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TITEL I
Art. 1

Algemene bepalingen
Dit reglement geldt met behoud van de toepassing van andere wetgeving.
Iedereen moet de besluiten van de burgemeester, gegeven krachtens de artikels
133 tot en met 135 van de nieuwe Gemeentewet, naleven.

Art. 2
§1. De in onderhavig reglement beoogde vergunningen worden precair en
herroepbaar afgegeven, in de vorm van een persoonlijke en onoverdraagbare titel,
die de gemeente niet aansprakelijk stelt.
Ze kunnen op ieder moment ingetrokken worden wanneer het algemeen belang
het vereist.
Ze kunnen ook geschorst of ingetrokken worden door het college van
burgemeester en schepenen wanneer de houder een overtreding begaat tegen
onderhavig reglement, overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties.

§2. De begunstigden moeten zich strikt houden aan de voorschriften van de
vergunningsakte en erover waken dat diens voorwerp geen schade kan
berokkenen aan anderen, noch de openbare veiligheid, rust of netheid en
gezondheid in het gedrang kan brengen.
De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade die kan voortvloeien uit de - al
dan niet foutieve - uitoefening van de bij de vergunning beoogde activiteit.
Art. 3

Wanneer de openbare veiligheid, netheid, gezondheid of rust in het gedrang komen
door situaties waarvan de oorzaak bij privaat domein ligt, kan de burgemeester de
nodige besluiten nemen.
De eigenaars, huurders, bezetters of zij die er op een of andere manier
verantwoordelijk voor zijn, moeten zich schikken naar de besluiten van de
burgemeester.
In geval van weigering of vertraging in de uitvoering van de bij voornoemde besluiten
voorgeschreven maatregelen, alsook indien het onmogelijk is ze aan de
betrokkenen te betekenen, kan de burgemeester er ambtshalve toe doen overgaan,
op risico van de in gebreke blijvende partijen die de kosten hoofdelijk moeten
dragen.
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TITEL II Openbare rust
HOOFDSTUK 1
Art. 4

Geluidsoverlast

Onverminderd de toepasselijke hogere regelgeving betreffende bestrijding van de
geluidshinder, zijn de hierna volgende bepalingen tot bestrijding van de
geluidshinder van toepassing op het grondgebied van de gemeente.
Dit hoofdstuk is niet van toepassing op ingedeelde inrichtingen of activiteiten,
waarvoor de nodige omgevingsvergunning voor het exploiteren van een
ingedeelde inrichting of activiteit voor handen is, respectievelijk de nodige melding
voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit werd gedaan, voor
het geluid dat wordt voortgebracht in het kader van deze ingedeelde inrichtingen of
activiteiten. Dit hoofdstuk blijft dus wel van toepassing voor geluidsoverlast die
geen rechtstreeks verband houdt met de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
Dit hoofdstuk is niet van toepassing op niet-ingedeelde muziekactiviteiten in de zin
van VLAREM II, waarvoor door het college van burgemeester en schepenen een
toelating werd verleend op grond van hoofdstuk 6.7 VLAREM II, voor het geluid
voortgebracht door de muziek.

Art. 5

Het is verboden om om het even welk geluid te (laten) produceren, veroorzaakt
zonder reden of zonder noodzaak en dat van die aard is dat het de rust van de
omwonenden in het gedrang brengt.
Een geluid wordt echter als niet-hinderlijk beschouwd als het een gevolg is van
spelende kinderen in het kader van georganiseerde opvang.

Art. 6

Het is verboden om het even welke voertuigen met in werking zijnde
koelinstallaties te parkeren in open lucht, op een afstand kleiner dan driehonderd
meter van bewoonde huizen, met uitzondering van de voertuigen die geparkeerd
staan op terreinen van een inrichting met de nodige vergunning.
Er kan door de burgemeester een afwijking verleend worden.

Art. 7

Het gebruik van luidsprekers op voertuigen of in een inrichting, als deze
luidsprekers naar buiten zijn gericht, met als doel bv. het maken van reclame, is
alleen geoorloofd mits voorafgaandelijke toelating van de burgemeester.

Art. 8

Het is verboden elektronisch versterkte muziek in voertuigen te produceren die de
rust van de omwonenden in het gedrang brengt.

Art. 9

Het is verboden op de openbare weg of op openbare plaatsen met muzikanten op
te treden zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester.
Deze bepaling is eveneens van toepassing op privaat domein waar muziek op de
openbare weg of buitenshuis uitgalmt en de rust van de omwonenden in het
gedrang brengt.
Muziek mag in ieder geval na 22.00 uur slechts op een zodanig gedempte wijze
gespeeld worden, zodat de rust van de omwonenden niet in het gedrang wordt
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gebracht. Dit geldt eveneens voor het bespelen van instrumenten.
Bij overtreding kan de politie, na een eerste verwittiging, bij nieuwe vaststelling
binnen de 6 uur, de muziekinstallaties of geluidsbronnen tijdelijk in beslag nemen.
De eerstvolgende werkdag kan de installatie afgehaald worden op het
politiekantoor.

Art. 10

De organisatoren van manifestaties, vergaderingen en evenementen zijn
verantwoordelijk – en kunnen bijgevolg een gemeentelijke administratieve sanctie
krijgen – wanneer het lawaai dat wordt gemaakt, de rust van de omwonenden
verstoort.

Art. 11
§ 1 Het gebruik van houtzagen, grasmaaiers en andere werktuigen aangedreven
door motoren is verboden tussen 22.00u en 7.00u.
§ 2 De verbodsbepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op land- bos- en
tuinbouwmachines of werktuigen aangewend voor de normale exploitatie van de
daartoe vergunde bedrijven.
Art. 12
§ 1 Zonder afbreuk te doen aan de toepasselijke hogere regelgeving betreffende
de jacht, is het, behoudens voorafgaandelijke toelating van de burgemeester,
verboden vuurwapens af te vuren.
§ 2 Kleiduifschieten mag slechts georganiseerd worden mits afgeleverde tijdelijke
vergunning van de gouverneur, met de daaraan gekoppelde voorwaarden.

Art. 13
§ 1 Het is verboden om, zowel op de openbare weg en op openbare plaatsen als
op privaat domein, vuurwerk af te steken of voetzoekers te laten ontploffen.
Naar aanleiding van kermissen en evenementen kan de burgemeester uitzonderlijk
en voorafgaandelijk toelating geven om vuurwerk af te steken.
§ 2 Het is verboden om vreugdeschoten af te vuren. In Beernem kan de
burgemeester voorafgaandelijk toelating geven tot het afvuren van vreugdeschoten
in de gemeente.

Art. 14
§ 1 Het is verboden al dan niet automatische vogelschrik- of alarmkanonnen of
gelijkaardige geluidsproducerende apparaten te plaatsen:
•

•

op minder dan 200 meter van een woongebied zoals bepaald in de
gewestplannen en/of andere plannen van aanleg of Ruimtelijke
uitvoeringsplannen,
en/of op een afstand van minder dan 200 meter van een bewoonde woning
vreemd aan de eigen landbouwuitbating,
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•

en/of op een afstand van minder dan 100 meter van een openbare weg.

