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TITEL I: Algemene Bepalingen
Onderhavige bepalingen treden in werking op 1 juli 2017.

Hoofdstuk 1: Materieel en personeel toepassingsgebied
Artikel 1.1.0.0.1.
Deze algemene politieverordening behandelt materies die verband houden met de
opdrachten van de gemeente, zoals bepaald in de Nieuwe gemeentewet en het
gemeentedecreet. Het heeft als doel de inwoners te laten genieten van de voordelen van
een goede politie, en meer bepaald wat betreft het toezien op de netheid, de gezondheid, de
veiligheid en de rust en het vermijden van openbare overlast.

Art. 1.1.0.0.2.
Het algemeen politiereglement van de Regio Tielt is van toepassing op het grondgebied van
de gemeentes Regio Tielt.

Hoofdstuk 2 Precair en herroepbaar karakter van de
machtiging/vergunning en modaliteiten voor het gebruik ervan.
Art. 1.2.0.0.1.
De in onderhavig algemene politieverordening beoogde machtigingen of vergunningen
worden precair en herroepbaar afgegeven, in de vorm van een persoonlijke en
onoverdraagbare titel, die de gemeente niet aansprakelijk stelt behoudens in de wettelijk
voorziene gevallen. Ze kunnen op ieder moment opgeheven worden wanneer het algemene
belang het vereist.

Ze kunnen ook geschorst of ingetrokken worden door het college van burgemeester en
schepenen wanneer de houder een overtreding begaat tegen voorliggende algemene
politieverordening, overeenkomstig de bij artikel 45 van de wet van 24 juni 20131 voorziene
procedure.

Art. 1.2.0.0.2.
De begunstigden moeten zich strikt houden aan de voorschriften van de machtiging of
vergunning 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.
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Wet 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, BS 1 juli 2013 (GAS-Wet)

5

Behoudens in de wettelijke voorziene gevallen is de gemeente niet aansprakelijk voor de
schade die kan voortvloeien uit de - al dan niet foutieve - uitoefening van de bij de
machtiging of vergunning beoogde activiteit.

Wanneer de machtiging of vergunning betrekking heeft op:
- een activiteit of een evenement in een voor het publiek toegankelijke plaats, dan moet de
machtiging of vergunning zich op de plaats in kwestie bevinden;
- een activiteit in de openbare ruimte of een bezetting ervan, dan moet de begunstigde de
machtiging of vergunning bij zich hebben tijdens de activiteit of de bezetting.

In beide gevallen moet de machtiging of vergunning getoond worden op politieverzoek.

Art. 1.2.0.0.3.
Wanneer de openbare veiligheid, netheid, gezondheid of rust in het gedrang komt door
situaties waarvan de oorzaak bij privé-eigendommen 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 er zich naar schikken.

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 deze ambtshalve laten uitvoeren, op risico van de in
gebreke blijvende partijen, die de kosten hoofdelijk moeten dragen.

Art. 1.2.0.0.4.
De persoon die de voorschriften van de bepalingen van onderhavig reglement niet naleeft, is
burgerlijk aansprakelijk voor de schade die daaruit kan voortvloeien.

De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade die zou voortvloeien uit de niet-naleving
door derden van de bij dit reglement voorgeschreven bepalingen.
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Titel II Openbare rust
Hoofdstuk 1 Geluidsoverlast
Afdeling - 1 - Hinderlijk Geluid
Art. 2.1.1.0.1.
Onverminderd de wetten en besluiten betreffende de bestrijding van de geluidshinder en
onverminderd de bepalingen in deze verordening die afwijken van de algemene bepalingen
zoals opgenomen in deze afdeling, zijn de hierna volgende bepalingen tot bestrijding van de
geluidshinder van toepassing op het grondgebied van de gemeente.

Art. 2.1.1.0.2.
Behoudens vergunning van de burgemeester en behoudens afwijkingen zoals opgenomen in
de algemene politieverordening of hogere wetgeving is het verboden om tussen 22.00 uur en
06.00 uur, met welk middel dan ook, een geluidsniveau te produceren gemeten in open lucht
dat hoger is dan 5 dB(A) boven het achtergrondgeluidsniveau, met een maximum van 60
dB(A).

Artikel 2.1.1.0.3.
Behoudens in geval van toegelaten werken of behoudens vergunning van de burgemeester
is het verboden, tussen 06.00 uur en 22.00 uur, met welk middel dan ook een geluidsniveau
te produceren gemeten in open lucht dat hoger is dan 5 dB(A) boven het
achtergrondgeluidsniveau, met een maximum van 75 dB(A) .

Art. 2.1.1.0.4.
Elk soort geluid of soort lawaai, zowel bij dag of nacht, waardoor de rust van de inwoners
verstoord kan worden is verboden, wanneer dit geluid of lawaai zonder noodzaak
veroorzaakt wordt, wanneer het te wijten is aan een gebrek aan voorzorg en de veroorzaker
hierop attent werd gemaakt .

Manifestaties toegestaan door de burgemeester kunnen een uitzondering hiervoor bekomen.

Art. 2.1.1.0.5.
Het geluid van muziektoestellen binnenshuis en op particuliere eigendom mag niet storend
zijn op de openbare weg en op openbare plaatsen.
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Art. 2.1.1.0.6.
Zonder de voorafgaande en de schriftelijke machtiging van de burgemeester is het verboden
over te gaan tot het geven van stemopvoeringen, instrumentale of muzikale uitvoeringen,
evenals in het algemeen het gebruik van luidsprekers of andere geluidsinstallaties en dit in
privé-eigendommen en in lokalen toegankelijk voor het publiek wanneer het de bedoeling is
om op de openbare ruimte gehoord te worden.

Art. 2.1.1.0.7.
Het is verboden elektronisch versterkte muziek in voertuigen af te spelen die duidelijk
hoorbaar is buiten het voertuig en die leidt tot overlast. De overtredingen tegen deze
bepaling, die aan boord van voertuigen worden begaan, worden verondersteld door de
persoon op wiens naam het voertuig staat ingeschreven te zijn begaan, tot bewijs van het
tegendeel.

Art. 2.1.1.0.8.
Het is verboden door hinderlijk lawaai of handelingen concerten, erediensten, processies,
zanguitvoeringen, sportieve en culturele activiteiten te verstoren.

Art. 2.1.1.0.9.
Het rondrijdend ijs verkopen, terwijl aanhoudend wordt gebeld of terwijl men de hele tijd
muziek laat weerklinken, is verboden tussen 22.00 uur en 09.00 uur.

Afdeling - 2 - Niet – Hinderlijk Geluid
Art. 2.1.2.0.1.
Een geluid wordt als niet-hinderlijk beschouwd wanneer dit voortvloeit uit acties van een
normaal en voorzienbaar handelend persoon en voor zover dit het gevolg is van:
- werken aan de openbare weg of

voor het aanleggen van openbare

nutsvoorzieningen, uitgevoerd met toestemming van de daartoe bevoegde overheid
of in opdracht van die overheid;
- werken die aan private eigendommen worden uitgevoerd op weekdagen en
zaterdagen, waarvoor de bevoegde overheid een vergunning heeft verleend, en
verbeterings-, verbouwings-, of onderhoudswerken aan dergelijke eigendommen die
zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd en waarbij de nodige voorzorgen
worden getroffen om overdreven hinder en lawaai te voorkomen;
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- werken of handelingen die dringend of zonder verder uitstel moeten worden
uitgevoerd ter bescherming van personen of eigendommen, of ter voorkoming van
rampen;
- een door het gemeentebestuur vergunde manifestatie, voor zover de voorwaarden
opgelegd in de vergunning nageleefd worden.
- het geluid ingevolge seizoensgebonden werkzaamheden eigen aan de landbouw;
- spelende kinderen.
Afdeling - 3 - elektronisch versterkte muziek
Art. 2.1.3.0.1.
Onverminderd de toepassing van hoofdstuk 5.32.2 VLAREM II2 is, behoudens voorafgaande
en schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen overeenkomstig
hoofdstuk 6.7 VLAREM II, het spelen van elektronisch versterkte muziek en het gebruik van
luidsprekers verboden tijdens festiviteiten, fuiven, manifestaties of elke andere openbare
bijeenkomst in open lucht en/of in een voor publiek toegankelijke inrichting, andere dan een
inrichting opgenomen in Rubriek 32.1 van de indelingslijst gevoegd als bijlage I bij VLAREM
II.

Het college legt de voorwaarden vast waaronder de toegelaten activiteit mag plaatshebben,
waaronder het aanvangs- en het einduur en het maximale geluidsniveau van de
geproduceerde muziek.

De gevallen van geluidshinder afkomstig van niet-elektronisch versterkte muziek vallen
onder de toepassing van de algemene bepalingen inzake geluidsoverlast (afdeling 1 van
hoofdstuk 1 van titel 3 van dit reglement).
Afdeling - 4 - Vuurwerk, vreugdeschoten en wensballonnen
Art. 2.1.4.0.1.
Het is toegelaten om vreugdeschoten af te vuren mits voorafgaandelijke vergunning door de
burgemeester.

De aanvraag tot het afvuren van vreugdeschoten dient, behoudens uitdrukkelijk
gemotiveerde en aanvaarde grondige redenen, minstens 14 dagen voorafgaand aan de
voorgenomen datum te worden ingediend middels een door de gemeente ter beschikking

2

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne, BS 31 juli 1995, zoals later gewijzigd.
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gesteld aanvraagformulier dat inzonderheid het voorgenomen startuur vermeldt evenals de
persoon/de personen die de vreugdeschoten zullen afvuren en bijgevolg verantwoordelijk
zijn.

Het afvuren van vreugdeschoten mag slechts tussen 08.00 uur en 22.00 uur en mag niet
langer dan 30 minuten duren. De burgemeester vermeldt in de vergunning het startuur en
kan in de vergunning bijkomende voorwaarden opleggen.

Art. 2.1.4.0.2.
Het is verboden, zowel op de openbare weg als op private domeinen, binnenplaatsen en op
alle plaatsen die palen aan de openbare weg, om het even welk vuurwerk af te steken.

Naar aanleiding van feestelijkheden kan de burgemeester beslissen een vergunning tot het
afsteken van vuurwerk te verlenen. De aanvraag tot het afvuren van feestvuurwerk dient,
behoudens uitdrukkelijk gemotiveerde en aanvaarde grondige redenen, minstens 14 dagen
voorafgaand aan de voorgenomen datum te worden ingediend middels een door de
gemeente ter beschikking gesteld aanvraagformulier

In afwijking van het eerste lid mag op nieuwjaarsnacht, lopende van 31 december om 23.30
uur tot en met 1 januari om 00.30 uur, op eigen verantwoordelijkheid en op eigen privaat
terrein feestvuurwerk afgestoken worden mits melding van dit voornemen tot uiterlijk vijf
dagen voordien. De burgemeester is gemachtigd om op dwingende wijze bijkomende
veiligheidsmaatregelen en aanvullende voorzorgsmaatregelen op te leggen n.a.v. de
kennisgeving.

Art. 2.1.4.0.3.
Bij het afvuren van vreugdeschoten overeenkomstig art. 2.1.4.0.1. of het afsteken van
feestvuurwerk overeenkomstig art. 2.1.4.0.2. dienen minimaal volgende voorwaarden in acht
te worden genomen :
-de te respecteren minimale veiligheidsafstanden voor consumenten- of feestvuurwerk dat
verticaal wordt afgeschoten bedraagt 40 m (van toeschouwers, huizen, auto's, bomen,
enzovoort of ruimer indien zo vermeld op de verpakking);
- de te respecteren minimale veiligheidsafstanden voor consumenten- of feestvuurwerk dat
ter plaatse tot ontploffing wordt gebracht bedraagt 10 m (van toeschouwers, huizen, auto's,
bomen, enzovoort of ruimer indien zo vermeld op de verpakking);
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- de vergunning, zo voorzien, moet op eenvoudig verzoek van de politie ter controle
overhandigd worden;
- eventuele omwonenden binnen een straal van 50 meter moeten door de aanvrager
verwittigd worden van het feit dat er vreugdeschoten zullen worden afgevuurd of
feestvuurwerk zal worden afgestoken, met vermelding van datum en tijdstip.
- Degenen die de vreugdeschoten afvuren of het feestvuurwerk afsteken moeten minstens
16 jaar oud zijn en mogen niet onder invloed van alcoholische dranken of psychotrope
stoffen zijn.
- Het afvuren van vreugdeschoten of het afsteken van feestvuurwerk moet op voldoende
afstand van brandbaar materiaal gebeuren, zodoende dat door het afsteken van het
vuurwerk geen brand kan ontstaan.
- het afvuren van vreugdeschoten of het afsteken van feestvuurwerk moet gebeuren vanaf
het eigen privaat terrein. Indien men gebruik wenst te maken van het privaat terrein van een
derde persoon en/of instelling dan moet een schriftelijke verklaring van deze eigenaar tot
instemming met gebruik van de locatie op eerste verzoek kunnen worden voorgelegd aan de
politie en/of andere vaststellers.

Art. 2.1.4.0.4.
Het is verboden op de openbare plaatsen en op de privéterreinen wensballonnen en/of
lampionnen op te laten. Onder wensballonnen wordt verstaan een vliegende lampion,
meestal vervaardigd uit papier, gevuld met hete lucht die opgewarmd wordt door een vlam.

Afdeling - 5 - Voertuigen met luidsprekers
Art. 2.1.5.0.1.
Het gebruik van voertuigen met luidsprekers voor reclame-, propaganda- of andere
doeleinden, is alleen toegelaten mits vergunning van de burgemeester. Het gebruik van
luidsprekers met reclame-, propaganda- of andere doeleinden in handelshuizen of in om het
even welke inrichtingen waarvan de uitzending buiten hoorbaar is, is aan dezelfde
voorwaarden onderworpen.

Afdeling - 6 - Voertuigen met koelinstallaties
Art. 2.1.6.0.1.
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,
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met uitzondering van de voertuigen die geparkeerd staan op terreinen verbonden aan een
inrichting met de nodige vergunning.

Afwijkingen hierop kunnen door de burgemeester worden toegestaan.

Afdeling - 7 - Toestellen voor recreatief gebruik
Art. 2.1.7.0.1.
Het is verboden met ontploffings- en/of verbrandingsmotor aangedreven sport- en
speeltuigen te gebruiken om er oefeningen, persoonlijke of groepsvermakelijkheden,
wedstrijden of manifestaties mee te houden of te organiseren in de open lucht, op minder
dan 200m van de bewoning. Dit verbod geldt niet op de erkende terreinen waarop
afzonderlijke reglementen van toepassing zijn.

Afwijkingen hierop kunnen door de burgemeester worden toegestaan.

Afdeling - 8 - Vogelschrikkanonnen
Het gebruik van vogelschrikkanonnen is onderhevig aan de algemene geluidsnormen zoals
voorzien in bijlage 2.2.1. van VLAREM II

Art. 2.1.8.0.1.
Het is verboden vogelschrikkanonnen en/of andere geluid producerende toestellen
(hagelkanonnen,

luchtdrukkanonnen,

schokgolfgeneratoren

en

andere

gelijkaardige

toestellen) voor het verjagen van dieren en bij het beschermen van akkerbouw, tuinbouw en
fruitteelt op te stellen op een afstand van minder dan 200m van een woongebied zoals
bepaald in de gewestplannen en/of andere plannen van aanleg of RUP’s, en/of op een
afstand van minder dan 100 meter van een bewoonde woning vreemd aan de
landbouwuitbating en/of op een afstand van minder dan 50 meter van een openbare weg.
Het gebruik van vogelschrikkanonnen is beperkt tot maximaal één toestel per twee hectaren
plantage en tussen twee toestellen is er een afstand van minimaal 200 meter.
Het gebruik van vogelschrikkanonnen is bovendien enkel toegestaan mits op hetzelfde
perceel terzelfder tijd geluidsarme en milieuvriendelijke alternatieve bestrijdingsmethoden
worden toegepast.

