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Aanwezig:
HH, H, Eyssen, Burgemeester-Voorzitter;
A. Claes, A, Demarsin, R. Janssens, mevr. N, Deroost-Van Horebeek, Schepenen;
J. Miseur, mevr. A. Vander Bracht, G. Peers, mevr. A. Van Goidsenhoven, mevr. E, Janssens,
Mevr. A. Spaepen, J. Minnen, mevr. K. Vermijlen, O. Nys, mevr. M. Neyns, P. Coosemans,
P. Kimps, mevr. L. Van Uythem, Ph Naert, H, Theys, Gemeenteraadsleden;
H. Verreckt, Gemeentesecretaris.
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19) POUneREGLEMENT TER BESTRIJDING VAN GEURHINDER

De Gemeenteraad,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald op artikel 119, 119bis en 135;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties van 13 mei 1999;
Gelet op het Veldwetboek van 7 oktober 1886;
Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afualstoffen
(atualstoffendecreet) zoals sindsdien gewijzigd;
Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning;
Gelet op het decreet van 22 december 2006 inzake de bescherming van water tegen de ver-
ontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (Mestdecreet);
Gelet op het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de po-
litie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende milieuvergunning (Vlarem I);
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II);
Gelet op het advies van de milieuadviesraad van 17 november 2008;
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 november 2008;
Overwegende dat geurhinder de menselijke gezondheid kan schaden, dat de bronnen van
geurhinder zeer talrijk zijn en dat ter bestrijding van bepaalde vormen van geurhinder reeds
specifieke regelingen uitgewerkt zijn;
Overwegende dat ter bevordering van een aangename leefomgeving, algemeen welzijn en ge-
zondheid aanvullende maatregelen in verband met de bestrijding van geurhinder dienen ge-
troffen te worden;
Overwegende dat geurhinder van particuliere activiteiten een belangrijke bijdrage levert aan
de totale geurhinderproblematiek in Vlaanderen en gelet op de reductiedoelstellingen voor
geurhinder in het Vlaamse milieubeleidsplan minaplan3*

Besluit :

met 16 stemmen voor vanwege H. Eyssen, A. Claes, A. Demarsin, R. Janssens, N. Deroost-Van
Horebeek, J. Miseur, A. Vander Bracht, G. Peers, E. Janssens, A, Spaepen, J. Minnen,
K. Vermijlen, O. Nijs, M. Neyns, P. Coosemans, H. Theys
en 4 stemmen tegen vanwege A. Van Goidsenhoven, P. Kimps, L. Van Uythem en Ph. Naert

1. Algemene bepalingen

Art, 1

Voor de toepassing van dit reglement gelden de volgende definities:
a) openbaar domein:

. de verkeerswegen, met inbegrip van bermen, fietspaden, voetpaden, voetwegen
en grachten;
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. de plaatsen die ingericht zijn als aanhorigheden van de verkeerswegen en die
onder meer bestemd zijn voor het stationeren van voertuigen, voor parken en
plantsoenen en de plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek;

. alle andere gedeelten van het gemeentelijke patrimonium die voor iedereen toe-
gankelijk zijn binnen de bij de wetten, decreten, besluiten en reglementen be-
paalde perken;

b) privaat domein: al wat niet kan worden beschouwd als openbaar domein, zoals gedefi-
nieerd in artikel 1 a) van dit reglement;

c) voertuig: alle gemotoriseerde vervoermiddelen te water of te land, evenals elk beweeg-
baar gemotoriseerd landbouw- of industrieel materieel.

Art. 2
Het is verboden rook, roet, stof of geuren voort te brengen die de buren kunnen hinderen of
de lucht kunnen verontreinigen,

2. Bijzondere bepalingen
2.1 Geurhinder van dieren

Art. 3
De houders van dieren zijn ertoe gehouden hun dieren zodanig te huisvesten en alle mogelijke
maatregelen te nemen opdat de dieren geen geurhinder veroorzaken.

Art. 4
$1 De houders van dieren zijn ertoe gehouden te voorkomen dat het openbaar domein, bevuild
wordt door hun dieren.