§ 2 Het gebruik van dergelijke vogelschrikkanonnen is bovendien enkel toegestaan
mits op hetzelfde perceel, te gelijker tijd geluidsarme en milieuvriendelijke
alternatieve bestrijdingsmethoden worden toegepast.
§ 3 Het gebruik van de vogelschrikkanonnen en/of andere geluidsproducerende
toestellen is verboden tussen zonsopgang en zonsondergang.
§ 4 Het kanon mag niet meer dan 6 knallen per uur produceren. (dit is het
samengeteld aantal knallen bv. wanneer meerdere kanonnen worden ingezet)
§ 5 De opening van het kanon moet ten allen tijde weggedraaid zijn van een
woongebied, een bewoonbare woning vreemd aan de eigen landbouwuitbating
en/of een openbare weg.
§ 6 Onverminderd geldende wetgeving zal geen vergunning kunnen bekomen
worden om vogelschrikkanonnen te plaatsen in:
•
•
•

faunistisch belangrijke gebieden
stilte behoevende zones en instellingen overeenkomstig de Vlarem
wetgeving
natura 2000 gebieden

§ 7 Voor het gebruik van vogelschrikkanonnen moet een vergunning worden
aangevraagd bij de burgemeester, die op basis van de plaatsgesteldheid of
andere specifieke omstandigheden de vergunning kan weigeren, aan bijzondere
voorwaarden kan onderwerpen of kan intrekken. Het is hem/haar echter niet
toegestaan de hierboven vermelde voorwaarden te versoepelen.
Art. 15

Het is verboden om zonder voorafgaandelijke toelating van het College van
Burgemeester en Schepenen, onbemande luchtvaartuigen met en zonder
fotografische uitrusting, te gebruiken om er oefeningen, vertoningen, persoonlijke
of groepsvermakelijkheden of wedstrijden mee te houden of te organiseren in
openlucht, op openbare of private terreinen die gelegen zijn in of op minder dan
500 meter van woonwijken en woonkernen, stiltebehoevende gebieden en
natura2000-gebieden. Rekening houdende met de verbodsbepalingen in VLAREM
II, kan het college van burgemeester en schepenen afwijkingen toestaan voor het
grondgebied van de gemeente of een gedeelte ervan of zelfs voor particuliere
gevallen.

Art. 16
§ 1 De werkzaamheden op de openbare weg moeten worden onderbroken
tussen 19.00 uur en 7.00 uur en op zondagen en wettelijke feestdagen.
§ 2 Er kan door de burgemeester een afwijking verleend worden op § 1 voor
werkzaamheden van openbaar nut of werkzaamheden die om technische redenen
niet onderbroken kunnen worden.
Art. 17

De eigenaars of houders van dieren moeten ervoor zorgen dat deze dieren geen
geluiden veroorzaken die de rust van de omwonenden in het gedrang kan brengen.
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Onverminderd de toepassing van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet kan de
burgemeester een passende maatregel nemen zoals inbeslagname, plaatsing in
een dierenasiel, verplichten tot het dragen van een muilkorf, zo de eigenaar of de
houder van het dier na een eerste waarschuwing geen passende maatregelen zou
genomen hebben en de abnormale hinder zou aanhouden. Alle hieraan verbonden
kosten vallen ten laste van de eigenaar of de houder van het dier.

HOOFDSTUK 2

Evenementen, manifestaties, (feest)stoeten, …

Art. 18
§ 1 Het is verboden zich gemaskerd, vermomd of verkleed te bevinden op het
openbaar domein of plaatsen toegankelijk voor het publiek, uitgezonderd in de
periodes waarin dit om historische, folkloristische of religieuze redenen wordt
aanvaard, of in het kader van georganiseerde ontspanningsactiviteiten. De
burgemeester kan in bijzondere omstandigheden afwijkingen toestaan.
§ 2 Gemaskerde, vermomde of verklede personen mogen geen kledij dragen die
strijdig is met de goede zeden of die van die aard is dat ze de openbare orde
stoort.
§ 3 Gemaskerde, vermomde en verklede personen mogen niet in het bezit zijn
van een gevaarlijk voorwerp, mogen het publiek niet lastigvallen, of zonder
toelating winkels of huizen binnendringen.
Art. 19

Het is verboden confetti of slingerpapier achter te laten op het openbaar domein.
Het college kan hierop afwijkingen toestaan voor carnavalstoeten. Het is tevens
verboden confetti of slingerpapier achter te laten op plaatsen, toegankelijk voor het
publiek, waar dranken en/of eetwaren worden verbruikt.

Art. 20

Het gebruik van spuitbussen, bv. met kleurstof of schuim, die op gelijke welke wijze
schade kunnen toebrengen aan personen of voorwerpen is verboden.

TITEL III Openbare veiligheid en vlotte doorgang
HOOFDSTUK 1 Evenementen, manifestaties, (feest)stoeten, openbare
vergaderingen
Art. 21

Manifestaties, openbare vergaderingen en activiteiten die openbaar
toegankelijk zijn en niet doorgaan in een gemeentelijke accommodatie zijn
enkel toegelaten mits schriftelijke kennisgeving aan de burgemeester, minstens 48
uur op voorhand.

Art. 22

Evenementen en (feest)stoeten moet aangevraagd worden volgens de door het
lokaal bestuur en de hulpdiensten voorziene procedures.

Art. 23

Elke persoon die deelneemt aan een activiteit zoals vermeld in voorgaande
artikelen, moet zich schikken naar de bevelen van de politie die tot doel hebben de
veiligheid of het gemak van doorgang te vrijwaren of te herstellen.

Art. 24

Het is verboden de activiteiten zoals vermeld in voorgaande artikelen kwaadwillig
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te storen.

HOOFDSTUK 2
Art. 25

Hinderlijke of gevaarlijke activiteiten

Het is verboden, zowel op openbaar domein als op privaat domein, over te gaan
tot een activiteit die de openbare veiligheid en/of de vlotte doorgang in het gedrang
zou kunnen brengen, zoals:
§ 1 werpen van een voorwerp dat andermans eigendom kan beschadigen,
vervuilen of vernielen;
§ 2 zonder daartoe gerechtigd te zijn, op andermans grond komen indien de grond
is gereedgemaakt en bezaaid;
§ 3 klimmen op afsluitingen, in bomen, op palen, constructies of allerhande
installaties, behoudens vergunning van de bevoegde overheid;
§ 4 artistieke prestaties leveren, behoudens vergunning van de bevoegde
overheid;
§ 5 het organiseren van vertoningen, behoudens vergunning van de bevoegde
overheid;
§ 6 bedelen;
§ 7 de organisatie en de vorming van autokaravanen, behoudens vergunning van
de bevoegde overheid;

Art. 26

§ 1 Het is verboden om schadelijke middelen zoals distikstofmonoxide (lachgas/
lachgascapsules) te verhandelen, te bezitten of te gebruiken indien de handel of
het bezit gericht is op het oneigenlijk gebruik van het middel met als doel het
bekomen van een roeseffect.
§ 2 Onverminderd de gemeentelijke administratieve sancties, worden de
schadelijke middelen waarvan sprak in § 1 door de politie in beslag genomen en
vernietigd conform artikel 30 van de Wet op het politieambt.