Art. 2.1.8.0.2.
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Het gebruik van vogelschrikkanonnen en/of andere geluid producerende toestellen is
verboden tussen 22.00 uur en 06.00 uur. Het kanon mag niet meer dan 6 keer per uur een
geluid produceren dat niet langer dan tien seconden mag aanhouden. De opening van het
kanon moet te allen tijde weggedraaid zijn van een woongebied, een bewoonbare woning
en/of de openbare weg.

Het gebruik van het kanon mag geen andere normale

beroepsactiviteiten in de omgeving hinderen en evenmin de werking van toegelaten
evenementen of

wedstrijden in de omgeving verstoren.

Het gebruik van ieder

vogelschrikkanon op iedere locatie moet voor de ingebruikname gemeld worden aan de
milieudienst.
De burgemeester kan te allen tijde afwijkingen toestaan, bijkomende voorwaarden opleggen
en het gebruik van vogelschrikkanonnen schorsen of verbieden.

Art 2.1.8.0.3.
Het vogelschrikkanon dient op het toestel zelf de naam en het adres van de gebruiker te
bevatten.

Als de gebruiker van het toestel niet identificeerbaar is, wordt de eigenaar van de grond
waarop het toestel staat beschouwd als gebruiker.

De eigenaar is ontslaan van de aansprakelijkheid, als hij aan de hand van een
geregistreerde huur- of pachtovereenkomst, de juiste identiteit van de huurder/pachter van
de grond meedeelt.

Art. 2.1.8.0.4.
Als de voorwaarden niet nageleefd worden, kan de politie het vogelschrikkanon doen
verplaatsen, het gebruik er van doen stopzetten, of het toestel in beslag nemen op kosten en
risico van de overtreder.

De bezitter of eigenaar kan om teruggave verzoeken op de eerstvolgende werkdag tijdens
de kantooruren.
Afdeling - 9 - Gebruik van gemotoriseerde werk- en voertuigen
Art. 2.1.9.0.1
Het gebruik in de open lucht van houtzagen, grasmaaiers, kettingzagen, drilboren of andere
(bouw)werktuigen aangedreven door motoren (zowel ontploffings- als elektrische motoren) is
alleen toegestaan tussen 06.00 en 22.00 uur.
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Dit artikel is niet van toepassing op de normale exploitatie van landbouwgronden.

Art. 2.1.9.2.
Het is verboden in de openbare ruimte over te gaan tot de luidruchtige afstelling van
motoren, ongeacht hun vermogen.

Afdeling - 10 - Kleiduifschieten
Art. 2.1.10.0.1.
Het kleiduifschieten, evenals het elektronisch kleiduifschieten mag slechts georganiseerd
worden tussen 14 uur en 19 uur en mits voorafgaande machtiging daartoe van de
provinciegouverneur en mits het respecteren van de toepasselijke bepalingen zoals
opgenomen in VLAREM II, het koninklijk besluit van 13 juli 20003 en de wapenwet van 8 juni
20064.
Afdeling - 11 - Dieren
Art. 2.1.11.0.1
De eigenaars, bezitters, bewakers of houders van dieren dienen alle nodige en nuttige
maatregelen te nemen om te voorkomen dat deze dieren geluidsoverlast of abnormale
geluidshinder voor de omgeving veroorzaken.

Hoofdstuk 2 Inrichtingen die voor het publiek toegankelijk zijn
Art. 2.2.0.0.1
De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op voor het publiek toegankelijke
etablissementen, café-, cabaret-, restauranthouders en uitbaters van danszalen en in het
algemeen degenen die wijn, bier of andere dranken verkopen.

Art. 2.2.0.0.2
De organisatoren van feestelijkheden en evenementen van welke aard en onder welke
benaming ook, alsmede de uitbaters van instellingen, zijn gehouden de nodige schikkingen
te nemen opdat eventuele openbare overlast veroorzaakt door de deelnemers of de
bezoekers wordt verhinderd.

3

Koninklijk besluit van 13 juli 2000 tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van schietstanden, BS 1
augustus 2000
4

Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, BS 9 juni
2006
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Art. 2.2.0.0.3.
De lokale politie kan de muziek laten stiller zetten indien het toegelaten geluid wordt
overschreden en kan vervolgens na de eerste aanmaning waaraan geen gevolg werd
gegeven deze zelfs laten afzetten. Wordt hieraan ook geen gevolg gegeven na een nieuwe
aanmaning kan zij de burgemeester vragen om over te gaan tot een buiten gebruik stellen en
desgevallend tot een inbeslagname van de toestellen die het geluid teweeg brengen op
kosten en risico van de gebruiker of eigenaar.

Afdeling - 1 - Fuiven, feesten en openbare evenementen in voor het publiek
toegankelijke occasionele inrichtingen
Art. 2.2.1.0.1.
Alle voor het publiektoegankelijke feestelijkheden en evenementen in occasionele
inrichtingen, zelfs op en/of in private eigendommen tussen 22u00 en 06u00 dienen het
voorwerp uit te maken van een voorafgaandelijke schriftelijke melding door de organisatoren
aan de burgemeester en dit, behoudens uitdrukkelijk gemotiveerde en aanvaarde grondige
redenen, uiterlijk 30 dagen vóór de aanvang van de feestelijkheden en/of evenementen.

De schriftelijke melding gebeurt middels een door de gemeente ter beschikking gesteld
meldingsformulier en bevat eveneens de overeenkomst tussen de organisatoren en de
uitbaters of eigenaars van de locaties waar de feestelijkheden of evenementen doorgaan.

De burgemeester maakt de melding over aan de lokale politie en brandweer voor advies en
kan gebeurlijk additionele maatregelen opleggen dan wel, indien daartoe gegronde redenen
zijn, de fuiven, feesten en openbare evenementen verbieden.

Art. 2.2.1.0.2.
Een evenement is voor het publiek toegankelijk wanneer ook andere personen worden
toegelaten dan diegenen die nominatief werden uitgenodigd. Een publieke oproep om zich
nominatief te laten uitnodigen, maakt van het evenement een publiek toegankelijk
evenement. Een geïndividualiseerde band tussen de inrichter en genodigde is in beginsel
eerder afwezig.

Een evenement is niet voor het publiek toegankelijk als er op het evenement enkel personen
worden toegelaten die een persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen en waarvan de
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organisator een namenlijst heeft. Als uitsluitend personen zijn toegelaten die er persoonlijk
voor een bepaalde gebeurtenis zijn uitgenodigd, wanneer het bijgevolg uitgesloten is dat
iemand anders dan de genodigden aan het gebeuren kan deelnemen dan betreft het een
privé-evenement dat, onverminderd de overige wettelijke bepalingen, niet onder toepassing
van deze afdeling valt.

Art. 2.2.1.0.3.
Een openbaar evenement in open lucht is een evenement dat plaatsvindt buiten de
ruimtelijke grenzen van een bebouwd onroerend goed, derhalve op een plaats die een
zodanig open karakter heeft dat derden kunnen waarnemen dat er een evenement aan de
gang is.

Art. 2.2.1.0.4.
De organisator van een openbaar evenement in open lucht of in een tent moet
voorafgaandelijk aan dit evenement toelating vragen aan de burgemeester die voorwaarden
kan opleggen.

Art. 2.2.1.0.5.
De bepalingen uit de eventuele gemeentelijke reglementen voor de organisatie van
gelegenheidspartijen, fuiven of andere voor het publiek toegankelijke manifestaties in
feesttenten, loodsen en soortgelijke inrichtingen of van openluchtmanifestaties blijven
evenzeer van toepassing.

Hoofdstuk 3 Spelen op de openbare weg of in openbare plaatsen
Art. 2.3.0.0.1.
Spelen in de openbare ruimte is toegelaten. Onverminderd de toepassing van de
verkeerswetgeving zijn in de openbare ruimte – met uitzondering van de openbare weg –
enkel die spelen verboden, die klaarblijkelijk door de aard van het spel of door de
omstandigheden waarin het spel gespeeld wordt, gevaarlijk zijn voor goederen of de
gebruikers van de openbare ruimte.
In voorgaande zin is het gebruik van voortbewegingtoestellen enkel toegelaten in de
openbare ruimte – met uitzondering van de openbare weg - op voorwaarde dat de openbare
veiligheid niet in het gedrang wordt gebracht. De burgemeester kan het verbieden in de
openbare ruimte – met uitzondering van de openbare weg - op de plaatsen die hij bepaalt.
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Hoofdstuk 4 lichtvervuiling en lichthinder
Art. 2.4.0.0.1.
Onverminderd de federale wetgeving5 terzake en behoudens voorafgaande en schriftelijke
toelating van de burgemeester is het verboden in het luchtruim boven het grondgebied van
de gemeente gespreid licht, lichtbundels (laserlicht, gewoon kunstlicht, gebundelde
lichtstralen …) of gelijkaardig licht voort te brengen of te projecteren, hetzij rechtstreeks,
hetzij door weerkaatsing.

Art. 2.4.0.0.2.
Onverminderd de wettelijke bepalingen en de milieureglementering (VLAREM) moet elke
uitbater de nodige maatregelen nemen om lichthinder te voorkomen. De verlichting is
dermate geconcipieerd dat niet-functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal
wordt beperkt. Klemtoonverlichting mag uitsluitend gericht zijn op de inrichting of onderdelen
ervan en moet, indien technisch mogelijk, neerwaarts gericht zijn. Lichtreclame mag de
normale intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen.

Art. 2.4.0.0.3.
Aan en –uitgaande lichtreclames en lichtreclames voorzien van knipperlichten zijn verboden.

5

Het Koninklijk besluit van 19 december 2014 betreffende de luchtverkeersregels en operationele bepalingen
betreffende luchtvaartnavigatiediesnten- en procedures.
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TITEL III Privatief gebruik van de openbare weg en Openbare
veiligheid en vlotte doorgang
Hoofdstuk 1 Nummering van gebouwen
Art. 3.1.0.0.1.
Het college van burgemeester en schepenen stelt de nummering van de huizen en de
wijziging aan deze nummering vast.

Art. 3.1.0.0.2.
De eigenaars en bewoners van gebouwen zijn verplicht het huisnummer dat hen door de
bevoegde overheid is toegewezen aan te brengen en ervoor te zorgen dat dit nummer
leesbaar en zichtbaar blijft vanaf de openbare weg. Wanneer er in een gebouw verschillende
woongelegenheden zijn, worden deze nog eens genummerd binnen in het gebouw door de
eigenaar.

Art. 3.1.0.0.3
De gebruikers en bij gebrek aan deze de eigenaars van huizen en gebouwen die voor
huisvesting of voor de vestiging van een handel, nijverheid, industrie of bedrijf kunnen
dienen, zijn gehouden deze huizen en gebouwen te nummeren.

Art. 3.1.0.0.4.
Bij hernummering, mogen de bewoners gedurende een jaar het oude nummer naast het
nieuwe behouden als ze het oude nummer met een diagonale lijn doorhalen.

Hoofdstuk

2

Aanduidingen

van

openbaar

nut,

straatnaamborden,

leidingen en verkeerstekens
Art. 3.2.0.0.1.
De eigenaars, bewoners of verantwoordelijken op grond van welke titel dan ook zijn
verplicht, zonder dat dit voor hen enige schadeloosstelling impliceert, op de gevel van hun
gebouw, ook wanneer die zich buiten de rooilijn bevindt, het aanbrengen, onderhouden en
vervangen toe te staan van:

1° een plaat met de aanduiding van de straatnaam van het gebouw;
2° alle verkeerstekens.
3° alsook tekens, uitrustingen, en houders van leidingen die van algemeen nut zijn.

18

De eigenaars, bewoners of verantwoordelijken op grond van welke titel dan ook zijn
gehouden de bevoegde overheid te verwittigen wanneer deze tekens onleesbaar of
onzichtbaar zijn of verwijderd werden.

Art. 3.2.0.0.2.
Het is verboden de voormelde nummers, straatnaamborden, verkeerstekens, tekens,
uitrustingen en houders van leidingen van algemeen nut te doen verdwijnen, te beschadigen,
te bedekken, aan het gezicht te onttrekken of anderszins onleesbaar te maken, de
bereikbaarheid ervan te bemoeilijken of onmogelijk te maken.

Hoofdstuk 3 Gemeenschappelijke bepalingen ter bevordering van de
openbare veiligheid en de vlotte doorgang.
Afdeling - 1 - Algemene bepaling
Art. 3.3.1.0.1.
Het is verboden zonder machtiging van de bevoegde overheid in openbare ruimten, in voor
het publiek toegankelijke plaatsen en in privé-eigendommen over te gaan tot een activiteit
die de openbare veiligheid of de veilige en vlotte doorgang in het gedrang kan brengen.

Art. 3.3.1.0.2.
Het is verboden, zonder machtiging van de gemeentelijke overheid, rijwielstanders op de
openbare weg te plaatsen. Een machtiging wordt slechts afgeleverd wanneer de veiligheid
en het gemak van doorgang niet in het gedrang worden gebracht.

Afdeling -2-. Bedelen.
Art. 3.3.2.0.1.
Het is verboden agressief te bedelen zowel op de openbare weg als in elke voor het publiek
toegankelijke plaats.

Afdeling - 3 - Hinderlijk gedrag bij of in gebouwen.
Art. 3.3.3.0.1.
Het is verboden zich op een hinderlijke wijze op te houden in een voor het publiek
toegankelijke constructie of installatie van openbaar nut, waaronder doch niet limitatief een
portaal, wachtlokaal voor een openbaar vervoermiddel, parkeergarage, rijwielstalling dan
wel deze te verontreinigen of te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de
desbetreffende constructie of installatie is bestemd.
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Hoofdstuk 4: Openbare veiligheid
afdeling - 1 - Manifestaties en bijeenkomsten in de open lucht
Art. 3.4.1.0.1.
Behoudens voorafgaande en schriftelijke machtiging van de burgemeester is het verboden
om volgende manifestaties of bijeenkomsten te houden of organiseren:
-

Openbare vergaderingen in de open lucht;

-

samenscholingen,

optochten,

betogingen

en

alle

andere

manifestaties

en

evenementen op de openbare weg.

Art. 3.4.1.0.2.
Het is verboden aan een niet-toegelaten manifestatie of bijeenkomst deel te nemen.

Art. 3.4.1.0.3
Elke aanvraag tot het inrichten van een manifestatie of een bijeenkomst die in open lucht
plaats vindt moet schriftelijk gebeuren, behoudens uitdrukkelijk gemotiveerde en aanvaarde
grondige redenen, tenminste één maand vóór de voorziene datum.

Commerciële

activiteiten

op

de

openbare

weg

moeten,

behoudens

uitdrukkelijk

gemotiveerde en aanvaarde grondige redenen, schriftelijk en tenminste één maand vooraf
aangevraagd worden.

De aanvraag moet volgende inlichtingen bevatten:
1. de naam, het adres en het telefoonnummer van de organisator(en);
2. het voorwerp van de manifestatie;
3. de datum en het tijdstip van de manifestatie;
4. de geplande route;
5. de voorziene plaats en tijdstip voor het einde van de manifestatie en in voorkomend
geval de ontbinding;
6. of er een meeting wordt gehouden bij de afsluiting van de manifestatie;
7. de raming van het aantal deelnemers en de beschikbare vervoermiddelen;
8. de door de organisatoren voorziene ordemaatregelen.

De burgemeester stelt de organisator zo spoedig mogelijk na de aanvraag in kennis van de
toelating of zijn gemotiveerde weigering
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Art. 3.4.1.0.4.
De burgemeester kan in uitzonderlijke omstandigheden afwijkingen toestaan op de in vorig
artikel voorziene termijnen en kan tevens bepaalde bijkomende voorwaarden opleggen. Bij
gewichtige redenen kan hij de manifestatie verbieden.

Art. 3.4.1.0.5.
Elke persoon die deelneemt aan een dergelijke samenkomst op de openbare weg of een
vergadering in openlucht, 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. 3.4.1.0.6.
Het is verboden op welke manier dan ook iedere voor publiek toegankelijke manifestatie en
activiteit te storen.

Art. 3.4.1.0.7.
De toegang tot openbare of publieke inrichtingen waar vertoningen worden gehouden is
verboden aan personen die kennelijk tekenen van dronkenschap vertonen.