$2 Indien de uitwerpselen van de dieren terechtkomen op de in 51 van dit artikel verboden
plaatsen of deze plaatsen op een andere manier worden bevuild, zijn de houders van de die-
ren, ertoe gehouden de uitwerpselen te verwijderen en/of de betreffende plaats te reinigen,
Zoniet, zal de gemeente dit doen op kosten van de overLreder overeenkomstig het vigerende
gemeentelijke retributiereglement voor de uitvoering door de gemeente van werken voor der-
den.

g3 Visueel gehandicapten en andere mindervaliden die gebruik maken van een hond als bege-
leider vallen niet onder de toepassing van de vorige bepalingen onder aft. 4.

2.2 Opslag, verspreiden, vervoeren en lozen van goederen waardoor geurhinder of
luchtverontrein ig ing ontstaat

Art. 5

$1 Het is verboden goederen op te slaan, die van aard zijn geurhinder of luchtverontreiniging
te veroorzaken.

$2 Indien men activiteiten uitvoert waarbij rook, stof, geuren, dampen, giftige of bijtende gas-
sen die buren kunnen hinderen of de lucht kunnen verontreinigen ontstaan, is men ertoe ge-
houden alle mogelijke maatregelen te treffen om de hinder naar de omwonenden te vermijden
of zoveel mogelijk te beperken.

a. Ruimen van aalputten, beerputten of septische putten
$3 ledereen is ertoe gehouden zijn aalput, beerput en/of septische put op regelmatige basis te
doen ruimen, Men is ertoe gehouden alle mogelijke maatregelen te treffen om bij het ruimen
geurhinder te vermijden of zoveel mogelijk te beperken, De ruiming mag niet gebeuren op
zon- en wettelijke feestdagen behalve in geval van overmacht.
b. Mesthoop, composthoop, compostvaten
$4 De eigenaars van een mest-, afual-, composthoop, compostvat e.d. zijn erLoe gehouden
alle mogelijke maatregelen te nemen om geurhinder te vermijden.
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2.3 Luchtafvoeropening dampkap

Art. 6
Schouwen en de luchtafuoeropening van dampkappen moet zodanig geplaatst worden dat de
geurhinder voor buren tot een minimum wordt beperkt.

3. Strafbepalingen

Art.7
De burgemeester of zijn afgevaardigde, de lokale politiediensten en de technische ambtenaren
van de gemeenten, zoals bedoeld in art. 58, 10 van Titel I van Vlarem zijn volgens de hen toe-
gewezen bevoegdheden belast met het toezicht en de controle op de uitvoering van de bepa-
lingen van dit reglement.

Art. I
Bij vaststelling, door de politie of een bevoegde ambtenaar, van een overtreding van boven-
staande bepalingen kan het onmiddellijk stopzetten van de verstorende activiteit opgelegd
worden,

Art. 9
Voor zover door wetten, decreten, besluiten en algemene of provinciale verordeningen geen
andere straffen voorzien zijn, worden de inbreuken op dit reglement gestraft met een admini-
stratieve geldboete van 50 euro. In geval van herhaling kan deze geldboete worden verhoogd
De opgelegde administratieve geldboete kan niet hoger zijn dan het wettelijk voorziene maxi-
mum van 250 euro.

4. Slotbepalingen

Art. 10
Een afschrift van dit politiereglement zal conform art. 119 van de nieuwe gemeentewet worden
toegezonden aan de deputatie van de provincieraad, aan de provinciegouverneur, aan de grif-
fie van de rechtbank van eerste aanleg en aan de griffie van de politierechtbank van het ge-
bied en de griffie het vredegerecht, aan de federale politie, aan de procureur des Konings, aan
de korpschef van de politiezone en aan de provinciale ambtenaren belast met het opleggen
van de administratieve geldboetes. Ter kennisgeving zal eveneens een afschrift worden toege-
zonden aan de afdeling Milieu-inspectie en de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu &
Gezondheid van het Departement LNE.

Art. 11
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het Ge-
meentedecreet.

Art. 12
Dit reglement wordt van kracht 5 dagen na de vereiste afkondiging door middel van aanplak-
brief, overeenkomstig artikel 187 van het Gemeentedecreet.

Namens de Gemeenteraad,
i.o.
De Secretaris,
Get. H. Verreckt

Voor eensluidend uittre
Holsbeek, 30 december OB

De Secretaris, De rgemeester,

De Bu rgemeester-Voorzitter,
Get. H, Eyssen
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