HOOFDSTUK 3

Inname openbaar domein

Afdeling 1 Algemeen
Art. 27

Onverminderd de toepasselijke hogere regelgeving mag niemand het openbaar
domein, zowel de begane grond als erboven of eronder, in gebruik nemen of
belemmeren door het plaatsen van voorwerpen of constructies of door het
verrichten van werken, noch voor privatieve doeleinden, noch voor handels-,
nijverheids- en/of publiciteitsdoeleinden, zonder over een vergunning van de
bevoegde overheid te beschikken.

Afdeling 2 Bomen en beplantingen
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Art. 28

Bomen en beplantingen op private eigendommen moeten zodanig gesnoeid
worden dat iedere tak:
a op minstens 4,50 meter boven de rijweg hangt;
b op minstens 2,50 meter boven de gelijkgrondse berm of het trottoir hangt;
c de zichtbaarheid van de verkeerstekens en de openbare verlichting, niet in
gedrang brengt;
d het normaal uitzicht op de openbare weg in de nabijheid van bochten en
kruispunten niet belemmert;

Art. 29

Bomen en beplantingen op private eigendommen moeten zodanig gesnoeid
worden zodat voetgangers, fietsers en andere weggebruikers niet gehinderd
worden.

Art. 30
§ 1 De houders van het plantrecht langs buurtwegen dienen nieuwe beplanting
vooraf te melden aan het College van Burgemeester en Schepenen dat daarbij
gemachtigd is tot het opleggen van plantvoorschriften.
Art. 31

§ 1 Dode en zieke bomen die een acuut gevaar opleveren voor de openbare
veiligheid moeten door de eigenaar worden verwijderd. Dit kan pas nadat de
burgemeester het acuut gevaar voor de openbare veiligheid heeft bevestigd.
§ 2 Bij het rooien van bomen langs openbaar domein, moeten de stamresten en
wortels onmiddellijk tot 20,00 centimeter onder het maaiveld worden verwijderd. De
gaten die zo ontstaan, moeten onmiddellijk worden opgevuld met aarde tot op de
hoogte van het maaiveld.

Art. 32

Niemand mag hoogstammige bomen planten op minder dan 2,00 meter afstand
van de grens met het openbaar domein.

Art. 33

Wie zijn eigendom wil afsluiten met een haag of een gelijkaardige beplanting, moet
deze op minimum 50,00 centimeter van de grens met het openbaar domein
planten. De haag of gelijkaardige beplanting mag niet meer dan 2,00 meter hoogte
hebben en moet gesnoeid worden tot aan de rooilijn.

Afdeling 3 Terrassen van horecazaken
Art. 34

Het plaatsen van een terras op openbaar domein is alleen toegelaten na het
verkrijgen van een vergunning van het college van burgemeester en schepenen.
Als de locatie van de inname langs een gewestweg of provincieweg ligt, moet ook
toelating verkregen worden van de wegbeheerder.
Alle in de verkregen vergunning opgenomen voorwaarden moeten te allen tijde
nageleefd worden.

Art. 35

Bij het verwijderen van een terras moet het openbaar domein in de oorspronkelijke
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staat hersteld worden.
Art. 36

De zichtbaarheid in het verkeer mag nooit belemmerd worden.

Afdeling 4 Koopwaren
Art. 37

Het plaatsen van koopwaren op openbaar domein is alleen toegelaten na het
verkrijgen van een vergunning van het college van burgemeester en schepenen.
Als de locatie van de inname langs een gewestweg of provincieweg ligt, moet ook
toelating verkregen worden van de wegbeheerder.
Alle in de verkregen vergunning opgenomen voorwaarden moeten te allen tijde
nageleefd worden.

Afdeling 5 Overnachten op openbaar domein
Art. 38

§ 1 Het is verboden te overnachten in tenten op openbaar domein. De bevoegde
overheid kan een afwijking op deze bepaling verlenen.
§ 2 Woonwagens en kampeerwagens mogen maximaal 24 uur een standplaats
innemen op het openbaar domein, tenzij op de daartoe bestemde en reglementair
aangeduide plaatsen en mits inachtneming van de geldende voorschriften. De
bevoegde overheid kan een afwijking op deze bepaling verlenen.
§ 3 Op openbaar domein is het, buiten de voorziene rusttijden, verboden te slapen
in vrachtwagens.

Afdeling 6 Werkzaamheden op of langs openbaar domein
Art. 39

Behoudens vergunning van de bevoegde overheid is het verboden
werkzaamheden uit te voeren op het openbaar domein, zowel aan de oppervlakte,
boven de oppervlakte als onder de grond. Dit artikel geldt niet voor puntwerken en
noodinterventies uitgevoerd door nutsmaatschappijen.

Art. 40

Het in gebruik nemen van het openbaar domein met oog op het inrichten van een
werf en het plaatsen van voertuigen, machines, materieel, containers, stellingen,
borden, materialen, enz. is alleen toegelaten na het verkrijgen van een vergunning
vanwege de burgemeester.

Art. 41

Ook voor het plaatsen van de reglementair vereiste signalisatie is een vergunning
vanwege de burgemeester of zijn gemachtigde vereist.

Art. 42

De signalisatie moet bestand zijn tegen alle weersomstandigheden en duidelijk
verlicht zijn.

Art. 43

Gebruikte materialen en materieel moeten op een veilige manier opgeborgen
worden. Afsluitingen moeten op een veilige manier aangebracht worden.
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Art. 44

Waar bestratingswerken worden uitgevoerd, mag gedurende 8 dagen het op het
openbaar domein uitgestrooide zand niet verwijderd worden.

Art. 45

Het is verboden op het openbaar domein mortel of andere bouwmaterialen aan te
maken.

Art. 46

Bij werkzaamheden op of langs het openbaar domein moeten alle mogelijke
voorzorgen genomen worden om te beletten dat voorbijgangers en omwonenden
bevuild of gehinderd raken.

Art. 47

Het openbaar domein waarop of waarlangs werkzaamheden zijn uitgevoerd, moet
na deze werkzaamheden worden hersteld in de staat waarin ze zich voordien
bevonden of in de staat die in de vergunning wordt vermeld.
Alle afval veroorzaakt door de werkzaamheden moet worden verwijderd.

Afdeling 7 (Brom-)fietsen
Art. 48

De (brom-)fietsen die op het openbaar domein gestald zijn, moeten afgesloten zijn.
Een niet-afgesloten (brom-)fiets kan ambtshalve verwijderd worden.

Art. 49

Een (brom-)fiets die langer dan 1 maand ongebruikt blijft staan op het openbaar
domein kan ambtshalve verwijderd worden.

Art. 50

Een (brom-)fiets die in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert en
rijtechnisch kan ambtshalve verwijderd worden.

Art. 51

Als het doorknippen van een slot genoodzaakt is, dan kunnen de kosten voor het
herstel of de aanschaf van een nieuw slot niet verhaald worden op het
gemeentebestuur.