Afdeling - 2 - Openbare bijeenkomsten in gesloten plaatsen
Art. 3.4.2.0.1.
De burgemeester moet, behoudens uitdrukkelijk gemotiveerde en aanvaarde grondige
redenen, minstens 15 dagen op voorhand schriftelijk op de hoogte gebracht worden van
openbare vergaderingen en bijeenkomsten die niet in de open lucht of op een openbare
plaats plaatsvinden.

De kennisgeving dient volgende inlichtingen te bevatten:
-

de naam, het adres en het telefoonnummer van de organisator(en);

-

het voorwerp van de bijeenkomst;

-

de datum en het tijdstip voor de bijeenkomst;

-

de voorziene plaats en tijdstip voor het einde van het evenement;

-

de raming van het aantal deelnemers;

-

de door de organisatoren voorziene ordemaatregelen.

Art. 3.4.2.0.2.
Het is verboden tijdens de openbare bijeenkomsten in gesloten plaatsen de orde te verstoren
of de veiligheid in het gedrang te brengen.
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Afdeling - 3 - Vermommingen en het dragen van ambtskledij
Art. 3.4.3.0.1.
Onverminderd

andersluidende

wetsbepalingen

is

het

verboden

zich

gemaskerd,

onherkenbaar vermomd of verkleed in het openbaar te vertonen. De burgemeester kan in
bijzondere omstandigheden afwijkingen toestaan.

Dit verbod geldt niet voor activiteiten georganiseerd door scholen en jeugdbewegingen of
voor activiteiten met commerciële doeleinden en culturele en sportieve manifestaties
toegelaten door de gemeentelijke overheid.

Het verbod geldt evenmin voor hen die zich krachtens arbeidsreglementen in de voor het
publiek toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of
verborgen, zodat ze niet herkenbaar zijn.

Art. 3.4.3.0.2.
De personen die zich gemaskerd, onherkenbaar vermomd of verkleed in het openbaar
vertonen, mogen geen stokken of wapens hanteren.

Niemand mag een vermomming dragen die van aard is de openbare orde te verstoren.

Gemaskerde of vermomde personen mogen geen vlugschriften uitdelen of verspreiden.

Art. 3.4.3.0.3.
Het is onverminderd andersluidende wetsbepalingen verboden voor onbevoegden zich op de
openbare weg te vertonen in de ambtskledij van burgerlijke, gerechtelijke, militaire en
politionele overheden.

afdeling - 4 - Carnavalsobjecten
Art. 3.4.4.0.1.
Het is tijdens manifestaties verboden spuitbussen met kleur- en scheerschuim, spuitbussen
met kleurhaarlak, schoensmeer of enig ander middel dat kwetsuren of schade kan
veroorzaken aan personen of goederen, op de openbare weg of in de openbare inrichtingen
te gebruiken of te bezitten.
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Art. 3.4.4.0.2.
Het is verboden confetti of slingerpapier te werpen in openbare plaatsen, waar dranken of
eetwaren worden verbruikt, behoudens toestemming van de burgemeester.

Art. 3.4.4.0.3.
Objecten die gebruikt worden of kennelijk bedoeld zijn om gebruikt te worden in strijd met
bovenvermelde bepalingen, kunnen worden in beslag genomen.

Afdeling - 5 - Gebruik van schiettuigen en het werpen van voorwerpen die
kunnen verwonden en/of beschadigen.
Art. 3.4.5.0.1.
Het gebruik van schiettuigen en het werpen, gooien of stoten van voorwerpen zijn verboden
in de openbare ruimte, alsmede in de nabijheid ervan wanneer er gevaar bestaat dat deze
voorwerpen

of

projectielen

iemand

kunnen verwonden

of

eigendommen kunnen

6

beschadigen of vernielen. Deze bepaling is niet van toepassing op de sportdisciplines en
spelen die in adequate installaties worden verricht, noch op darts of jeu-de-boules op andere
plaatsen dan in de openbare ruimte.

Art. 3.4.5.0.2.
Het is verboden in openbare ruimten en in voor het publiek toegankelijke plaatsen over te
gaan tot het gebruiken van wapens met samengeperste lucht, uitgezonderd in schietstanden
die daartoe een vergunning hebben of in schietkramen op kermissen. Bovendien moeten de
wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de wapens en de jacht nageleefd worden.

Wapens en munitie, gebruikt in strijd met bovenvermelde bepalingen, worden in beslag
genomen en verbeurd verklaard.

Afdeling - 6 - Gebruik van alcoholische dranken
Art. 3.4.6.0.1.
Het is verboden om tussen 22u00 en 10u00 op het openbaar domein, uitgezonderd de
terrassen en andere toegelaten plaatsen speciaal bestemd voor dit doel, alcoholhoudende
dranken (gedistilleerde of gegiste dranken al dan niet in gemixte vorm) te gebruiken.

6

Onverminderd de prioritaire toepassing van de wapenwet van 8 juni 2006

23

Het bezit van geopende recipiënten die alcoholhoudende dranken bevatten wordt
gelijkgesteld met het gebruik beoogd in onderhavig artikel.

Art. 3.4.6.0.2.
De burgemeester kan de verantwoordelijke exploitanten of door hem aangestelde personen
van inrichtingen, uitbatingen en aanhorigheden die al dan niet tegen betaling voor het publiek
toegankelijk zijn, ook al is de toegang beperkt tot bepaalde categorieën van personen,
verbieden om gedurende een bepaalde periode, alcoholhoudende dranken (gedistilleerde of
gegiste dranken al dan niet in gemixte vorm) te verkopen en/of aan te bieden, zelfs gratis en
in welke hoeveelheid ook, tenzij de consument na bestelling of aanbod bediend wordt
binnenin de zaak of aanhorigheden (terras, tuin, ...) en dit voor onmiddellijke consumptie
aldaar.

Art. 3.4.6.0.3.
Een uitzondering op de voorgaande bepalingen kan door de burgemeester toegestaan
worden aan de organisatoren van activiteiten waarbij de inname van een afgebakende zone
van het openbaar domein voorafgaandelijk werd toegestaan. De uitzondering heeft enkel
uitwerking binnen de toegestane afbakening van het openbaar domein. De schriftelijke
aanvraag tot uitzondering dient minstens één maand voorafgaand aan de activiteit,
ingediend te worden door de organisator bij de burgemeester.

Afdeling - 7 - Misbruik van noodvoorzieningen.
Art. 3.4.7.0.1.
Iedere bedrieglijke hulpoproep of bedrieglijk gebruik van een oproep- of signalisatietoestel
bestemd om de veiligheid van de gebruikers te vrijwaren, is verboden.

Art. 3.4.7.0.2.
Het moedwillig saboteren, onklaar maken of oneigenlijk gebruik van een Automatische
Externe Defibrillator (AED), is verboden.

Afdeling - 8 - Verbod op bedienen van publieke apparatuur door onbevoegden.
Art. 3.4.8.0.1.
Personen die daar door het gemeentebestuur niet toe werden gemandateerd, mogen geen
kranen van leidingen of kanaliseringen, schakelaars van de openbare verlichting, openbare
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uurwerken, signalisatieapparaten, alsook uitrustingen voor telecommunicatie die zich
bevinden op of onder de openbare weg of in openbare gebouwen bedienen.
Afdeling - 9 - Dieren
Art. 3.4.9.0.1.
Het is verboden op het grondgebied van de gemeente agressieve, kwaadaardige, woeste of
gevaarlijke dieren te houden behoudens men beschikt over een gemachtigde vergunning.

Hieronder kan worden begrepen:
- elk dier dat wanneer het vrij zou rondlopen, zonder enige provocatie op een duidelijke en
onmiskenbaar dreigende wijze naar iemand zou toelopen;
- elk dier dat iemand aanvalt, bijt of verwondt zonder provocatie;
- elk dier dat gif produceert dat schadelijk is voor de mens of voor de inheemse fauna;
- elk dier dat een ander dier verwondt of aanvalt zonder provocatie.

Art. 3.4.9.0.2.
Het houden van wilde dieren is onderworpen aan een machtiging van de burgemeester,
onverminderd de hogere regelgeving terzake.

Art. 3.4.9.0.3.
Het is de eigenaars, bezitters, bewakers of houders van dieren, verboden deze te
begeleiden, te laten rondzwerven of onbewaakt op de openbare weg en voor het publiek
toegankelijke plaatsen te laten lopen, zonder dat ze de nodige voorzorgen nemen om deze
dieren te beletten de veiligheid of het gemak van doorgang te verstoren.

Het is personen die een dier niet in de hand kunnen houden, verboden dit dier te begeleiden.

Art. 3.4.9.0.4.
Het is verboden in de openbare ruimte of in de voor het publiek toegankelijke plaatsen:
- zijn dier los te laten lopen;
- zijn dier aan te zetten om aan te vallen of agressief te worden, of hem voorbijgangers te
laten of doen aanvallen of achtervolgen, ook al brengt dat geen enkel kwaad of geen enkele
schade teweeg;
- agressieve, kwaadaardige of gevaarlijke dieren of dieren die personen of andere dieren
kunnen bijten, of zieke dieren bij zich te hebben, als ze geen muilband dragen;
- dieren bij zich te hebben waarvan het aantal of het gedrag de openbare veiligheid in het
gedrang zouden kunnen brengen;
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- dieren onbeheerd achter te laten in een geparkeerd voertuig als dat een gevaar of
ongemak kan opleveren voor personen of voor de dieren zelf; deze bepaling is ook van
toepassing in openbare parkings;
- eender welk dier en in het bijzonder agressieve, woeste, kwaadaardige of gevaarlijke
dieren te laten rondzwerven.

Art. 3.4.9.0.5.
Het is eigenaars, bezitters, bewakers of houders van honden, verboden hun honden op te
hitsen.

Artikel 3.4.9.0.6.
De eigenaars van de dieren die in weiden grazen en/of diegenen die zich van deze dieren
bedienen of onder hun bewaring hebben, zijn gehouden de afsluitingen van de weiden waar
de dieren grazen, te onderhouden en alle voorzorgen te nemen die beletten dat dieren uit de
weiden ontsnappen.

Artikel 3.4.9.0.7.
De eigenaars van dieren, en/of de personen die deze dieren onder hun bewaring hebben,
zijn ertoe gehouden alle maatregelen te nemen om uitbraak van deze dieren te voorkomen.

In geval van een uitbraak van dieren waardoor een verstoring van de openbare veiligheid te
vrezen valt, kan de burgemeester, op kosten en risico van de eigenaar en/of de persoon die
deze dieren onder zijn bewaring heeft, deze dieren laten verwijderen en onderbrengen in een
gemeentelijk schuthok, stal of een asiel, in afwachting dat de eigenaar de nodige
maatregelen heeft genomen om een nieuwe uitbraak te voorkomen en dit binnen de door de
burgemeester gestelde termijn. Indien de eigenaar nalaat de nodige maatregelen te nemen
binnen deze termijn, beslist de burgemeester over de definitieve bestemming van het dier .

De kosten zullen aangerekend worden op basis van een daartoe toepasselijk belastings- of
retributiereglement.7

Hoofdstuk 5: Vlotte doorgang
Afdeling - 1 - Privatieve ingebruikname van het openbaar domein

7

Een uittreksel uit het eventueel van toepassing zijnde retributiereglement vindt men in bijlage terug.
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Onderafdeling 1: Algemene bepalingen en zorgvuldigheidsplicht
Art. 3.5.1.1.1.
De privatieve ingebruikneming van het openbaar domein en de openbare weg is het gebruik
van de openbare ruimte, met name de begane grond, het gedeelte erboven of eronder, voor
uitsluitend privé doeleinden, waardoor het ingenomen gedeelte van de weg aan zijn
openbare en normale bestemming wordt onttrokken

Art. 3.5.1.1.2.
De gebruikers en bij gebrek aan dezen de eigenaars van private eigendommen gelegen
langs de openbare weg moeten ervoor zorgen dat bomen, hagen, beplantingen, afsluitingen
en andere voorwerpen:
- het verkeer niet kunnen hinderen;
- de zichtbaarheid van de verkeerstekens niet in het gedrang brengen;
- het normale uitzicht op de openbare weg, in de nabijheid van bochten en
kruispunten niet belemmeren;
- de openbare verlichting niet hinderen;
- anderszins geen gevaar kunnen vormen voor de openbare weggebruikers

Geen enkele tak van bomen of planten groeiend op een onroerend goed mag de openbare
weg innemen zodat:
- deze hangt op minder dan 4,5 meter van de grond boven de rijbaan
- deze hangt op minder dan 2,5 meter van de grond boven de gelijkgrondse berm,
verhoogde berm of voetpad en fietspad

De hagen langs de openbare weg moeten zodanig ingekort worden dat zij niet over de
openbare weg, inzonderheid het voetpad hangen.

Indien bijzondere veiligheidsredenen dat vereisen, kan het gemeentebestuur specifieke
maatregelen opleggen waarbij de voorgeschreven werken moeten uitgevoerd worden binnen
de voorziene tijd na de betekening.

Art. 3.5.1.1.3.
Het is verboden voorwerpen op de openbare weg neer te werpen, te plaatsen of achter te
laten, dewelke door hun aanwezigheid schade kunnen berokkenen aan derden of aanleiding
kunnen geven tot ongevallen.
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Art. 3.5.1.1.4.
Het is verboden lange of omvangrijke voorwerpen van de binnenkant van een gebouw op de
openbare weg te laten uitsteken zonder de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de
veiligheid van de voorbijgangers te waarborgen.

Art. 3.5.1.1.5.
Ingangen van kelders en toegangen tot ondergrondse ruimten op de openbare weg mogen
slechts geopend worden gedurende de tijd die nodig is voor de handelingen waarvoor de
opening vereist is en met inachtneming van alle maatregelen om de veiligheid van de
voorbijgangers te waarborgen.

Art. 3.5.1.1.6.
Naast de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake stedenbouw is het ook verboden
antennes en parabolen op voorgevels van gebouwen te hangen zonder stedenbouwkundige
vergunning uitgereikt door de bevoegde overheid.

Art. 3.5.1.1.7.
Naast de bepalingen van het verkeersreglement mag ook geen enkel voorwerp, zelfs niet
gedeeltelijk, de voorwerpen van openbaar nut waarvan de zichtbaarheid volledig moet
verzekerd zijn, verbergen.

Het is tevens verboden om signalisatieborden, al dan niet geplaatst op nadarhekkens of
andere steunpunten, te verplaatsen, om te draaien of te verstoppen om hun doel te wijzigen.

Art. 3.5.1.1.8.
Deuren, poorten en hekken die op de openbare weg uitgeven, mogen niet langs buiten
opendraaien. Kelderingen of keldergaten mogen niet aangebracht worden in de trottoirs of
de openbare wegen, zonder behoorlijk beveiligd te zijn.

Art. 3.5.1.1.9.
Het gemeentebestuur heeft de mogelijkheid om de overeenkomstig deze afdeling
noodzakelijke werken te laten verrichten op kosten en risico van de in gebreke blijvende
partij.
Onderafdeling 2: vergunningsplicht
Art. 3.5.1.2.1.
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Behalve bij voorafgaande en schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en
schepenen en onverminderd de na te leven wettelijke en reglementaire bepalingen inzake
ruimtelijke ordening en de bijzondere bestuurlijke politieverordening betreffende bepaalde
straten of centra is het volgende verboden: iedere privatieve bezetting van de openbare
ruimte op het niveau van de begane grond alsook, erboven of eronder, zoals een
vastgehecht, opgehangen, geplaatst of achtergelaten voorwerp, waardoor schade berokkend
kan worden aan de veiligheid of het gemak van doorgang.

Onder het privatief gebruiken of in gebruik nemen van een openbare weg of plaats, wordt
onder meer, doch niet limitatief, verstaan:
1. Het plaatsen van afsluitingen, stellingen, bouwmaterialen, machines, kranen en
andere gebruiksvoorwerpen en goederen ten behoeve van werken;
2. Het plaatsen van terrasmeubilair, bloembakken, paraplu’s, luifels, zonneschermen,
feesttenten, reclameborden, koopwaar en andere sier- of gebruiksvoorwerpen voor
en ten behoeve van een handels- of horecazaak onafgezien van de toepassing van
de reglementering inzake ambulante handel en kermisactiviteiten;
3. Het aanbrengen of plaatsen van bloembakken en sier- of gebruiksvoorwerpen aan,
voor of ten behoeve van een private eigendom, het plaatsen van voorgeveltuintjes of
het plaatsen van tenten, feestmateriaal en andere gebruiksvoorwerpen ten behoeve
van private feestelijkheden of gebeurtenissen en verhuizingen;
4. Het plaatsen van barbecuetoestellen, frietkramen en aanverwante standen en
kramen naar aanleiding van een manifestatie of gebeurtenis waarbij aan de inrichter
geen exclusiviteit van gebruik werd verleend en onafgezien van de reglementering
betreffende ambulante handel en kermisactiviteiten.

Art. 3.5.1.2.2.
Een bijzondere bestuurlijke politieverordening kan de inrichting en uitzicht van bepaalde
straten of centra bepalen. De bepalingen van die specifieke verordening worden bij voorrang
toegepast op de bepalingen in voorgaand artikel.

Art. 3.5.1.2.3.
Elk privatief gebruik van een openbare weg of plaats waarvoor geen machtiging, vergunning
of concessie werd bekomen, kan op last van de burgemeester beëindigd worden met
inbegrip van de wegname van de op de openbare weg of plaats geplaatste voorwerpen. De
eigenaar van de weggenomen voorwerpen kan gedurende een termijn van zes maanden
steeds de teruggave bekomen van die voorwerpen na aanvraag bij de bevoegde dienst en
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onverminderd eventuele betaling van een retributie zoals geregeld in een afzonderlijk
reglement. De voorwerpen die in strijd met onderhavig artikel zijn geplaatst, vastgehecht of
opgehangen, dienen op het eerste verzoek van de politie of een gemachtigd ambtenaar
verwijderd te worden. Zo niet zal daartoe ambtshalve worden overgegaan op kosten en risico
van de overtreder.

Art. 3.5.1.2.4.
Iedere persoon die het openbaar domein in gebruik neemt, is ertoe gehouden die in zijn
oorspronkelijke staat te brengen, onmiddellijk bij het beëindigen van de privatieve inname.
Onderafdeling 3: Inname openbaar domein bij uitvoeren van werkzaamheden
Art. 3.5.1.3.1.
Bij aanvraag tot ingebruikname van het openbaar domein overeenkomstig de bepalingen van
artikel 3.5.1.2.1. dient steeds een signalisatieplan met aanduiding van de inname van de
openbare weg gevoegd te worden.

Art. 3.5.1.3.2.
Iedere persoon die werken op het openbaar domein uitvoert of laat uitvoeren, is ertoe
gehouden te zorgen voor de afdoende verlichting en signalisatie van de materialen, steigers
of om het even welke andere voorwerpen, die zij op het openbaar domein hebben
neergelegd of achtergelaten, alsook voor de verlichting van de uitgravingen die zij daar
gedaan hebben. Bij niet-naleving zal de gemeente ambtshalve de nodige signalisatie
aanbrengen op kosten en risico van de overtreder.

Art. 3.5.1.3.3.
Behoudens vergunning van het college van burgemeester en schepenen of zijn gemachtigde
is het uitdrukkelijk verboden werkzaamheden te starten die gepaard gaan met inname van
het openbaar en privaat domein van de gemeente, zowel aan de oppervlakte als onder de
grond. Het is eveneens verboden materialen en materieel op het openbaar domein te
plaatsen, zonder de voorafgaande machtiging van de bevoegde overheid.

De vergunninghouder moet hiervoor een vergoeding betalen die in een daartoe toepasselijk
belastings- of retributiereglement wordt opgelegd.

Art. 3.5.1.3.4.
Indien de vergunninghouder van oordeel is dat het openbaar domein niet in goede staat is,
kan hij voor het begin van de werken een eerste tegensprekelijke staat van bevinding
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aanvragen bij de technische dienst van de gemeente. Zoniet wordt het openbaar domein
geacht in goede staat te zijn. Bij de melding van de voltooiing van de werken kan een tweede
staat van bevinding worden aangevraagd door de vergunninghouder.

Art. 3.5.1.3.5.
In geval van overmacht of wanneer het geringste uitstel onmiddellijk gevaar kan opleveren
voor de weggebruikers dient geen voorafgaande toelating te worden gevraagd om werken uit
te voeren op het domein van de gemeente. De opdrachtgever of de uitvoerder van deze
werken dient echter onverwijld de burgemeester in kennis te stellen.

Art. 3.5.1.3.6.
Iedere persoon die werkzaamheden op of langs de openbare ruimte uitvoert of laat
uitvoeren, moet die herstellen in de staat waarin ze zich voor de uitvoering van de
werkzaamheden bevond of in de staat die in de machtiging is vermeld. De uitvoerder is
verplicht alle vuilnis en afval, veroorzaakt door werken, op te ruimen.

De aannemer of desgevallend de bouwheer dient bij werkzaamheden die stof of afval op de
openbare weg of de omringende eigendommen kunnen verspreiden, de nodige
voorzorgsmaatregelen te nemen.

De aannemer of desgevallend de bouwheer die langs de openbare weg bouwt, verbouwt of
afbreekt, moet de volledige bouwwerf van een stevige afsluiting voorzien vooraleer de
werken aan te vatten.

Art. 3.5.1.3.7.
Bij eventuele vaststelling van schade aan de openbare weg of het openbaar domein zullen
de herstellingskosten door het college van burgemeester en schepenen worden bepaald en
op de vergunninghouder worden verhaald.

De kosten zullen aangerekend worden op basis van de kostprijs van de geleverde
materialen, gebruikte voer- en werktuigen en de gepresteerde werkuren op basis van een
daartoe toepasselijk belastings- of retributiereglement.

Art. 3.5.1.3.8.
Waar bestratingswerken worden uitgevoerd, mag gedurende 8 dagen het op de openbare
weg uitgestrooide zand niet verwijderd worden.
31

Onderafdeling 4 : Publiciteitswagens
Art. 3.5.1.4.1.
Onverminderd artikel 27.5 van de wegcode8 is het verboden zonder vergunning van de
burgemeester op de openbare weg reclame te maken met enig voertuig, daartoe in
hoofdzaak met het oog op het voeren van reclame geplaatst.
onderafdeling 5 : Ingebruikname van het openbaar domein en de openbare weg voor
terrassen
Art. 3.5.1.5.1.
De aanvraag tot uitbating van een terras op het openbaar domein overeenkomstig de
algemene bepaling van artikel 3.5.1.2.1. dient minstens vier weken vooraf schriftelijk te
worden ingediend.

Art. 3.5.1.5.2.
De aanvraag tot machtiging dient volgende documenten te omvatten:
1° een aanvraagformulier;
2° technische tekeningen;
3° een schets van de inplanting;
4° de nodige attesten;
5° eventuele materiaalstalen, foto’s;
6° in voorkomend geval, alle nodige en nuttige documenten.

Elke wijziging, vervanging of verlenging maakt steeds het voorwerp uit van een afzonderlijke
en expliciete machtiging.

8

Artikel 27.5 van het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, BS 9 december 1975
27.5. BEPERKING VAN HET LANGDURIG PARKEREN
27.5.1. Het is verboden op de openbare weg motorvoertuigen die niet meer kunnen rijden en aanhangwagens
langer dan vierentwintig uur na elkaar te laten parkeren.
27.5.2. Binnen de bebouwde kommen is het verboden op de openbare weg auto's, slepen en aanhangwagens met
een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton langer dan acht uur na elkaar te laten parkeren, behalve op
de plaatsen waar het verkeersbord E9a, E9c of E9d is aangebracht.
27.5.3. Het is verboden op de openbare weg reclamevoertuigen langer dan drie uur na elkaar te laten parkeren.
27.6. De beperkte parkeertijd, bedoeld in 27.1. en 27.2. is niet van toepassing op de voertuigen die geparkeerd
staan voor de inrij van eigendommen en waarvan het inschrijvingsteken van dit voertuig leesbaar op die inrij is
aangebracht.

32

Art. 3.5.1.5.3.
De bijzondere voorwaarden betreffende de procedure tot het verkrijgen van een machtiging
voor het plaatsen van een terras, evenals de vormelijke voorwaarden kan worden
verduidelijkt in een aanvullend gemeentelijk reglement.
onderafdeling 6 : Uitstal van koopwaren9
Art 3.5.1.6.1.
Niemand mag op het openbaar domein zijn koopwaren uitstallen of zijn bedrijf uitoefenen
behoudens vergunning van de burgemeester bekomen wordt. Deze machtiging dient
overeenkomstig artikel 3.5.1.2.1., behoudens uitdrukkelijk gemotiveerde en aanvaarde
grondige redenen, vier weken vooraf aangevraagd te worden aan de burgemeester.

Afhankelijk van de ruimtelijke omstandigheden ter plaatse, kunnen aan de vergunning
beperkende maatregelen worden opgelegd in het belang van:
-

de openbare orde;

-

de brandveiligheid;

-

de verkeersveiligheid- en vlotheid;

-

het voorkomen of het beperken van overlast.

Art. 3.5.1.6.2.
De voorwerpen die in strijd met deze afdeling zijn geplaatst of uitgestald moeten op het
eerste verzoek van de politie of van een gemachtigd ambtenaar verwijderd worden. Als op
het verzoek niet ingegaan wordt, kan ambtshalve worden overgegaan tot de verwijdering
ervan, op kosten en risico van de overtreder.
Afdeling - 2 - Aanplakkingen
onderfdeling 1 - Aanplakkingen
Art. 3.5.2.1.1.
Het is verboden opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften en
plakbriefjes aan te brengen op andere openbare plaatsen dan die welke door de
gemeentelijke overheid daartoe zijn bestemd, behoudens voorafgaande en schriftelijke
toelating van de burgemeester en eventueel de eigenaar of gebruiksgerechtigde.

Deze bepaling is niet van toepassing op (niet-limitatieve opsomming):

9

Dit betreft de ambulante verkopen die NIET gereguleerd worden door het eventueel gemeentelijk
marktreglement
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• de aangebrachte mededelingen waaruit blijkt dat een stedenbouwkundige en/of
milieuvergunning werd aangevraagd of afgeleverd;
• de aanplakbiljetten die betrekking hebben op openbare verkopen, de verkoop en het
verhuren van gebouwen, de voorstellingen, de concerten, evenementen en allerhande
vergaderingen, voor zover de oppervlakte van de aanplakbiljetten geen 2 m² overschrijdt en
opgehangen worden tijdens de maand die aan de gebeurtenis voorafgaat;
• de aanplakbiljetten aangeplakt door de Staat, de gewesten, de gemeenschappen, de
provincies,

de

gemeenten,

de

autonome

provinciebedrijven,

de

autonome

gemeentebedrijven, de polders en wateringen en de openbare instellingen; de plakbrieven
van het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers;
• de plakbrieven in kieszaken;
• de plakbrieven van de bedienaars der erediensten erkend door de Staat, betreffende de
oefeningen, plechtigheden en diensten van de eredienst;
• de plakbrieven van de door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, de Vlaamse
Landmaatschappij erkende maatschappijen, de plakbrieven van het Woningfonds, de
Gezinsbond, het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, de plakbrieven van het
Europees Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen – België – Stichting naar
Belgisch recht, en die van de verenigingen die actief zijn bij de opsporing van verdwenen
kinderen of de bestrijding van de seksuele uitbuiting van kinderen, wanneer zij handelen in
overleg met of op verzoek van het genoemde centrum.
• aanplakkingen opgelegd door een wettelijke of andere reglementaire bepaling.

Art. 3.5.2.1.2.
Het is verboden reglementair aangebrachte opschriften, affiches, enz zoals bedoeld in artikel
3.5.2.1.1., te verwijderen, te beschadigen, af te scheuren, te bevuilen, onleesbaar te maken
of te overplakken

Art. 3.5.2.1.3.
Alle reglementair aangebrachte opschriften, affiches, enz zoals bedoeld in artikel 3.5.2.1.1..,
dienen, onverminderd andersluidende wetsbepalingen, de identiteit (naam natuurlijk en/of
rechtspersoon, rechtsvorm, ondernemingsnummer, adres (van de maatschappelijke zetel) en
telefoonnummer) te bevatten van:
•

de verantwoordelijke uitgever;

•

bijkomend: ingeval van een organisatie van een activiteit van welke aard ook: de

identiteit van de organisator;
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Art. 3.5.2.1.4.
De toegestane aanplakbiljetten dienen ten laatste één week na het evenement verwijderd te
worden, tenzij anders bepaald in specifieke reglementering.

Art. 3.5.2.1.5.
De aangebrachte publiciteitsmiddelen mogen in geen geval de veiligheid en zichtbaarheid
van de weg en de wegenuitrusting in het gedrang brengen.

Art. 3.5.2.1.6.
Alle

publiciteitsmiddelen

aangebracht

in

overtreding

met

de

bepalingen

van

dit

politiereglement, dienen op het eerste bevel van de bevoegde overheid verwijderd te
worden.

Art. 3.5.2.1.7.
De gemeente zal de opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen,
vlugschriften, plakbriefjes, zelfklevers, tags en graffiti dewelke onregelmatig werden
aangebracht in de openbare ruimte evenals de regelmatig aangebrachte aanplakbiljetten die
conform art. 3.5.2.1.4. niet tijdig verwijderd zijn, doen verwijderen op kosten van de
overtreders.
Onderafdeling 2 : Tijdelijke publiciteitsborden op privaat domein
Art. 3.5.2.2.1.
Het tijdelijk plaatsen van reclameborden op privé-eigendom dient zodanig te gebeuren dat dit
geen belemmering vormt voor de openbare orde en het veilig en vlot verkeer.

Art. 3.5.2.2.2.
Alle in strijd met deze verordening geplaatste of niet tijdig verwijderde reclameborden kunnen
onverwijld door de gemeentediensten verwijderd worden.

De ambtshalve verwijdering gebeurt op risico en op kosten van diegene die de borden
plaatste en – zo deze niet kan worden geïdentificeerd - de persoon of de personen voor wie
de plaatsing gebeurde.
onderafdeling 3 : Tijdelijke publiciteitsborden op openbaar domein
Art. 3.5.2.3.1.
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Om publiciteitsborden te plaatsen langs gewestwegen en gemeentewegen moet een
machtiging gegeven worden door de betrokken wegbeheerder.

Art. 3.5.2.3.2.
Publiciteitsborden mogen langs gemeentewegen geplaatst worden ten vroegste 15
kalenderdagen voor de dag van de aanvang van het evenement en moeten volledig
verwijderd worden ten laatste 8 kalenderdagen na de laatste dag van dit evenement.

Publiciteitsborden mogen langs gewestwegen geplaatst worden wanneer de wegbeheerder
een vergunning hiertoe heeft toegekend en onder voorbehoud van bijkomende voorwaarden
opgelegd door de gemeentelijke overheid. Zij mogen ten vroegste 15 kalenderdagen voor de
dag van de aanvang van het evenement worden geplaatst en moeten volledig verwijderd
worden ten laatste 8 kalenderdagen na de laatste dag van dit evenement

Art. 3.5.2.3.3.
Borden moeten geplaatst en verwijderd worden zonder schade aan te richten aan het
openbaar domein.

Art. 3.5.2.3.4.
Publiciteitsborden mogen geen hinder veroorzaken voor het doorgaand verkeer, fietsers of
voetgangers.

Art. 3.5.2.3.5.
Publiciteitsborden mogen het zicht niet belemmeren op kruispunten of op andere plaatsen
waar dit hinderlijk zou zijn voor het verkeer.

Art. 3.5.2.3.6.
De borden moeten worden geplaatst op eigen palen en mogen niet worden vastgemaakt aan
bomen of infrastructuur.