HOOFDSTUK 4

Aanduidingen

Art. 52

De eigenaar van een gebouw is verplicht het door de gemeente toegekende
huisnummer goed zichtbaar van op de openbare weg aan te brengen. Wanneer er
in een gebouw verschillende woongelegenheden zijn, worden deze door de
eigenaar nog eens genummerd binnen in het gebouw. De onderrichtingen van het
gemeentebestuur moeten daarbij gevolgd worden.

Art. 53

Aanduidingen, houders voor leidingen van openbare en andere nutsvoorzieningen
en straatnaamborden moeten te allen tijde kunnen worden aangebracht, gewijzigd
en gecontroleerd, ook wanneer deze zich buiten de rooilijn en op privé terrein
bevinden.

HOOFDSTUK 5

Preventie

Afdeling 1 Algemeen
Art. 54

Onnodig gebruik of beschadigen van de AED-toestellen is verboden.

Art. 55

Watertappunten en alle andere middelen om de brand te bestrijden moeten steeds
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toegankelijk zijn.
Art. 56

Doorgangen, (nood)uitgangen en toegangswegen van plaatsen en allerhande
gebouwen of constructies, die toegankelijk zijn voor publiek moeten vrij blijven en
steeds bereikbaar zijn voor hulpvoertuigen via de openbare weg.

Afdeling 2 Vuur en rook
Art. 57

Voor kampvuren op openbaar en privaat domein en voor open vuren op openbaar
domein moet de burgemeester voorafgaandelijk toelating geven.

Art. 58

Het is verboden om wensballonnen op te laten.

HOOFDSTUK 6
Art. 59

Bijzondere bepalingen bij vriesweer, ijzel, ijs en sneeuw

§ 1 Bij ijzel, ijs en sneeuw moeten de eigenaars, huurders, pachters, gebruikers
palend aan een openbaar voetpad, erover waken dat er voldoende ruimte voor de
voetgangers wordt schoongeveegd en dat het nodige wordt gedaan om de
gladheid van het voetpad te vermijden.
§ 2 Sneeuw moet aan de rand van het voetpad opgehoopt worden, en mag niet op
de rijweg of in de straatgoot gegooid worden.

Art. 60

Het is verboden om bij vriesweer, op het openbaar domein:
a water te gieten of te laten vloeien;
b glijbanen aan te leggen;
c sneeuw of ijs te storten dat afkomstig is van privé-eigendommen.
De burgemeester kan afwijkingen toestaan op deze bepaling.

Art. 61

Het is verboden zich op het ijs te begeven van kanalen, vijvers, beken, grachten,
waterbekkens en waterlopen, zonder toelating van de bevoegde overheid.

TITEL IV Openbare reinheid en gezondheid
HOOFDSTUK 1
Art. 62

Netheid van het openbaar domein

Volgende afvalgerelateerde vormen van overlast worden bestraft met een
gemeentelijke administratieve sanctie, voor zover de wetten, besluiten, decreten,
algemene en provinciale reglementen of verordeningen niet in andere straffen
voorzien:
•

het achterlaten van niet-gevaarlijk huishoudelijk afval, met een maximale
hoeveelheid van twee grote huisvuilniszakken;
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•
•
•

•
•

•
•
•

het achterlaten van huishoudelijk afval in straatvuilnisbakjes (in dergelijke
vuilnisbakjes mag uitsluitend afval van niet thuis geconsumeerde producten
gedeponeerd worden);
het achterlaten van kleine meubelstukken en elektro, zoals bv. tafel, stoel, tv,
koelkast;
het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen zonder daarvoor te zijn
aangeduid door de gemeente of haar intergemeentelijke
samenwerkingsverband en hiervoor ook geen toelating te hebben van de
gemeente;
het achterlaten van zwerfvuil (o.a. sigarettenpeuken, kauwgom, blikjes,
wikkels en andere lege verpakkingen);
het aanbieden van afvalstoffen bij een gemeentelijke inzameling op een wijze
die niet overeenstemt met de bepalingen van de politieverordening
betreffende de inzameling en het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen;
het niet naleven van het verbod om reclamedrukwerk en regionale pers te
bedelen in leegstaande panden of brievenbussen met een ja/neen- of
neen/neen-sticker;
het niet plaatsen van de nodige inzamelrecipiënten door verkooppunten voor
drank en voeding bestemd voor onmiddellijke consumptie;
het niet opruimen van hondenpoep of uitwerpselen van dieren. De begeleiders
van honden moeten steeds in het bezit zijn van een zakje bestemd voor het
verwijderen van uitwerpselen. Het zakje moet op eerste verzoek van de politie
getoond worden.

Art. 63

Onverminderd de toepasselijke bepalingen uit de wegcode, moeten vervoerders
van goederen allerhande, die het openbaar domein bevuilen, na het vervoer, het
laden, lossen en stationeren, deze bevuilde openbare ruimte reinigen.

Art. 64

Het is verboden op het openbaar domein te urineren of uitwerpselen achter te
laten.

Art. 65

§ 1 Het is verboden om huishoudelijke afvalwaters en vloeistoffen met giftige,
irriterende, corrosieve of ontvlambare eigenschappen op het openbaar domein, in
riolen of in grachten te laten afvloeien.
§ 2 Het is verboden in riolen voorwerpen of substanties te gooien.
§ 3 Behoudens vergunning van het college van burgemeester en schepenen is het
verboden om de riolen op het openbaar domein te openen, te ontstoppen, schoon
te maken, te herstellen of er aansluitingen op aan te brengen.

Art. 66

Het is verboden op het openbaar domein werken aan voertuigen uit te voeren,
behoudens in geval van overmacht.

Art. 67
§ 1 De eigenaars, huurders, gebruikers moeten de straten, voetpaden,
straatgoten voor hun eigendom of doorgang, zelfs indien deze eigendom
onbewoond is, reinigen en het onkruid dat er zich bevindt wegruimen. Tevens
moeten zij ervoor zorgen dat de rioolroosters, straatgoten en voetpaden vrij blijven.
§ 2 Het schoonmaken van voetpad en straatgoot moet vrij van pesticiden
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gebeuren.
Art. 68

De eigenaars, huurders, pachters, gebruikers van onbebouwde, braakliggende
gronden moeten de gronden, greppels en aangrenzende grachten en sloten rein
houden. Alle plantensoorten opgenomen op de Europese lijst van invasieve
uitheemse soorten moeten worden verwijderd.

Art. 69

Onverminderd de toepasselijke hogere regelgeving, is het verboden op het
openbaar domein wrakken van voertuigen of vaartuigen achter te laten.

HOOFDSTUK 2

Wateroppervlakten, waterwegen, grachten en waterlopen

Art. 70

Behoudens toelating van het college van burgemeester en schepenen, is het
verboden te baden in beken, kanalen en vijvers, bekkens en fonteinen gelegen op
openbaar domein, er dieren in te laten baden of deze te bevuilen.

Art. 71

Eigenaars, huurders, pachters, gebruikers van weilanden, gelegen langs openbare
waterlopen, zijn verplicht deze weilanden af te sluiten, als ze gebruikt worden voor
het grazen van dieren. Onverminderd de toepasselijke hogere regelgeving moet de
afsluiting zo geplaatst worden dat machinaal onderhoud van de waterweg mogelijk
is.