Art. 3.5.2.3.7.
Het is verboden spandoeken, schilderijen en andere versieringen op de gevels van de
gebouwen te plaatsen of dwars over de openbare weg te hangen, zonder toelating van de
burgemeester.
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Onderafdeling 4 : bewegwijzering
Art. 3.5.2.4.1.
Dit gedeelte over bewegwijzering is uitsluitend van toepassing op wegwijzers die geplaatst
zijn op openbaar domein.

Tijdelijke bewegwijzering
Art. 3.5.2.4.2.
Voor het plaatsen van tijdelijke publiciteitsborden of wegwijzers voor evenementen, langs de
openbare weg is vooraf een schriftelijke toestemming van de burgemeester vereist. In de
toelating kunnen beperkingen worden opgelegd. Voor het plaatsen van publiciteitsborden en
wegwijzers langs gewestwegen is vooraf een schriftelijke toestemming van de wegbeheerder
vereist.

Art. 3.5.2.4.3.
De tijdelijke wegwijzers voor een manifestatie mogen slechts geplaatst worden maximaal
drie dagen voor de aanvang van deze manifestatie. De wegwijzers moeten geplaatst worden
op een plaats en wijze zodat ze geen hinder of geen problemen voor de (verkeers)veiligheid
veroorzaken. Deze wegwijzers moeten eveneens stevig worden vastgehecht of in de grond
geplaatst zodat ze niet kunnen loskomen, ongeacht de weersomstandigheden. De
wegwijzers mogen niet bevestigd worden aan verkeersborden, verkeerslichten of permanent
geplaatste wegwijzers. Ze mogen evenmin bevestigd worden aan straatmeubilair zoals
rustbanken, openbare afvalbakjes, bloembakken, … De wegwijzers hebben een maximale
grootte van 0,5 m². Ze moeten verwijderd worden binnen 8 dagen na de manifestatie.

Art. 3.5.2.4.4.
Bij overtreding zal de aanbrenger van de aanplakkingen vooreerst als verdachte worden
aangeduid. Is de aanbrenger niet gekend, dan zal de verantwoordelijke uitgever als
verdachte worden weerhouden. Is er geen verantwoordelijke uitgever vermeld, dan is de
organisator van de activiteit, waarvoor reclame wordt gemaakt, de verdachte.

Permanente bewegwijzering
Art. 3.5.2.4.5.
De wegwijzers ten behoeve van bedrijven en instellingen worden onderworpen aan een
voorafgaande en schriftelijke machtiging van het college van burgemeester en schepenen.
Zij vervalt van rechtswege zo er geen gebruik van gemaakt wordt binnen het jaar na de
aflevering ervan.
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De aanvraag tot machtiging dient volgende documenten te omvatten:
1° een aanvraagformulier;
2° een schaaltekening, in tweevoud, met beschrijving van het wegwijzertype, opgave van de
afmetingen, de gebruikte kleuren, de tekst, het lettertype en het eventuele pictogram;
3° een liggingsplan, in tweevoud, met aanduiding van de plaatsen waar opstelling gevraagd
wordt;
4° een recente reeks foto’s van de plaatsen waar de opstelling gevraagd wordt;
5° desgevallend een attest waaruit ondubbelzinnig blijkt hoeveel personen in het bedrijf of de
instelling tewerkgesteld zijn;
6° in voorkomend geval, alle nodige en nuttige documenten, om te bewijzen dat het bedrijf of
de instelling bediend wordt door een belangrijk voertuigenverkeer.

Art. 3.5.2.4.6.
Indien binnen de veertien dagen na aangetekende verwittiging geen gevolg wordt gegeven
aan de aanmaning tot herstel of onderhoud ervan, worden wegwijzers die niet in goede staat
gehouden zijn, ambtshalve onmiddellijk weggenomen op kosten van de houder van de
machtiging. Indien de wegwijzers binnen de drie maanden niet worden afgehaald, worden ze
vernietigd.

Art. 3.5.2.4.7.
Wegwijzers die een gevaar vormen en wegwijzers voor niet meer bestaande en niet actieve
bedrijven en instellingen worden ambtshalve onmiddellijk weggenomen op kosten van de
houder van de machtiging. De maatregel wordt eveneens toegepast op de wegwijzers naar
bedrijven en instellingen wanneer de activiteiten zodanig gewijzigd zijn en niet langer
voldoen aan de vereiste voorwaarden opgelegd in de wet en in de machtiging. Indien de
wegwijzers binnen de drie maanden niet worden afgehaald, worden ze vernietigd.

Wegwijzers opgesteld zonder machtiging worden ambtshalve, onmiddellijk weggenomen op
kosten van diegene die ze geplaatst heeft of voor wie ze in opdracht werden geplaatst.
Indien de wegwijzers binnen de drie maanden niet worden afgehaald, worden ze vernietigd.
Afdeling - 3 - Bijzondere veiligheidsmaatregelen bij sneeuw of vrieskou, ijs en
ijzel
Art. 3.5.3.0.1.
Het is verboden zich op het ijs te begeven van kanalen, vijvers, beken, grachten,
waterbekkens en waterlopen, zonder toelating van de burgemeester.
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Art. 3.5.3.0.2.
Het is verboden om bij vorst op de openbare weg water te gieten of te laten vloeien of
glijbanen aan te leggen.

Art. 3.5.3.0.3.
Bij sneeuwval of bij ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg erover
waken dat voor het onroerend goed dat zij bewonen of waarvan zijn eigenaar van zijn, er
voldoende ruimte voor de doorgang van de voetgangers wordt vrijgemaakt. Zij dienen het
nodige te doen om gladheid te vermijden en dienen de daar gelegen hydranten bereikbaar te
maken.

Art. 3.5.3.0.4.
De sneeuw moet aan de rand van het voetpad opgehoopt worden en mag de fietsers en
voetgangers niet hinderen. Rioolmonden en rioolgoten moeten vrij blijven.

Art. 3.5.3.0.5.
Het strooien van zand of andere producten met het oog op het doen smelten van sneeuw of
ijs op de treden van buitentrappen, op trottoirs of op de openbare weg, ontheft de personen
die daartoe overgaan niet van hun verplichting tot onderhoud van trottoirs. Bij bestrijding van
sneeuw en ijs moet wanneer geopteerd wordt voor het gebruik van zouten, strooizout
gebruikt worden.
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TITEL IV Openbare netheid en gezondheid
Hoofdstuk 1 Netheid van de openbare ruimte
Afdeling - 1 - Algemene bepaling
Art. 4.1.1.0.1.
Het is verboden zonder noodzaak ieder voorwerp of plaats in de openbare ruimte te bevuilen
op gelijk welke manier. Iedereen die, op om het even welke wijze, de openbare weg of de
openbare ruimte heeft bevuild door eigen toedoen of door toedoen van personen, dieren of
zaken waarop met toezicht of waarover men zeggenschap heeft is gehouden de openbare
weg of ruimte te reinigen. Met het voorwerp of plaats wordt o.a. bedoeld:
-

Ieder voorwerp van algemeen nut of ieder voorwerp voor de versiering van de
openbare ruimte;

-

Ieder onderdeel van het straatmeubilair;

-

Doorgangen op private grond die voor het publiek toegankelijk zijn;

-

Openbare gebouwen en privé-eigendommen

-

Voertuigen van derden.

Wie deze bepaling overtreedt moet de zaken onmiddellijk reinigen zoniet houdt de gemeente
zich het recht voor het te (laten) doen op kosten en op risico van de overtreder op basis van
een daartoe toepasselijk belastings- of retributiereglement.

Art. 4.1.1.0.2.
Het is verboden om huishoudelijke- of bedrijfsafvalstoffen, afgedankte en andere producten
weg te gooien of achter te laten op de openbare ruimte, op aangrenzende terreinen of in
ruimtes die publiek toegankelijk zijn (o.m. portieken, ingangen van gebouwen, ruimtes om
voertuigen te stallen). Dat geldt tevens voor voorwerpen die schade kunnen toebrengen of
de plek vuil maken.

Het is verboden om huishoudelijk- of bedrijfsafvalstoffen weg te gooien of achter te laten in
en naast papiermanden die zich op de openbare ruimte bevinden. Hetzelfde verbod geldt
ook op plekken naast de glasbollen, textielcontainers en afvalcontainers.
Afdeling - 2 - Algemeen onderhoud en reinheid van de openbare weg
onderafdeling 1 – netheid van voetpaden, bermen en onderhoud van eigendommen
Art. 4.1.2.1.1.
De voetpaden en bermen voor al dan niet bewoonde gebouwen dienen te worden
onderhouden en proper te worden gehouden. Deze verplichtingen berusten in volgorde:
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1. voor bewoonde gebouwen: op de bewoner en bij diens tekortkoming de eigenaar,
de mede-eigenaars, vruchtgebruikers of de huurders van het gebouw;
2. voor gebouwen zonder woonfunctie: op de conciërges, portiers, bewakers of de
personen die belast zijn met het dagelijks onderhoud van de gebouwen en bij diens
tekortkoming de eigenaar, de mede-eigenaars, vruchtgebruikers of de huurders van
het gebouw of de personen die belast zijn met het dagelijks onderhoud van de
gebouwen;
3. voor leegstaande gebouwen of onbebouwde terreinen: op iedere houder van een
reëel recht op het goed met name eigenaars, vruchtgebruikers, erfpachters,
opstalhouders, titularis van een gebruiksrecht, recht van bewoning, erfdienstbaarheid
of huurders;
4. voor flatgebouwen, op de personen die speciaal belast zijn met het dagelijks
onderhoud ervan of deze aangeduid door een binnenhuisreglement. Bij gebreke
hiervan of indien deze persoon in gebreke blijft rust de verplichting op de bewoners
van de gelijkvloerse verdieping en eerst op diegenen die aan de straatkant wonen.
Indien er geen bewoners zijn op de gelijkvloerse verdieping valt de verplichting op de
bewoners van de eerste verdieping, enzovoort.

Deze verplichtingen omvatten onder andere:
- de verwijdering van onkruid en wilde begroeiing (verbod op gebruik van pesticiden),
bladeren, zwerfvuil, vervuilende producten of materialen van de voetpaden en
bermen van al dan niet bewoonde gebouwen;
- het zuiver houden van de rioolrooster, afvoergoten en greppels om een vrije afvoer
van regenwater te verzekeren. Het is verboden om vuilnis in de straatgoten te vegen.

Art. 4.1.2.1.2.
Eigenaars van een gebouw en gebruikers ervan zijn solidair gehouden brievenbussen
verbonden aan het gebouw:
-

In goede staat te onderhouden

-

Afsluitbaar en afgesloten te houden

-

Regelmatig te ledigen

Zodanig dat de inhoud ervan niet op de openbare weg terecht kan komen.

41

Art. 4.1.2.1.3.
Wanneer het woningen betreft, bewoond door meerdere gezinnen, zijn allen hoofdelijk
verantwoordelijk voor de verplichtingen bepaald in vorig artikel.
Onderafdeling 2 : Wildplassen, achterlaten van uitwerpselen, spuwen, weggooien van
peuken/kauwgum
Art. 4.1.2.2.1.
Het is verboden te urineren of uitwerpselen achter te laten op het openbaar domein of op
privé-gebied die voor het publiek toegankelijk zijn, elders dan in de daartoe bestemde
plaatsen.

Het is verboden te spuwen en of kauwgom en sigaretten(-peuken) achter te laten op een
openbare plaats of een voor het publiek toegankelijke plaats.
onderafdeling 3 : Reinheid van de openbare weg
Art. 4.1.2.3.1.
Iedereen die, op om het even welke wijze, de openbare weg heeft bevuild of laten bevuilen,
moet ervoor zorgen dat deze onverwijld opnieuw proper gemaakt wordt.

Art. 4.1.2.3.2.
De werken die stof of afval op de omringende eigendommen of op de openbare weg kunnen
verspreiden mogen slechts aangevat worden na het aanbrengen van ondoordringbare
schermen.

De aannemers of personen, gelast met het vervoer van aarde, bouwmaterialen, afbraak- of
andere materialen die de openbare weg kunnen bevuilen, moeten hun wagens zodanig
afdekken dat niets van de lading op de openbare weg zou kunnen vallen.

De aannemers of verantwoordelijken zijn eveneens verplicht de openbare wegen gelegen in
de omgeving van de werkplaatsen waar geladen en gelost wordt volledig proper te houden.

Aan vrachtvervoer dat schade of bevuiling aan de openbare weg veroorzaakt of kan
veroorzaken kan een bepaalde reisweg worden opgelegd door de burgemeester. De
vervoerders blijven verantwoordelijk voor eventuele schade aan de weg en eveneens voor
het reinigen ervan.
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onderafdeling 4 : Sluikstorten
Art. 4.1.2.4.1.
Het is verboden een drankblikje, papier, een zakje, een sigarettenpeuk of elk andere vorm
van afval op de openbare weg te gooien. Afvalzakken mogen niet naast de daartoe
voorziene container worden geplaatst. Een zak met huishoudelijk afval mag niet in een
publieke vuilnisbak worden gedeponeerd.

Art. 4.1.2.4.2.
Enkel klein, los en ongevaarlijk afval mag in de vuilnisbakken langs de openbare weg
gedeponeerd worden. Het deponeren van ander afval in de vuilnisbakken wordt aanzien als
sluikstorten. Het deponeren van vuilnis naast de vuilnisbak of glasbol wordt eveneens
aanzien als sluikstorten.

Wanneer afval wordt achtergelaten op een wijze of een plaats in strijd met dit artikel, is de
gemeente gemachtigd op kosten van de daders en overeenkomstig het gemeentelijk
belastings- of retributiereglement op sluikstorten de betrokken afvalstoffen op te (laten)
ruimen. Indien de identiteit van de overtreder niet gekend is kan de burgemeester naar
aanleiding van een ambtshalve verwijdering de gemeentelijke ambtenaren de opdracht
geven het afval grondig te onderzoeken teneinde de identiteit van de overtreder te
achterhalen.
onderafdeling 5 : Werken aan voertuigen
Art. 4.1.2.5.1.
Het is verboden op de openbare weg werken aan voertuigen uit te voeren, behoudens in
geval van overmacht. Eventuele bevuiling van de openbare ruimte dient te worden
weggewerkt.

Art. 4.1.2.5.2.
Het wassen van voertuigen op de openbare weg mag slechts gebeurenop niet hinderlijke
wijze . Alle resten die overblijven na het wassen moeten zorgvuldig worden verzameld en
van de openbare weg worden weggenomen.
Afdeling - 3 - Verwijdering van afvalwater, afwatering en waterwegen
Onderafdeling 1 : algemeen
Art. 4.1.3.1.1.
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Het is verboden de leidingen bestemd voor de werking van fonteinen en de leidingen of
afvoersloten voor de afvoer van regen- of afvalwater te versperren of er enige substantie in
te gooien die de normale werking verhindert of die het water vervuilt.

Art. 4.1.3.1.2.
Het is verboden het ijs dat zich gevormd heeft op stilstaand water en waterwegen, riolen en
rioolkolken te bevuilen door er gelijk welke voorwerpen of stoffen op te werpen of vloeistoffen
op te gieten.

Art. 4.1.3.1.3.
Het is tenzij ter plaatse anders vermeld verboden te baden in door het gemeentebestuur
beheerde rivieren, kanalen, vijvers, bekkens, fonteinen gelegen in openbare ruimten of deze
te bevuilen of er dieren in te laten baden of te wassen of er eender wat in onder te dompelen.
onderafdeling 2 : Afvoer van afvalwater
Art. 4.1.3.2.1.
Het is verboden opzettelijk het afval-, was- en huishoudelijk water evenals het grond- en
regenwater afkomstig van bebouwde en onbebouwde eigendommen (van diverse herkomst
zoals bijvoorbeeld grondbemaling) op de openbare weg te doen afvloeien.

Art. 4.1.3.2.2.
De eigenaars van percelen palende aan een bestaand of toekomstig *openbaar rioleringsnet
of de zakelijk gerechtigden wiens zakelijk recht een gebruiksrecht op het perceel inhoudt,
dienen op dit rioleringsnet aan te sluiten. Dit geldt zowel bij de oprichting van een gebouw of
constructie als voor reeds bestaande gebouwen of constructies.