Art. 72

Behoudens toelating van de beheerder van de waterweg is het verboden water te
trekken uit zowel bevaarbare als onbevaarbare waterlopen. Bij aanhoudende
droogte kan de Gouverneur een captatieverbod instellen dat eventuele toelatingen
tijdelijk opschort.

Art. 73

Alle daken van woningen en aanhorigheden, palend aan het openbaar domein,
moeten voldoende voorzien zijn van dakgoten en afvoeren om geen hinder te
veroorzaken voor gebruikers van het openbaar domein.

HOOFDSTUK 3 Gezondheid, reinheid en bewoonbaarheid van de
woningen en hun omgeving
Art. 74

Het is verboden in en rondom woningen ongezonde stoffen, afval of stoffen die
stinkende uitwasemingen kunnen voortbrengen of ongedierte kunnen aantrekken,
te bewaren of achter te laten.

HOOFDSTUK 4

Publiciteit

Art. 75
§ 1 Aan te plakken publiciteit mag op het openbaar domein slechts worden
aangebracht op de daartoe door het gemeentebestuur bestemde aanplakborden.
§ 2 Verkiezingspropaganda mag op het openbaar domein slechts worden
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aangebracht op de daartoe door het gemeentebestuur speciaal voor die
gelegenheid voorziene aanplakborden.
§ 3 De in § 1 en 2 vermelde publiciteit moet na de activiteit verwijderd worden.

Art. 76
§ 1 Het plaatsen van publiciteitsborden op openbaar domein langs gemeente-,
provinciale of gewestwegen is alleen toegelaten na het verkrijgen van een toelating
vanwege de wegbeheerder en enkel volgens de regels van de wegbeheerder.
§ 2 Het plaatsen van publiciteitsborden op privaat domein is alleen toegelaten na
het verkrijgen van de vereiste omgevingsvergunning.
§ 3 Publiciteitsborden moeten geplaatst en verwijderd worden conform de
voorwaarden opgenomen in de toelating. De borden moeten worden geplaatst op
eigen palen en mogen niet worden vastgemaakt aan bomen of infrastructuur van
het openbaar domein. De borden moeten terug verwijderd worden zonder schade
aan te richten aan het openbaar domein.
§ 4 Publiciteitsborden mogen geen hinder veroorzaken voor het doorgaand
verkeer, mogen de zichtbaarheid van de verkeerstekens en de openbare
verlichting niet in het gedrang brengen en het normaal uitzicht op de openbare weg
in de nabijheid van bochten en kruispunten niet belemmeren.
Art. 77

Het is verboden spandoeken, schilderijen en andere versieringen op de gevels van
de gebouwen te plaatsen of dwars over de openbare weg te hangen. De bevoegde
overheid kan afwijkingen toestaan.

HOOFDSTUK 5

Wegwijzers

Art. 78

De wegbeheerder plaatst en beheert alle wegwijzers op het openbaar domein, cfr.
de toepasselijke reglementering.

Art. 79

U dient een wegwijzer aan te vragen bij de gemeente. Het is verboden zelf een
wegwijzer naar bv. een bedrijf of zaak te plaatsen, zowel op openbaar als op
privaat domein.

TITEL V De groene ruimten waarvoor geen specifiek
reglement geldt
Art. 80

Buiten de aangeduide openingsuren is de toegang tot de groene ruimten (o.a.
parken en bossen) verboden tussen zonsondergang en zonsopgang. De bevoegde
overheid kan afwijkingen toestaan.

Art. 81
Het gebruik van motorvoertuigen in groene ruimten en op speelterreinen is
verboden. Het college van burgemeester en schepenen kan afwijkingen toestaan.
Art. 82
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Het gebruik van fietsen en skateboards en paardrijden in groene ruimten is enkel
toegelaten op de daartoe bestemde en aangeduide plaatsen. Het college van
burgemeester en schepenen kan afwijkingen toestaan.
Art. 83

Picknicken in groene ruimten is slechts toegelaten op de daartoe bestemde en
aangeduide plaatsen.

Art. 84

Indien een deel van de groene ruimte voorbehouden is voor een welbepaalde
activiteit, mogen er geen andere activiteiten worden uitgevoerd.

Art. 85

Het is verboden in groene ruimten de fauna en de flora te beschadigen of te
verstoren.

TITEL VI Dieren
HOOFDSTUK 1

Algemeen

Art. 86

Het is de eigenaars van dieren verboden hun dieren achter te laten of te laten
rondzwerven. Het is verboden om zonder daartoe gerechtigd te zijn, dieren op
andermans grond te laten lopen.

Art. 87

Honden moeten aan de leiband gehouden worden op het openbaar domein.
Uitzondering zijn de daartoe bestemde hondenweiden.

Art. 88

De begeleiders van dieren moet deze dieren te allen tijde onder controle kunnen
houden en de nodige voorzorgen nemen om te vermijden dat deze anderen
zouden lastigvallen of aanvallen.

Art. 89
§1 Het is verboden op het openbaar domein voeding voor dieren achter te laten,
met uitzondering van voedsel voor vogels bij vriesweer.
§ 2 In afwijking van §1 is het overal en altijd verboden meeuwen te voederen of
voor meeuwen geschikt voedsel achter te laten.

Art. 90

Het is verboden om dierengevechten, weddenschappen daarop of
schietoefeningen op dieren te organiseren, eraan deel te nemen of aan te
moedigen.

HOOFDSTUK 2

Duivensport en visvangst

Art. 91

Van1 april tot en met de laatste zondag van oktober is het verboden om duiven te
laten uitvliegen op zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen, behalve voor
degene die aan prijskampen deelnemen.

Art. 92

Elke handeling waarbij men met opzet de medekampende duivenliefhebber
schade kan toebrengen is te allen tijde verboden.

Art. 93

Enkel de door de bevoegde overheid toegestane plaatsen, kunnen gebruikt
worden om te hengelen, mits in overeenstemming met de toepasselijke
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reglementering en visverlof.

TITEL VII Inbreuken op bepalingen uit de bijlages
Art. 94

Een inbreuk op een bepaling uit de in bijlage gevoegde reglementen, die integraal
deel uitmaken van het algemeen politiereglement, wordt beschouwd als een
inbreuk op het algemeen politiereglement en kan bestraft worden met een
gemeentelijke administratieve sanctie. De Burgemeester kan ook de nodige
maatregelen nemen.

TITEL VIII

Gemengde inbreuken

Art. 95

Ingevolge de afspraken gemaakt in de Zonale Veiligheidsraad van 26 maart 2015
zullen zware gemengde inbreuken zoals vermeld in artikel 398, 448 en 521, 3° SW
en lichte gemengde inbreuken zoals vermeld in art 461, 463, 563,3° en 563 bis SW
altijd door het parket verder behandeld worden. (zie bijlage 3 van het
protocolakkoord van 26 maart 2015)

Art. 96

Onderstaande gedragingen, beschreven in het strafwetboek, zijn lichte gemengde
inbreuken en kunnen gesanctioneerd worden met een administratieve geldboete.
Deze inbreuken worden behandeld volgens de afspraken beschreven in het
protocolakkoord tussen de gemeenten en het parket, bekrachtigd in de Zonale
Veiligheidsraad van 26 maart 2015.

§ 1 art. 526 SW. Wordt gestraft hij die vernielt, neerhaalt, verminkt of beschadigt:
grafsteden, gedenktekens of grafstenen, monumenten, standbeelden of andere
voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare versiering bestemd zijn en door
de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn opgericht;
monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in
kerken, tempels of andere openbare gebouwen zijn geplaatst.
Voor zover het materieel nadeel kleiner is dan of gelijk aan een richtwaarde van
500 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte.
§ 2 art. 537 SW. Wordt gestraft hij die kwaadwillig een of meer bomen omhakt of
zodanig snijdt, verminkt of ontschorst dat zij vergaan, of een of meer enten vernielt,
wordt gestraft.

§ 3 art. 545 SW. Wordt gestraft hij die geheel of ten dele grachten dempt,
levende of dode hagen afhakt of uitrukt, landelijke of stedelijke afsluitingen, uit
welke materialen ook gemaakt, vernielt; grenspalen, hoekbomen of andere bomen,
geplant of erkend om de grenzen tussen verschillende erven te bepalen, verplaatst
of verwijdert.
Voor zover het materieel nadeel kleiner is dan of gelijk is aan een richtwaarde van
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500 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte.
§ 4 art. 559, 1° SW. Worden gestraft :
1° Zij die, buiten de gevallen omschreven in boek II, titel IX, hoofdstuk III, van dit
wetboek, andermans roerende eigendommen opzettelijk beschadigen of vernielen.
Voor zover het materieel nadeel kleiner is dan of gelijk is aan een richtwaarde van
500 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte.
§ 5 art 534 bis SW. Wordt gestraft hij die zonder toestemming graffiti aanbrengt
op roerende of onroerende goederen.
Voor zover het materieel nadeel kleiner is dan of gelijk is aan een richtwaarde van
500 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte.

§ 6 art. 563, 2° SW. Worden gestraft:
2° Zij die stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt,
opzettelijk beschadigen.
Voor zover het materieel nadeel kleiner is dan of gelijk is aan een richtwaarde van
500 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte.
§ 7 art. 561, 1° SW. Worden gestraft:
1° Zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust
van de inwoners kan worden verstoord.
§ 8 art. 534 ter SW. Wordt gestraft hij die opzettelijk andermans onroerende
eigendommen beschadigt.
Voor zover het materieel nadeel kleiner is dan of gelijk is aan een richtwaarde van
500 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte.

TITEL IX Sanctionering
Art. 97

In geval van inbreuken op de bepalingen van deze verordening kan de overtreder
aangemaand worden de niet-reglementaire toestand ongedaan te maken.

Art. 98

Als de openbare zindelijkheid, gezondheid, veiligheid of rust in het gedrang komt
en de verantwoordelijke blijft nalatend, kan een sanctie worden opgelegd volgens
het algemeen politiereglement, en kan de burgemeester opdracht geven de nodige
maatregelen te nemen (bv. inbeslagname of ambtshalve verwijdering) en de
kosten te verhalen op de overtreder of diens verantwoordelijke.

Art. 99

Voor zover wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen of
reglementen niet in andere straffen voorzien, kunnen de inbreuken op de
bepalingen van deze verordening gestraft worden met een administratieve sanctie,
overeenkomstig de wet van 24 juni 2013:
§ 1 een administratieve geldboete;
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§ 2 de administratieve schorsing van een door de gemeente verleende
toestemming of vergunning;
§ 3 de administratieve intrekking van een door de gemeente verleende
toestemming of vergunning;
§ 4 de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting.

Art. 100

§ 1 De opgelegde administratieve geldboete kan niet hoger zijn dan het wettelijke
voorziene maximum. Minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt
op het tijdstip van de feiten kunnen gestraft worden met een administratieve
geldboete van maximum de helft van het wettelijke voorzien maximum.
§ 2 De omvang van de administratieve geldboete is proportioneel op grond van de
zwaarte van de inbreuk die de boete verantwoordt en eventuele herhaling. De bij
dit reglement voorgeschreven administratieve geldboete wordt verhoogd in geval
van herhaling, zonder dat deze boete het wettelijke voorziene maximum mag
overschrijden.
§ 3 Herhaling bestaat wanneer de overtreder reeds werd gesanctioneerd voor
eenzelfde inbreuk binnen de vierentwintig maanden voorafgaand aan de nieuwe
vaststelling van de inbreuk.

Art. 101

De burgemeester of de politie kan na voorafgaande waarschuwing, de voor het
publiek toegankelijke etablissementen laten ontruimen en sluiten als wanorde of
lawaai wordt vastgesteld die de openbare rust of de rust van de omwonenden kan
storen

Art. 102

De burgemeester of de politie kan, na een voorafgaandelijke waarschuwing, de
voor publiek toegankelijke manifestaties, evenementen of vergaderingen en
activiteiten in open lucht, doen stopzetten, zelfs sluiten wanneer deze de openbare
rust verstoren.
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TITEL X Procedure
HOOFDSTUK 1

Art. 103

Procedure algemeen

Elke overtreding die aanleiding kan geven tot het opleggen van een gemeentelijke
administratieve sanctie moet vastgesteld worden door middel van een proces-verbaal of
een vaststelling.
Vaststellingen gebeuren door de daartoe bevoegde personen zoals voorzien in de wet
van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en het daarbij
horende koninklijke besluit van 21 december 2013 met betrekking tot de vaststellers.
Dit proces-verbaal of deze vaststelling wordt binnen de 2 maanden bezorgd aan de
aangewezen ambtenaar, zoals bepaald in de wet van 24 juni 2013 betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties. Indien dit niet gebeurt binnen de 2 maanden,
dan kan de sanctioneringambtenaar geen administratieve geldboete meer opleggen.
Indien het proces-verbaal of de vaststelling onvoldoende gegevens zou bevatten, kan
de sanctioneringsambtenaar de politiediensten verzoeken die gegevens, eventueel na
bijkomend onderzoek, toe te voegen aan het dossier.

Art. 104

De sanctionerende ambtenaren hebben ondertekenbevoegdheid in de hele politiezone.
Dit betekent dat zij dossiers kunnen uitwisselen of elkaar kunnen vervangen ingeval van
afwezigheid.

Art. 105

De overtreder kan binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst van het aangetekend
schrijven (kennisgevingsbrief) een schriftelijk verweer indienen.

Art. 106

De overtreder kan de aangewezen ambtenaar verzoeken om een mondelinge
verdediging. Dit recht op mondelinge verdediging geldt niet wanneer de ambtenaar een
geldboete van 70 euro of minder wil opleggen.

Art. 107

De Gemeenteraad kiest voor de mogelijkheid tot aanbod van bemiddeling aan
meerderjarigen. De overtreder moet wel akkoord zijn daartoe, en het slachtoffer moet
geïdentificeerd zijn.