Art. 4.1.3.2.3.
De aanvraag tot aansluiting dient te worden ingediend bij de bevoegde instantie. De
aansluiting gebeurt steeds volgens de instructies van de bevoegde instantie en is ten laste
van de aanvrager.

Art. 4.1.3.2.4.
In de gedeelten van de gemeente waar geen rioleringsnet bestaat, moet – met behoud van
de normen die de keuze zouden bepalen - iedere woning voorzien zijn van een septische
put,

een

individuele

voorbehandelingsinstallatie

of

een

kleinschalige

waterzuiveringsinstallatie.
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onderafdeling 3 : Gebruik van leidingwater bij waterschaarste
Art. 4.1.3.3.1.
De periodes van waterschaarste of de specifieke plaatsen waar het watergebruik beperkt
dient te worden, worden – met behoud van de bevoegdheden van de hogere overheden door de burgemeester bepaald.
onderafdeling 4 : Ontstoppen, reinigen en herstellen van riolen en duikers
Art. 4.1.3.4.1.
Behoudens machtiging van de bevoegde overheid is het verboden riolen op het openbaar
domein te ontstoppen, te reinigen of te herstellen.

Dit verbod is niet van toepassing op de vrijmaking van kolken als de minste vertraging de
aangrenzende eigendommen schade zou kunnen berokkenen en voor zover er niets wordt
gedemonteerd of uitgegraven.

Art. 4.1.3.4.2.
De aangelande eigenaars of de zakelijk gerechtigden wiens zakelijk recht een gebruiksrecht
op het perceel inhoudt moeten de duikers, grachten of onbevaarbare waterlopen die ze
hebben aangelegd of laten aanleggen op privaat terrein, ontstoppen en reinigen.
onderafdeling 5 : Grachten en straatontvangers
Art. 4.1.3.5.1.
Het is verboden slijk, zand of afvalstoffen via grachten, goten, of straatontvangers te
verwijderen.

Art. 4.1.3.5.2.
Het is verboden, zoals voorzien in art. 545 van het Strafwetboek, grachten op te vullen of te
verleggen tenzij hiervoor een vergunning werd verleend door de bevoegde overheid. De
grachten die wederrechtelijk werden opgevuld of verlegd, zullen op kosten van de overtreder
in hun oorspronkelijke staat hersteld worden.

Art. 4.1.3.5.3.
Met het oog op de verdelging van ratten en ander ongedierte, langs de boorden van
grachten

en

waterlopen,

zijn

de

bewoners,

gebruikers

en

eigenaars

van

de

aangelandepercelen verplicht de vrije doorgang te verlenen aan personen met de verdelging
belast. Zij dienen het plaatsen van de daartoe nodige materialen te gedogen.
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Art. 4.1.3.5.4.
Daarentegen zijn de eigenaars of gebruikers van een onroerend goed verplicht de op hun
gronden gelegen afvoersloten te (doen) ruimen of te (doen) herdelven en in het algemeen de
voor de instandhouding ervan benodigde onderhoudswerken uit te (doen) voeren, wanneer
dat voor de normale afvoer van het water noodzakelijk is.
Afdeling - 4 - Behandeling van afvalstoffen
Onderafdeling 1 : Verwijderen van afvalstoffen
Art. 4.1.4.1.1.
Het is voor iedereen verboden om het even welke aangeboden afvalstof mee te nemen.
Alleen de daartoe door de gemeente aangewezen ophalers of haar opdrachthouders zijn
gerechtigd om afvalstoffen in te zamelen op het openbaar domein en op openbare wegen.

Art. 4.1.4.1.2.
De fysieke of rechtspersonen die een overeenkomst hebben afgesloten met een
maatschappij voor de verwijdering van hun afval uitgezonderd huisvuil, moeten in die
overeenkomst de dag en het tijdstip van de ophaling preciseren. Ze dienen er tevens over te
waken dat de zakken of recipiënten met dit afval geen bron van hinder of vervuiling kunnen
vormen en dat ze geen dieren kunnen aantrekken.

Het gemeentebestuur kan met het oog op de openbare veiligheid, rust, gezondheid en
netheid de tijdstippen voor de plaatsing van de zakken of recipiënten met afval bepalen.

Art. 4.1.4.1.3.
Het gebruik van containers van private firma’s die door de gemeentelijke diensten of met hun
goedkeuring op de openbare ruimte worden geplaatst, is strikt voorbehouden aan de
personen en voorwerpen die de gemeente heeft omschreven.

Het is verboden als derde er andere voorwerpen of afval in te deponeren als ook afval naast
de daartoe voorziene container te plaatsen.
Bladkorven geplaatst op het openbaar domein mogen enkel worden gebruikt voor het
verwijderen van bladeren van openbaar groen.

Art. 4.1.4.1.4.
Enkel een onderneming die volgens de reglementering ter zake daartoe erkend is, mag
beerputten en septische putten ledigen en de inhoud ervan verwijderen en vervoeren.
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Onderafdeling 2 : Aanbieden, inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen
en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
Art. 4.1.4.2.1.
De bepalingen voor de inzameling, omhaling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen
en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen zijn vervat.in het aanvullend gemeentelijk reglement.

Art. 4.1.4.2.2.
Afvalstoffen dienen aangeboden te worden zoals voorzien in deze verordening. Afvalstoffen
aangeboden op een wijze of tijdstip dat niet voldoet aan de voorwaarden van deze
verordening worden niet aanvaard.

Art. 4.1.4.2.3.
Het toezicht op de aanbieding van afvalstoffen bij huis-aan-huisinzameling wordt uitgevoerd
door de hiertoe aangestelde ophalers.

Art. 4.1.4.2.4.
De voorgeschreven recipiënten en aangeboden afvalstoffen dienen door de inwoners altijd
aangeboden te worden aan de rand van de openbare weg en vóór het betrokken perceel
waar de aanbieder gevestigd is, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en
voetgangers te hinderen. Voor plaatsen of stegen die niet door de wagens van de
ophaaldienst bereikbaar zijn, dient de aanbieder de voorgeschreven recipiënten of anders
aangeboden afvalstoffen te plaatsen op de dichtst bij zijn perceel grenzende openbare weg
die wel toegankelijk is.

Art. 4.1.4.2.5.
De aanbieder van het afval moet instaan voor het opruimen van het afval als dit verspreid
wordt vóór of na de ophaling.

Art. 4.1.4.2.6.
Het is verboden de langs de openbare weg staande recipiënten te openen, geheel of
gedeeltelijk te ledigen en/of te doorzoeken, met uitzondering van het bevoegde personeel in
de uitoefening van hun functie.

Art. 4.1.4.2.7.
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De geledigde recipiënten, de vergeten en de geweigerde recipiënten en afvalstoffen dienen
door de aanbieder op de dag van lediging terug te worden verwijderd van de openbare weg.

Art. 4.1.4.2.8.
Afvalstoffen dienen aangeboden te worden in een toestand die geen risico inhoudt voor de
veiligheid, gezondheid en/of het besmeuren van de ophaler. Scherpe voorwerpen dienen
zodanig verpakt te worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de ophalers.
Onderafdeling 3 : afval op standplaatsen
Art. 4.1.4.3.1.
De uitbater van een private vaste of verplaatsbare inrichting die niet onder toepassing valt
van specifieke reglementering en aan of langs de openbare weg voedingswaren of dranken
verkoopt of aanbiedt voor onmiddellijk verbruik buiten de inrichting (drankautomaat,
snackbar, frituur, ijssalon, e.d.) dient op een behoorlijke wijze, voldoende duidelijk zichtbare
en goed bereikbare afvalrecipiënten voor gescheiden ophaling te voorzien.

Art. 4.1.4.3.2.
De uitbater dient de recipiënten zelf tijdig te ledigen en het recipiënt, de standplaats en de
onmiddellijke omgeving van de inrichting rein te houden.
Onderafdeling 4 : reclamedrukwerk en gratis regionale pers
Art. 4.1.4.4.1.
Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in leegstaande panden
of achter te laten op andere plaatsen, anders dan de brievenbus.

Het is verboden niet geadresseerd reclamedrukwerk te deponeren in de brievenbussen die
voorzien zijn van een tekst waarbij de bewoners te kennen geven dat zij dit niet wensen.

Art. 4.1.4.4.2.
Het is verboden enig commercieel voorwerp (staaltjes en dergelijke) te verspreiden zonder
voorafgaande machtiging van het college van burgemeester en schepenen.
Afdeling - 5 - Dieren
Art. 4.1.5.0.1.
De eigenaars, bezitters, bewakers of houders van dieren moeten er zorg voor dragen dat
hun dieren parken en plantsoenen, huisdrempels, gevels, voortuinen, straten en voetpaden,
wandel- en fietswegen, sportvelden en speelpleinen, en alle voor het publiek toegankelijke
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plaatsen, niet bevuilen met hun uitwerpselen. Eventuele uitwerpselen dienen met
aangepaste middelen verwijderd te worden.

Art. 4.1.5.0.2.
De begeleiders van honden, met uitzondering van personen met een handicap vergezeld
van een geleidehond, zijn verplicht:
- te beletten dat hun hond de openbare ruimte bevuilt met zijn uitwerpselen;
- de uitwerpselen van hun hond onmiddellijk te verwijderen.
De begeleiders, met uitzondering van personen met een handicap vergezeld van een
geleidehond, moeten steeds in het bezit zijn van een zakje voor het verwijderen van de
uitwerpselen van hun dier.

Hoofdstuk 2 Openbare Gezondheid
afdeling - 1 - Gezondheid van woningen en hun omgeving
Onderafdeling 1: algemeen
Art. 4.2.1.1.1.
Het is verboden een woonhuis dat slechts ingericht is voor een gezin, te bewonen met
meer dan een gezin.

Art.4.2.1.1.2.
Het is verboden in huizen, tuinen, binnenplaatsen en gemeenschappelijke gangen vuil,
water, urine, keukenafval en in het algemeen alle stoffen die van aard zijn ongezonde of
stinkende uitwasemingen voort te brengen, te bewaren of op te hopen.
Iedere eigenaar of huurder moet de wc’s, de vuilniskokers, alsook alle andere inrichtingen
die daarmee verband houden, in volmaakte staat van zindelijkheid houden. De beerputten
moeten tijdig worden geledigd.

In geval van ondergelopen kelders zijn de bewoners verplicht het water, modder en klei eruit
te verwijderen.

Art. 4.2.1.1.3.
Indien er besmettelijke ziekten uitbreken of dreigen, zelfs in afzonderlijke gevallen, en de
onreinheid van de woning(en) een oorzaak tot verspreiding van de kwalen kan vormen,
moeten de eigenaars, huurders of bewoners alle lokalen in een behoorlijke staat van reinheid
brengen en ontsmetten.
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Art. 4.2.1.1.4.
In de gedeelten van de gemeente waar geen rioleringsnet bestaat, gelden de bepalingen van
de Vlaremwetgeving, de milieuvoorwaarden van Vlarem II en de bepalingen van de code van
goede

praktijk

voor

behandelingsinstallaties

de

aanleg

van

(krachtlijnen

voor

openbare
een

riolen

geïntegreerd

en

individuele

voor

rioleringsbeleid)

zoals

opgenomen in Vlarem II.

Art. 4.2.1.1.5.
De gebruikers van een gebouw of van een gedeelte van een gebouw zijn verplicht ervoor te
zorgen dat de schoorsteen en de rookkanalen die zij gebruiken voortdurend in goede staat
onderhouden worden.

Art. 4.2.1.1.6.
Het is verboden logementen te voorzien die de gezondheid van de inwoners in gevaar
kunnen brengen hetzij door vochtigheid, gebrek aan verlichting en verluchting, slechte
waterafvoer, afwezigheid van drinkwater, overbevolking of welke oorzaak ook. Het is
eveneens verboden bouwvallige woningen te voorzien als logementen die een gevaar
opleveren

voor

de openbare

veiligheid door

instortingsgevaar,

ontploffingsgevaar,

brandgevaar, enz. . De maatregelen voorgeschreven door de burgemeester dienen
nageleefd te worden.

Artikel 4.2.1.1.7.
Eigenaars van en/of houders van een zakelijk recht of huurders m.b.t. (al dan niet
bebouwde) percelen grenzend aan de openbare weg of het openbaar domein, dienen deze
percelen als een goed huisvader te onderhouden, zodanig dat de openbare gezondheid en
veiligheid niet in het gedrang komen en zodat er geen overlast veroorzaakt wordt voor de
omliggende percelen, de openbare weg of het openbaar domein (bv. ontsieren straatbeeld,
zaadverspreiding, verstoring overzicht openbare weg, hinderen voetgangers, e.d.) .

Onverminderd de toepasselijke hogere regelgeving aangaande de bestrijding van voor
planten schadelijke organismen, zijn eigenaars en /of houders van een zakelijk recht of
huurders er o.m. toe gehouden de bloei en zaadvorming te beletten, niet enkel van de
akkerdistel (cirsium arvense), de speerdistel (cirsium lanceolatum), de kale jonker (cirsium
paluste) en de kruldistel (carduus crispus), maar ook van de grote en de kleine brandnetel
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(urtica dioica en urtica urens) en alle hinderlijke onkruidsoorten waarvan de zaadverspreiding
gevolgen kan hebben voor de omliggende gronden.

Artikel 4.2.1.1.8.
Eigenaars van en/of houders van een zakelijk recht of huurders m.b.t. gebouwen of (al dan
niet bebouwde) percelen dienen de nodige maatregelen te nemen om de aanwezigheid van
schadelijk ongedierte te voorkomen en in voorkomend geval, dit ongedierte te verwijderen.

Art. 4.2.1.1.9.
Langs landelijke wegen, waar geen grachten voorkomen, dienen de gebruikers van de
gronden, palend aan de openbare weg, zodanig hun akkers te bewerken, dat bestendig een
gelijkgrondse strook van minstens 1,25 m, langs de rand van de rijbaan, behouden blijft.

Langs landelijke wegen waar grachten voorkomen bedraagt de afstand die men bij het
bewerken ten opzichte van de kruin van de gracht dient te respecteren en niet mag
bewerken 1 m.
Bij het plaatsen van afsluitingen of bewerken van de bermen moet ervoor gezorgd worden
dat steeds een voldoende vrije doorgang verzekerd is.

De vegetatie langs de bermen en in de grachten mag niet vernietigd worden door vuur of
chemische bestrijdingsmiddelen.

Art. 4.2.1.1.10.
Het is verboden langs de openbare weg op de perceelgrens afsluitingen te plaatsen, die de
voorbijgangers kunnen verwonden of schade toebrengen.

Art. 4.2.1.1.11.
Het gebruik van prikkeldraad is enkel toegelaten op minstens 0,50 m van de perceelgrens.
Onderafdeling 2 : Bouwvallige gebouwen
Art. 4.2.1.2.1.
Het is verboden de openbare veiligheid in het gedrang te brengen door bouwvalligheid,
gebrek aan herstelling of onderhoud van huizen of gebouwen.

Het is verboden na te laten of te weigeren gehoor te geven aan de aanmaning van de
bevoegde overheid om gebouwen die bouwvallig zijn te herstellen of te slopen.
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Art. 4.2.1.2.2.
Het is verboden om een gebouw dat door de burgemeester onbewoonbaar werd verklaard of
waarvan de ontruiming werd bevolen, te bewonen of te laten bewonen.
Onderafdeling 3 : Leegstaande woningen
Art. 4.2.1.3.1.
De eigenaar van een onbewoond of niet-gebruikt gebouw is verplicht het op een zodanige
wijze af te sluiten dat iedere toegangsmogelijkheid, behoudens braak of inklimming,
onmogelijk wordt.

Tevens dienen in deze gebouwen de gepaste maatregelen te worden genomen om de
toegang voor huis- en knaagdieren, in het wild levende dieren en voor vogels via vensters,
ramen, deuren, keldergaten en riolen te voorkomen.
Afdeling - 2 - maatregelen tegen ongezonde woningen
Art. 4.2.2.0.1.
Wanneer de burgemeester kennis krijgt of het vermoeden heeft van het bestaan van
ongezonde woningen zal hij één of meer deskundigen met een onderzoek gelasten.
Daarnaast heeft hij de mogelijkheid tot het doen uitvoeren van gepaste maatregelen in geval
van hoogdringendheid. De eigenaars en de bewoners zijn verplicht dit onderzoek mogelijk te
maken.