Art. 108

Bij het bepalen van het bedrag van de administratieve geldboete moet de
sanctioneringsambtenaar rekening houden met de ernst van de feiten of de gevolgen
van de overtreding. Wanneer eenzelfde feit verschillende inbreuken op hetzelfde
reglement oplevert, kan er slechts één enkele administratieve sanctie worden opgelegd.

Art. 109

De sanctioneringsambtenaar kan geen administratieve geldboete meer opleggen na het
verstrijken van een termijn van zes maanden (twaalf maanden in geval van
bemiddeling), te rekenen van de dag van de vaststelling van de feiten.

Art. 110

De beslissing moet aan de overtreder meegedeeld worden door een aangetekend
schrijven, ofwel door overhandiging tegen ontvangstbewijs (beslissingsbrief). In het
geval van een minderjarige overtreder wordt de beslissing op dezelfde wijze
meegedeeld aan de minderjarige, evenals aan zijn vader en moeder, zijn voogden of de
personen die het gezag over hem uitoefenen.

Art. 111

De beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete heeft uitvoerbare
kracht na het verstrijken van een termijn van één maand vanaf haar kennisgeving,
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behoudens wanneer hoger beroep wordt aangetekend.
Art. 112

Onder bepaalde voorwaarden kan een voorstel gedaan worden tot onmiddellijke
betaling van de geldboete, nl. de overtreder is een natuurlijk persoon, niet minderjarige
of onbekwaam. De overtreder heeft geen woonplaats of vaste verblijfplaats in België. De
overtreder gaat akkoord. De geldboete mag maximum 25 euro bedragen (bij meerdere
inbreuken maximum 100 euro).

Art. 113

De overtreder kan bij verzoekschrift beroep instellen bij de politierechtbank, tegen de
beslissing van de sanctionerend ambtenaar, binnen een termijn van één maand vanaf
de kennisgeving van de beslissing.
Indien de beslissing betrekking heeft op minderjarigen die de volle leeftijd van zestien
jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten, wordt hoger beroep ingesteld bij
kosteloos verzoekschrift bij de jeugdrechtbank. In dit geval kan het hoger beroep ook
worden ingesteld door de vader en de moeder, zijn voogden of de personen die het
gezag over hem uitoefenen. De jeugdrechtbank blijft bevoegd indien de overtreder
meerderjarig is op het moment dat de rechtbank zicht uitspreekt.
De politierechtbank of de jeugdrechtbank doet uitspraak over het beroep dat werd
ingesteld tegen de administratieve sancties en oordeelt over de wettigheid en de
proportionaliteit van de opgelegde geldboete. De rechtbank kan de beslissing van de
sanctionerend ambtenaar hetzij bevestigen, hetzij herzien. Wanneer een beroep tegen
een administratieve sanctie aanhangig wordt gemaakt bij de jeugdrechtbank, kan deze
de sanctie vervangen door een maatregel van bewaring, behoeding of opvoeding zoals
die wordt in de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.
Er staat geen hoger beroep open tegen de beslissing van de politierechtbank of van de
jeugdrechtbank. Wanneer echter de jeugdrechtbank beslist om de administratieve
sanctie te vervangen door een maatregel van bewaring, behoeding en opvoeding
bedoeld in de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, staat er wel hoger
beroep open.

HOOFDSTUK 2
Art. 114

Procedure gemengde inbreuken

De procedure voor zware en lichte gemengde inbreuken verloopt zoals vermeld in
artikel 103 ev.

HOOFDSTUK 3

Procedure minderjarigen

Art. 115

Wanneer een persoon beneden de 18 jaar ervan wordt verdacht een inbreuk te hebben
gepleegd dat wordt bestraft met een administratieve geldboete, geeft de sanctionerend
ambtenaar daarvan kennis aan de stafhouder van de orde van advocaten, zodat ervoor
gezorgd kan worden dat de betrokkene kan worden bijgestaan door een advocaat.

Art. 116

Er wordt in eerste instantie voorzien in een procedure van ouderlijke betrokkenheid.
Afhankelijk van het resultaat van deze voorafgaande procedure, dat beoordeeld wordt
door de sanctionerende ambtenaar, volgt er een bemiddelingsaanbod (cfr.
hiernavolgend hoofdstuk).

Art. 117

Bij bemiddeling in het geval van minderjarigen, wordt de termijn voor beslissing verlengd
tot twaalf maanden.
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HOOFDSTUK 4

Procedure bemiddeling

Art. 118

De bemiddelingsambtenaar, die aangesteld is door de Stad Oostende en ter
beschikking staat van alle gemeenten van het arrondissement Brugge, voert de
bemiddelingsprocedure uit in kader van de gemeentelijke administratieve sancties.

Art. 119

§ 1 Bij minderjarigen die de volle leeftijd van zestien jaar hebben bereikt op het
tijdstip van de feiten wordt de beslissing inzake het opleggen van een administratieve
geldboete, steeds voorafgegaan door een bemiddelingsaanbod (op voorwaarde dat de
procedure ouderlijke betrokkenheid niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd).
§ 2 Bij meerderjarigen is de bemiddeling facultatief. De sanctionerend ambtenaar
oordeelt of het opstarten van de bemiddelingsprocedure opportuun en nuttig is.
§ 3 De ouders, voogden of personen die de hoede hebben over van de minderjarige
worden op de hoogte gebracht van de bemiddelingsprocedure en kunnen op hun
verzoek de minderjarige begeleiden bij de bemiddeling.
§ 4 Minderjarigen kunnen gratis bijgestaan worden door een advocaat die door de
stafhouder van de Orde van de Advocaten wordt aangeduid.

Art. 120

De bemiddeling heeft tot doel de dader van de inbreuk de mogelijkheid te bieden de
veroorzaakte schade te vergoeden of effectief / symbolisch te herstellen of het conflict
op te lossen.

Art. 121

Voor elke bemiddeling gelden volgende beginselen:
- vrijwilligheid van deelname aan de bemiddeling;
- vertrouwelijkheid;
- transparantie;
- onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de bemiddelaar.

Art. 122

De bemiddelaar probeert, indien de zaak zich hiertoe leent en de betrokkenen
hiertoe bereid zijn, een diepgaande dialoog en ontmoeting tot stand te brengen, met
inbegrip van één of meer momenten van directe ontmoeting.

Art. 123

§ 1 De sanctionerend ambtenaar selecteert de dossiers die in aanmerking komen
voor de bemiddelingsprocedure in het kader van de gemeentelijke administratieve
sancties. Vervolgens wordt de bemiddelaar door de sanctionerend ambtenaar op de
hoogte gebracht van de relevante feiten van de zaak.
§ 2 Na het ontvangen van het dossier doet de bemiddelaar een bemiddelingsaanbod
aan de betrokken partijen dat gepaard gaat met voldoende informatie over wat
bemiddeling is, hoe deze verloopt, wat van de betrokkenen wordt verwacht, wat de
betrokkenen mogen verwachten en welke hun rechten en plichten zijn.
§ 3De bemiddelaar organiseert de gesprekken om tot een bemiddelingsovereenkomst te
bekomen.
§ 4 Indien de betrokken partijen een akkoord bereiken, wordt er een overeenkomst
opgemaakt. De overeenkomst geeft het resultaat van de bemiddeling weer. De
gemaakte afspraken tussen de betrokken partijen worden expliciet vermeld. De
bemiddelaar volgt de uitvoering van het akkoord op.
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Art. 124

De bemiddelaar verstrekt de sanctionerend ambtenaar informatie over de stand
van zaken betreffende de bemiddeling, wanneer de sanctionerend ambtenaar hiertoe
verzoekt. De bemiddelaar deelt het resultaat van de bemiddeling zo snel mogelijk mee
aan de aangewezen ambtenaar. Indien de bemiddeling niet wordt aangevat of wordt
beëindigd zonder resultaat, wordt dit eveneens zo snel mogelijk meegedeeld.

Art. 125

Bij afsluiting van de bemiddeling deelt de bemiddelaar via een evaluatieverslag het
resultaat van de bemiddeling mee aan de sanctionerend ambtenaar. Dit
evaluatieverslag verduidelijkt of de bemiddeling:
1° werd geweigerd;
2° tot een akkoord heeft geleid;
3° is mislukt.

Art. 126

§ 1 Een geslaagde bemiddeling is een bemiddeling die tot een uitgevoerd akkoord
heeft geleid of tot een akkoord waarvan de niet-uitvoering niet toe te schrijven is aan de
overtreder.
§ 2 In het geval van een geslaagde bemiddeling legt de sanctionerend ambtenaar geen
administratieve geldboete op en wordt het GAS-dossier afgesloten.
§ 3 In het geval van een niet-geslaagde bemiddeling kan de sanctionerend ambtenaar
een administratieve geldboete opleggen.

TITEL XI Slotbepalingen
Art. 127

Maakt integraal deel uit van deze politieverordening: het protocolakkoord van 26 maart
2015.

Art. 128

Huidige verordening treedt in werking op 1 oktober 2021

TITEL XII Begrippen
Art. 129

Voor de toepassing van deze verordening worden volgende begrippen gedefinieerd als
volgt:
AED: Automatische externe defibrillator.
Ambulante activiteit: Er is sprake van ambulante activiteit als buiten de vaste
vestigingsplaats(en) van een onderneming producten of diensten worden verkocht
aan consumenten. Deur aan deur verkoop van verenigingen en
particulieren valt ook onder ambulante handel.

Evenement: Zoals gedefinieerd in VLAREM. Bv.: kermissen, braderijen,
(muziek)festivals, stad-, gemeente-, dorps- of wijkfeesten, sportmanifestaties, fuiven
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van jeugdbewegingen, markten (behalve markten die op vaste en geregelde
tijdstippen tijdens het hele jaar doorgaan).
Faunistisch belangrijke gebieden: Onderdeel van de Biologische Waarderingskaart.
Op deze kaart krijgen een aantal gebieden een specifieke arcering omwille van de
aanwezigheid van bepaalde fauna-elementen. De afbakening is gebaseerd op
soorten die tot de Rode lijst-categorieën ‘met uitsterven bedreigd’, ‘bedreigd’ en
‘kwetsbaar’ behoren.
Gemengde inbreuken: Inbreuken die ofwel strafrechtelijk, ofwel
administratiefrechtelijk kunnen vervolgd worden.
Georganiseerde opvang: Opvang van kinderen (minderjarigen) onder toezicht van
meerderjarigen, bv. gezinsopvang, scholen, jeugdbewegingen, speelpleinwerking,
enz.
Groene ruimten: De (onderdelen van) openbare plaatsen die in hoofdorde bestemd
zijn voor wandelen, fietsen en/of andere ontspanningsactiviteiten, zoals bossen,
parken, tuinen, enz.
Hoogstammige bomen: Elke boom die op een hoogte van 1 meter boven het
maaiveld een stamomtrek heeft van 1 meter, zoals bepaald in het decreet van het
Vlaams Gewest van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening. In de rechtspraak worden bomen als hoogstammig beschouwd wanneer ze
zonder tussenkomst van de mens een hoogte van 3 meter kunnen bereiken.
Ingedeelde inrichting of activiteit: een ingedeelde inrichting of activiteit in de zin van
artikel 5.1.1 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid.
Natura 2000 gebieden: Europees netwerk van beschermde natuurgebieden, omvat
alle gebieden die aangewezen zijn op grond van de Vogelrichtlijn en de
Habitatrichtlijn.
Manifestatie (ook betoging of demonstratie): Een optocht van mensen om een
mening of bepaalde gevoelens kenbaar te maken.
Openbaar domein: Het geheel van lichamelijke goederen die toebehoren aan de
overheid en die geen deel uitmaken van het privaat domein. Goederen behorend tot
het openbaar domein zijn in principe zonder onderscheid tot het gebruik van allen
bestemd. De openbare weg (elke weg waarop het publiek toegelaten of geduld wordt
en zich verplaatst, met andere woorden elke weg die feitelijk voor het verkeer
openstaat) en openbare plaatsen maken deel uit van het openbaar domein.
Rooilijn: De grens tussen de openbare weg en de omliggende eigendommen.
Sluikstorten: Het bewust ontwijken van de inzameling van huishoudelijk afval of
bedrijfsafval door afval achter te laten op plaatsen waar het niet mag, op momenten
waarop dat niet is toegelaten en/of in verkeerde bakken of containers. Bv. zakjes
huishoudelijk afval in straatvuilnisbakken, dumpingen op anonieme locaties,
achterlaten van afval bij glasbollen, textielcontainers, grasmaaisel in
wegbermen achterlaten…

Speelplein: Elk terrein dat voorzien is van speeltoestellen en/of skatemateriaal.
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Stilte behoevende instellingen: Gebouwen waar omwille van de functie en het
gebruik ervan het geluid in de omgeving steeds moet beperkt worden. Dit zijn
inzonderheid bejaardentehuizen, ziekenhuizen, scholen en gelijkaardige.
Stilte behoevende zones: Zones waar omwille van de functie ervan het geluid in de
omgeving al of niet tijdelijk moet beperkt worden. Deze zones omvatten inzonderheid
de woongebieden en de natuurgebieden met een wetenschappelijke waarde, volgens
het gewestplan of een ruimtelijk uitvoeringsplan, alsook de erkende natuur- en
bosreservaten.
Vergadering (ook bijeenkomst): Een samenkomst van mensen om iets te bespreken,
om besluiten te nemen, enz.
Openbare vergadering: een vergadering is openbaar wanneer het publiek er zonder
onderscheid toegelaten wordt. Een vergadering waarvoor een toegangskaart of
lidkaart vereist is, die weliswaar uitgedeeld of verkocht wordt zonder enige selectie
met betrekking tot de personen die deze kunnen verkrijgen of aankopen, is een
openbare vergadering.

Zwerfvuil: Klein afval dat bewust of onbewust buitenshuis wordt achtergelaten op een
plaats waar dat niet hoort. Bv. sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten,
verpakkingen, tickets, blikjes, flesjes, paraplu’s, zakdoekjes, …
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