Art. 4.2.2.0.2.
Op grond van de feitelijke vaststellingen, die besproken worden met de eigenaars en
bewoners, beslist de burgemeester welke herstellings- of saneringsmaatregelen dienen te
worden uitgevoerd en bepaalt hij de uitvoeringstermijn.

Desnoods beveelt de burgemeester de ontruiming van het gebouw tot de bevolen
maatregelen zijn uitgevoerd.

Het besluit van de burgemeester wordt aan de belanghebbenden hetzij bij aangetekende
brief, hetzij door overhandiging tegen ontvangstbewijs of eventueel bij deurwaardersexploot
betekend.

Art. 4.2.2.0.3.
Indien bij het verstrijken van de vastgestelde termijn de voorgeschreven maatregelen niet
zijn uitgevoerd, zal de burgemeester na het horen van de eigenaars en bewoners, de
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woningen onbewoonbaar verklaren of, indien nodig, de maatregelen ambtshalve op kosten
van de eigenaars doen uitvoeren.

Art. 4.2.2.0.4.
Indien uit het deskundigenonderzoek blijkt dat het onverbeterbare woningen betreft, zal de
burgemeester de eigenaars en bewoners horen en kan hij deze woningen definitief
onbewoonbaar verklaren.
De burgemeester kan:
- elk ander gebruik van of de toegang tot de woning verbieden.
- de woning doen verzegelen.
- beslissen dat de woning wordt gesloopt.

Art. 4.2.2.0.5.
Het besluit van de burgemeester tot onbewoonbaarverklaring wordt aan de eigenaar en aan
de bewoners ter kennis gebracht hetzij bij aangetekende brief, hetzij door overhandiging
tegen ontvangstbewijs of betekend bij deurwaardersexploot.

Het besluit wordt tevens aan de woning op een goed zichtbare en van op de openbare weg
leesbare plaats aangeplakt. Het is verboden dit besluit weg te nemen of onleesbaar te
maken.

Art. 4.2.2.0.6.
De onbewoonbaar verklaarde woningen dienen te worden ontruimd, hetzij onmiddellijk, hetzij
voor de datum bepaald in het besluit van de burgemeester. Indien nodig, zullen de bewoners
met dwangmiddelen worden uitgedreven.

Art. 4.2.2.0.7.
Na de ontruiming mogen de woningen niet meer worden bewoond door de eigenaar,
huurder, vruchtgebruiker of houder van enig ander recht. Indien nodig, zullen de bewoners
met dwangmiddelen worden uitgedreven.

Art. 4.2.2.0.8.
Indien de verantwoordelijke de bepalingen van deze onderafdeling overtreedt heeft de
gemeente het recht de nodige werken uit te voeren op kosten en risico van de overtreder.
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Afdeling - 3 - gezondheidspreventieve maatregelen in gemeentelijke of andere
culturele en sportcomplexen.
Art. 4.2.3.0.1.
De toegang tot gemeentelijke of andere culturele en sportcomplexen die voor het publiek
toegankelijk zijn is verboden voor personen die overlast veroorzaken door :
- duidelijk onrein te zijn;
- ongedierte mee te dragen;
- die kennelijk dronken zijn of zich in een soortgelijke toestand bevinden;
De toegang wordt in eerste instantie geweigerd door de aangestelde toezichter van het
complex, op basis van een huishoudelijk reglement. Indien de betrokkene de weigering tot
het gebouw negeert, kan de toegang worden geweigerd door de politie. In geval van
halsstarrige weigering kan de politie betrokkene van de plaats verwijderen.
Gebruikers van culturele en sportcomplexen dienen het gebeurlijk aanwezig huishoudelijk
reglement na te leven en minstens de richtlijnen en aanwijzingen van de aangestelde
toezichters strikt op te volgen.
Afdeling - 4 - Geurhinder
Onderafdeling 1: Geurhinder van dieren.
Art. 4.2.4.1.1.
De houders van dieren moeten alle mogelijke maatregelen nemen om hun dieren te
huisvesten op een manier die geen abnormale geurhinder veroorzaakt.
Onderafdeling 2 : Opslag, verspreiden, vervoeren en lozen van goederen waardoor
geurhinder of luchtverontreiniging ontstaat.
Art. 4.2.4.2.1.
Het is verboden rook, roet, stof of geuren voort te brengen of goederen op te slaan, die van
aard zijn geurhinder of luchtverontreiniging te veroorzaken.

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

Art. 4.2.4.2.2.
Iedereen 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.
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Art. 4.2.4.2.3.
De eigenaars van een mest-, afval-, composthoop, compostvat e.d. zijn ertoe gehouden alle
mogelijke maatregelen te nemen om geurhinder te vermijden.

Art. 4.2.4.2.4.
Schoorstenen en luchtafvoeropeningen van dampkappen moeten zodanig geplaatst worden
dat de geurhinder voor buren tot een minimum wordt beperkt.
Afdeling - 5 - Vuur en Rook
Onderafdeling 1: het maken van vuur in open lucht
Art. 4.2.5.1.1.
Het is verboden te stoken of vuur te maken in open lucht behoudens de uitzonderingen zoals
opgenomen in hoofdstuk 6.11 van Titel II van het Vlarem (besluit van de Vlaamse Regering
van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne) en
inzonderheid bij:
1. schriftelijke toelating van de burgemeester omwille van sociale en/of culturele motieven en
folkloristische evenementen tot het houden van een vreugdevuur (zoals o.a. kampvuur,
kerstverbranding,…). In die gevallen kan alleen onbehandeld hout worden verbrand en moet
de verbranding gebeuren op minstens 100 meter van bewoning en wordt de diameter van de
vuurhaard beperkt tot 2 meter. Behandeld hout (geverfd, geïmpregneerd) moet steeds
worden afgevoerd naar bv. het containerpark.
2. vergunning van de dienst Plantenbescherming van het Ministerie van Landbouw voor het
verbranden van gecontamineerd of ziek hout.
3. vergunning van het Agentschap van Natuur en Bos voor het verbranden van houtafval
wanneer een kapvergunning werd bekomen.
4. het houden van barbecues in private tuinen.

Art. 4.2.5.1.2.
Het is verboden de buurt te storen met rook, geuren of uitwasemingen van welke bron dan
ook, alsook met stof of projectielen van allerlei aard.
De stoker, degene die toezicht houdt en de eigenaar van het perceel waar vuur gemaakt
wordt moeten gevolg geven aan het eerste verzoek van de politie om het vuur te doven.
Wordt hieraan geen gevolg gegeven dan kan de politie, op risico en op kosten van de
overtreder, de brandweer vorderen en de opdracht geven het vuur te doven.
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Art. 4.2.5.1.3.
Ieder voornemen tot het maken van een vuur in open lucht dient te worden overgemaakt aan
de brandweer.
Onderafdeling 2: Stoken met allesbranders, houtkachels en open haarden
Art. 4.2.5.2.1.
De rookgassen van dergelijke installaties dienen te worden afgevoerd via een schoorsteen
met een goede schoorsteentrek en met een voldoende hoogte teneinde een optimale
verspreiding van de rookgassen te waarborgen.

Art. 4.2.5.2.2.
Het verbranden van afvalstoffen, turf, bruinkool en niet-rookloze kolenagglomeraten voor de
verwarming van woningen, werkplaatsen en lokalen is verboden, ook in allesbranders.

Art. 4.2.5.2.3.
Bij het stoken in allesbranders, kachels en open haarden is enkel het gebruik van
onbehandeld hout en steenkool toegelaten. Behandeld hout (geverfd, geïmpregneerd) moet
steeds worden afgevoerd naar vb. het containerpark.
Afdeling - 6 - Dieren
Onderafdeling 1 : algemene bepalingen
Art. 4.2.6.1.1.
Voor zover het vlees uitsluitend bestemd is om te voorzien in de behoeften van de eigenaar
en zijn gezin, is het slachten van gevogelte, kleine wildsoorten (zoals haas, fazant, korhoen,
patrijs) of konijnen, elders dan in een slachthuis, toegelaten
Onderafdeling 2: Strijd tegen dieren schadelijk voor de gezondheid
Art 4.2.6.2.1.
Het is verboden in de openbare ruimte dieren bij zich te hebben waarvan de
gezondheidstoestand de openbare gezondheid in het gedrang zou kunnen brengen.

Art 4.2.6.2.2.
Uitgezonderd de door de burgemeester afgeleverde toelatingen is het verboden in de
openbare ruimte en op openbare plaatsen zoals openbare parken en openbare tuinen
eender welke materie voor de voeding van zwervende dieren (bijv. katten, duiven) achter te
laten, te deponeren of te werpen, met uitzondering van voedsel voor vogels bij vriesweer.
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De eigenaars, beheerders, huurders of gebruikers van gebouwen zijn verplicht maatregelen
te treffen om het nesten van verwilderde duiven en katten te verhinderen, alsook bevuilde
gebouwen te doen schoonmaken en ontsmetten.
Onderafdeling 3 : Verloren dieren
Art. 4.2.6.3.1.
Onbewaakte loslopende dieren aangetroffen op openbare wegen of openbare plaatsen,
worden door of in opdracht van de bevoegde personen, gevangen en overgebracht naar het
dierenasiel of andere geschikte locaties.
Alle hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de eigenaar of de houder van het dier
o.g.v. een door de gemeente goedgekeurd belastings- of retributiereglement.
Onderafdeling 4 : Houden van landbouwhuisdieren
Art. 4.2.6.4.1.
Naast de regelgeving op de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke bedrijven, is het verboden
in de woonzone landbouwhuisdieren langer dan 24 uur te houden indien men niet beschikt
over een ruimte van ten minste 100 m2 per dier.

Onder landbouwhuisdieren worden verstaan: paarden, ezels, muilezels, muildieren,
runderen, schapen, geiten en varkens.

Het is tevens verboden vee en pluimvee te houden in delen van gebouwen die voor
bewoning dienen.
Onderafdeling 5 : Duiven
Art. 4.2.6.5.1.
Het is verboden alle soorten duiven, die niet aan prijskampen deelnemen, te laten uitvliegen
tot het einde van de wedstrijd, op alle zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen
waarop wedstrijden plaats hebben en dit van 1 maart tot en met de laatste zondag van de
maand oktober.
Ingeval van overmacht, slecht weer of andere oorzaken waarbij de vluchten niet op
voormelde dagen gehouden worden, geldt dit verbod voor de daarop volgende dag en is de
medekampende liefhebber verplicht kenbaar te maken dat de duiven niet op de vermelde
datum werden gelost.

Op de dagen vermeld in dit artikel en in het algemeen, telkens wanneer wedstrijden worden
gehouden is tot het einde van de wedstrijd elke handeling verboden die de medekampende
liefhebber schade kan toebrengen. Hieronder wordt onder meer verstaan: lawaai maken,
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slaan op, zwaaien met of ophangen van allerlei voorwerpen in de nabijheid van de hokken,
opstellen van molentjes, draaiende voorwerpen, en in het algemeen elke daad of handeling
die de dieren kan doen op- of afschrikken.

TITEL V Bijzonder Bestuurlijke Politie
Hoofdstuk 1 : Begraafplaatsen en lijkbezorging
Afdeling - 1- Algemene bepalingen
Art. 5.1.1.0.1.
Onverminderd de wetten en besluiten betreffende de begraafplaatsen en lijkbezorging,
inzonderheid het decreet van 16 januari 2004, zijn de bepalingen zoals opgenomen in het
gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen vatbaar voor sanctionering met GAS-boetes.

Hoofdstuk 2 Ambulante handel en kermisactiviteiten,
Afddeling - 1 - Ambulante activiteiten en kermisactiviteiten
onderafdeling 1 : Algemeen
Art. 5.2.1.1.1.
Ambulante activiteiten uitgeoefend op andere plaatsen dan op de openbare markten,
openbare weg of ten huize van de consument vallen onder toepassing van de wet van 25
juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en organisatie van openbare
markten en de latere wijzigingen.

Art. 5.2.1.1.2.
Personen die hun beroep uitoefenen op de ingenomen staanplaatsen, mogen er hun
aanwezigheid niet aankondigen door geroepen of gesproken boodschappen of met andere
middelen op een wijze die de openbare orde of rust verstoort.

In geval van overtreding van onderhavig artikel kan het college van burgemeester en
schepenen de toegekende vergunning intrekken of schorsen.

Art. 5.2.1.1.3.
De handelaars die hun activiteit met behulp van een voertuig uitoefenen, mogen de
openbare veiligheid en de vlotte doorgang, de openbare rust, netheid en gezondheid niet in
het gedrang brengen.
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Deze handelaars mogen, om het cliënteel van hun komst te verwittigen, geen gebruik maken
van geluidsmiddelen die de openbare rust kunnen verstoren

Art 5.2.1.1.4.
Het is verboden ambulante activiteiten uit te oefenen:

a) op markten, buiten de toepassing van het marktreglement;
b) op plaatsen waardoor de openbare orde, de openbare rust of de openbare veiligheid kan
worden verstoord.
onderafdeling 2 : Ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar
domein
Art. 5.2.1.2.1.
De openbare markten worden alleen door het gemeentebestuur ingericht. De specifieke
regelgeving inzake de organisatie van de openbare markten wordt door de gemeente
vastgelegd in een marktreglement. Inbreuken op dit reglement zijn vatbaar voor
sanctionering met GAS-boetes.
onderafdeling 3 : *Kermisactiviteiten op de openbare *kermissen en op het openbaar
domein
Art. 5.2.1.3.1.
De openbare kermissen worden alleen door het gemeentebestuur ingericht. De specifieke
regelgeving inzake de organisatie van de openbare kermissen wordt door de gemeente
vastgelegd in een gemeentelijk kermisreglement Inbreuken op dit reglement zijn vatbaar
voor sanctionering met GAS-boetes

Art. 5.2.1.3.2.
Het is verboden:
1. een kermis of circusvoorstelling te organiseren of zich als foorkramer te vestigen op een
voor het publiek toegankelijk privaat terrein zonder vergunning van de burgemeester;
2. een kermis- of circusattractie te installeren of de materialen ervan op te slaan buiten de
voorziene plaatsen en data of in de gevallen dat de overheid de intrekking van de concessie
of de vergunning beveelt;
3. voor de uitbaters hun voertuigen elders te plaatsen dan op de door het bestuur
aangeduide plaatsen.

Art. 5.2.1.3.3.
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De kermis- en circusattracties en de voertuigen geplaatst in overtreding met onderhavige
bepaling moeten verplaatst worden bij het eerste politiebevel. De gemaakte kosten kunnen
gerecupereerd worden bij de overtreder.

Art. 5.2.1.3.4.
De kermis- en circusexploitanten en woonwagenbewoners zijn verplicht:
- de plaats rond en onder de wagen zuiver te houden;
- zich van hun afval op wettige wijze te ontdoen;
- een doorgang van ten minste vier meter tussen de wagens te laten, die moeten toelaten
eventuele tussenkomsten van de hulpverleners mogelijk te maken.
Afdeling - 2 - Collecten en loterijen
Art. 5.2.1.3.5.
Het is verboden collectes te houden, steunkaarten en voorwerpen te verkopen zonder
voorafgaande vergunning van de burgemeester. Tevens is het verboden tombola’s of
loterijen in te richten, zonder voorafgaandelijke vergunning van het college van
burgemeester en schepenen overeenkomstig de wet van 1851 op de loterijen. Deze
aanvragen dienen, behoudens uitdrukkelijk gemotiveerde en aanvaarde grondige redenen,
minstens tien werkdagen vooraf aangevraagd te worden.

Hoofdstuk 3 Openbare voorzieningen
Afdeling - 1 - Overnachten en kamperen
onderafdeling 1 : Overnachten
Art. 5.3.1.1.1.
Behoudens vergunning vanwege de burgemeester, is het verboden op iedere plaats van de
openbare ruimte langer dan 24 uur achtereen te verblijven of te slapen in een tent, wagen,
een caravan of een daartoe ingericht voertuig, of er te kamperen.

Het is eveneens verboden meer dan 24 uur achtereen op een privé-terrein te verblijven in
een mobiel onderkomen zoals een woon- en aanhangwagen, een caravan, kermiswagen of
een mobilhome, behoudens vergunning
onderafdeling 2 : Gebruik van woonwagens
Art. 5.3.1.2.1.
Binnen de bebouwde kom is het rondtrekkende woonwagenbewoners verboden om met hun
woon- of zwerfwagen een standplaats te nemen op het openbaar domein.
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Onder standplaats nemen dient te worden verstaan het installeren van een woonwagen met
de bedoeling er te verblijven.
De burgemeester kan een verblijfsduur toestaan op daartoe aangewezen plaatsen.

Art. 5.3.1.2.2.
Buiten de bebouwde kom, is het aan rondtrekkende woonwagenbewoners slechts toegelaten
met hun woon- of zwerfwagen standplaats te nemen op het openbaar domein, gedurende
een

tijdspanne

van

24

uren.

Na

verloop

van

deze

tijdspanne

is

het

deze

woonwagenbewoners niet toegelaten zich naar een andere standplaats op het openbaar
domein, binnen het grondgebied van de gemeente te begeven. De burgemeester kan
evenwel een langere verblijfsduur toestaan op daartoe aangewezen plaatsen.

Art. 5.3.1.2.3.
Zo de bewoners van een woon- of zwerfwagen, in weerwil van het verbod in vorig artikel
bepaald, langer dan 24 uur op het openbaar domein binnen het grondgebied van de
gemeente blijven standplaats nemen, en zo die bewoners weigeren hun woon- of
zwerfwagens te verplaatsen, of niet aan te treffen zijn, zal de woon- of zwerfwagen
ambtshalve op bevel van de burgemeester, op kosten en risico van de bewoner of de
gebruiker, kunnen verplaatst worden.

Art. 5.3.1.2.4.
Onverminderd de bepalingen van de stedenbouwwetgeving gelden volgende regels.

Indien bewoonde woonwagens gedurende meer dan 24 uur blijven staan op een privaat
terrein, is de eigenaar van het terrein verplicht hiervan aangifte te doen bij het
gemeentebestuur.

De woonwagens moeten steeds zindelijk gehouden worden en de omgeving ervan rein,
zodat zij geen hinder vormen voor de openbare gezondheid.
De woonwagens moeten geplaatst worden op tenminste 10 meter afstand van stallen,
mestputten, en brandbare stoffen en op 5 meter afstand van alle gebouwen en van de
openbare wegen.

Art. 5.3.1.2.5.
61

De bepalingen van dit zijn niet van toepassing op rondtrekkende woonwagenbewoners die
deelnemen aan feestelijkheden, kermissen of vermakelijkheden, door de gemeentelijke
overheid toegelaten of georganiseerd.
Deze rondtrekkende woonwagenbewoners zijn evenwel gehouden het grondgebied van de
gemeente te verlaten uiterlijk drie dagen na het einde van de festiviteiten, uitgezonderd
wanneer zij opnieuw deelnemen aan een andere festiviteit op het grondgebied van dezelfde
gemeente.
Afdeling - 2 - Gemeentelijke infrastructuur
onderafdeling 1 : Parken, plantsoenen, speelpleinen, sportterreinen, -parken en –
inrichtingen
Art. 5.3.2.1.1.
Niemand mag in de groene ruimten de andere gebruikers hinderen.

Art. 5.3.2.1.2.
Behoudens anders bepaald, zijn de gemeentelijke speelpleinen, parken en in openlucht
gelegen sportterreinen uitsluitend toegankelijk voor voetgangers en niet-gemotoriseerde
voertuigen.
Uitzondering wordt gemaakt voor gemeentelijke dienstwagens, personen die toestemming
hebben gekregen van de bevoegde overheid en voor personen met beperkingen.
Fietsers en skaters zijn enkel toegelaten op de daartoe bestemde en aangeduide plaatsen.

Art. 5.3.2.1.3.
Het is verboden in groene ruimten te kamperen of in een voertuig, caravan of mobilhome te
verblijven, te slapen, behoudens vergunning van de burgemeester.

Art. 5.3.2.1.4.
In de openbare parken en tuinen en op de openbare pleinen is het verboden:
1° te fietsen buiten de daartoe voorziene paden. Motorrijtuigen moeten altijd aan de
hand geleid worden.
2° op kunstwerken te klimmen.
3° op plaatsen waar een verbodsbord daartoe is aangebracht op de openbare grasperken te
lopen en erop te zitten of te liggen.
4° om over de afsluitingen te klauteren.
5° barbecues te houden, behoudens een voorafgaandelijke schriftelijke machtiging van
de burgemeester.
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6° een normale doorgang te belemmeren.
7° fauna en flora te beschadigen of te storen.
8° roerende goederen en monumenten te bevuilen.
9° schade toe te brengen aan de openbare gebouwen of toestellen (zoals speeltuigen).

Hoofdstuk 4 Uitbating Horeca
Art. 5.4.0.1
Voorafgaand aan de start van de uitbating van een horecagelegenheid moet een positief
brandweerattest worden verkregen na een brandveiligheidsonderzoek.
Afdeling - 1 - Algemene bepalingen en begripsomschrijving
Art. 5.4.1.1.
Onverminderd alle andere en hogere regelgeving waaraan een drankgelegenheid dient te
voldoen,

gelden

de

hierna

volgende

bepalingen

voor

vaste

en

rondreizende

drankgelegenheden.

Art. 5.4.1.2.
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

vaste horeca-inrichting: elke voor het publiek toegankelijke plaats of lokaliteit, ongeacht de
toegangsvoorwaarden, waar logies worden aangeboden en/of waar maaltijden en/of dranken
voor consumptie al dan niet ter plaatse worden bereid en/of opgediend, en dit zelfs gratis.
Worden gelijkgesteld met een Horeca-inrichting : alle voor het publiek toegankelijke plaatsen
of lokaliteiten waar leden van een vereniging of van een groepering en hun genodigden en/of
bezoekers bijeenkomen, en dit ongeacht de toegangsvoorwaarden, om er logies en/of
maaltijden en/of dranken te gebruiken;

occasionele horeca-inrichting: de vooraf als dusdanig aangegeven drankgelegendheid die,
naar aanleiding van om het even welke gebeurtenis van voorbijgaande aard, ten hoogste
tienmaal per jaar en telkens voor niet langer dan vijftien opeenvolgende dagen wordt
gehouden. Drankgelegenheden gehouden op tentoonstellingen en op jaarbeurzen worden
gecatalogeerd of beschouwd als occasionele drankgelegenheden, voor de gehele duur van
de tentoonstelling of jaarbeurs, ongeacht de hoedanigheid van de exploitant;
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exploitant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die in enige hoedanigheid en/of voor
eigen rekening, een werkzaamheid uitoefent die erin bestaat of er mede in bestaat een
horecazaak te exploiteren. Met exploiteren wordt ook bedoeld het openen, het heropenen,
de overname en de aanpassing van een horecazaak.

Afdeling - 2 - Het positief bericht en vergunningsplicht
Onderafdeling 1 : Gegiste dranken
Art. 5.4.2.1.1.
Het is verboden een drankgelegenheid te openen en er gegiste dranken te verkopen, tenzij
men over een positief bericht van de gemeente beschikt.

Hiertoe dient een aanvraag voorafgaand aan de opening te worden gericht aan de
gemeente, door middel van het aanvraagformulier dat door de gemeente beschikbaar
gesteld wordt.

Na controle van de moraliteit van de uitbater en alle personen die aan de exploitatie kunnen
deelnemen

en

tevens

controle

van

de

minimale

hygiënevoorwaarden

van

de

drankgelegenheid kan er een positief bericht worden afgeleverd door de gemeente.

Bij het moraliteitsonderzoek wordt rekening gehouden met de voorwaarden zoals bepaald in
artikel 1 van het KB van 3 april 1953 inzake de slijterijen van gegiste dranken.
Onderafdeling 2 : Sterke dranken
Art. 5.4.2.2.1.
Het is verboden sterke dranken te verkopen in een drankgelegenheid, zelfs gratis en in
welke hoeveelheid ook, zonder over de vereiste vergunning te beschikken.

Deze vergunning dient aangevraagd te worden bij het college van burgemeester en
schepenen, door middel van het aanvraagformulier dat door de gemeente beschikbaar
gesteld wordt.

Na controle van de moraliteit van de uitbater en alle personen die aan de exploitatie kunnen
meedelen kan de vergunning voor de verkoop van sterke dranken door het college van
burgemeester en schepenen worden afgeleverd.
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Bij het moraliteitsonderzoek wordt rekening gehouden met de voorwaarden zoals bepaald in
artikel 11 van de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken
van sterke dranken.
Onderafdeling 3 : Gemeenschappelijke procedurele bepalingen gegiste dranken –
sterke dranken
Art. 5.4.2.3.1.
Bij het ter beschikking gesteld aanvraagformulier moet een gedetailleerd inplantingsplan
worden gevoegd met aanduiding van alle elementen noodzakelijk om het hygiëne-onderzoek
en brandveiligheidsonderzoek mogelijk te maken.

Art. 5.4.2.3.2.
Het positief bericht respectievelijk de vergunning is persoonsgebonden. Elke sluiting of
wijziging in de exploitatie van een drankgelegenheid dient meegedeeld te worden aan de
gemeente respectievelijk het college van burgemeester en schepenen.

Art. 5.4.2.3.3.
Het moraliteitsonderzoek waarvan sprake in vorige artikelen wordt, al naargelang het geval,
uitgevoerd op de uitbater en alle personen die aan de exploitatie kunnen meedelen. Deze
personen dienen meerderjarig te zijn en een bewijs van goed gedrag en zeden voor te
leggen, een uittreksel uit het strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan
gelijkwaardig document desgevallend behoorlijk beëdigd vertaald.
Hetzelfde geldt voor andere personen die in welke hoedanigheid ook deelnemen of zullen
deelnemen aan de uitbating van de instelling.

Alle voormelde personen dienen het bewijs te leveren van hun identiteitsgegevens, met
inbegrip van een officiële woonplaats.

Het moraliteitsonderzoek wordt, al naargelang het geval, uitgevoerd op de private doch voor
het publiek toegankelijke plaats, op de uitbater, op de organen en/of vertegenwoordigers van
de exploitant en op de natuurlijke personen die in feite belast zijn met de exploitatie. Deze
personen dienen meerderjarig te zijn en een bewijs van goed gedrag en zeden voor te
leggen, een uittreksel uit het strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan
gelijkwaardig document desgevallend behoorlijk beëdigd vertaald.

Voor andere personen die in welke hoedanigheid ook deelnemen of zullen deelnemen aan
de uitbating van de instelling, dient de uitbater te verklaren dat niemand van hen valt onder
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de weigeringsgronden zoals bepaald in artikel 1 van het KB van 3 april 1953 inzake de
slijterijen van gegiste dranken en in artikel 11 van de wet van 28 december 1983 betreffende
de vergunning voor het verstrekken van sterke dranken.
Alle voormelde personen dienen het bewijs te leveren van hun identiteitsgegevens, met
inbegrip van een officiële woonplaats.
Het onderzoek wordt verricht door de politie.

Bij het moraliteitsonderzoek wordt rekening gehouden met de voorwaarden zoals bepaald in
artikel 1 van het KB van 3 april 1953 inzake de slijterijen van gegiste dranken en in artikel 11
van de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van
sterke dranken.

Afdeling - 3 - sluitingsuur
Art. 5.4.3.0.1.
De gemeenteraad kan om de openbare rust te waarborgen een collectief sluitingsuur
opleggen.

De burgemeester kan individuele maatregelen treffen.

Art. 5.4.3.0.2.
De exploitanten, de organisatoren of de verantwoordelijken van horecazaken zijn ertoe
verplicht, wanneer zij daartoe in de materiële mogelijkheid zijn, onverwijld de politiediensten
te verwittigen, wanneer verbruikers weigeren de verbruikslokalen te verlaten op het
eventueel opgelegde sluitingsuur.

Hoofdstuk 5 Maatregelen betreffende de Ruimtelijke Ordening
Art. 5.5.0.1.
Het is verboden om zonder voorafgaande melding aan het college van Burgemeester en
Schepenen stedenbouwkundige handelingen uit te voeren die onderworpen zijn aan de
meldingsplicht zoals bedoeld in artikel 4.2.2.§1 van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening.
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TITEL VI. Gemeentelijke Administratieve Sancties
Hoofdstuk 1 Bijzondere bepalingen uit het strafwetboek
Art. 6.1.0.0.1.
De gemengde inbreuken worden behandeld conform het Protocolakkoord betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties in geval van gemengde inbreuken, afgesloten tussen
de procureur des Konings en het college van burgemeester en schepenen, bekrachtigd door
de gemeenteraad.
afdeling - 1 - Zware gemengde inbreuken
Art. 6.1.1.0.1.
De zware gemengde inbreuken (artikel 398 SWB (opzettelijke slagen en verwondingen), en
448 SWB (strafbare belediging), worden steeds door het parket verder behandeld en zijn
uitgesloten van het vestigen van een sanctionering op basis van de wet van 23 juni 2013.
afdeling - 2 - Lichte gemengde inbreuken
Art. 6.1.2.0.1.
Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het strafwetboek (art.
461 en 463 SWB), of met een administratieve geldboete van maximum 350 euro zij die zich
die zich schuldig maken aan het bedrieglijk wegnemen van zaken die hem niet toebehoren.

Art. 6.1.2.0.2.
Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het strafwetboek (art.
521, derde lid SWB) of met een administratieve geldboete van maximum 350 euro zij die
zich schuldig maken aan het gehele of gedeeltelijke vernieling of onbruikbaarmaking, met het
oogmerk om te schaden, van rijtuigen, wagons en motorvoertuigen

Art. 6.1.2.0.3.
Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het strafwetboek (art 526
SWB) of met een administratieve geldboete van maximum 350 euro zij die zich schuldig
maken aan het opzettelijk beschadigen of vernielen van 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. hetzelfde geldt voor monumenten, standbeelden, schilderijen of welke
kunstvoorwerpen ook, die in kerken, tempels, of andere openbare gebouwen zijn geplaatst.
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Art. 6.1.2.0.4.
Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het strafwetboek (art.
534 bis en 534 ter SWB), of met een administratieve geldboete van maximum 350 euro zij
die hetzij zonder toestemming graffiti aanbrengen op roerende of onroerende goederen,
hetzij opzettelijk andermans onroerende eigendommen beschadigen.

Art. 6.1.2.0.5
Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het strafwetboek (art 537
SWB) of met een administratieve geldboete van maximum 350 euro zij die zich schuldig
maken aan het kwaadwillig vernielen of omhakken van bomen of het vernielen van enten.

Art. 6.1.2.0.6.
Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het strafwetboek (art 545
SWB) of met een administratieve geldboete van maximum 350 euro zij die zich schuldig
maken aan het geheel of ten dele dempen van grachten, het afhakken of uitrukken van
levende of dode hagen, het vernielen van landelijke of stedelijke afsluitingen, het verplaatsen
of verwijderen van grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend om grenzen
tussen de verschillende erven te bepalen (zonder bezitsaanmatiging).

Art. 6.1.2.0.7.
Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het strafwetboek (art
559, 1° SWB) of met een administratieve geldboete van maximum 350 euro zij die zich –
buiten de gevallen omschreven in boek II, Titel VII, hoofdstuk III van het SWB - schuldig
maken aan het opzettelijk beschadigen of vernielen van andermans roerende eigendommen.

Art. 6.1.2.0.8.
Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het strafwetboek (art.
561,1° SWB.) of met een administratieve geldboete van maximum 350 euro zij die zich
schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan
worden verstoord en dit tussen 22 u en 06 u.
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Art. 6.1.2.0.9.
Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het strafwetboek (art.
563,2° SWB) of met een administratieve geldboete van maximum 350 euro zij die zich
schuldig maken aan het opzettelijk beschadigen van hetzij landelijke of stedelijke
afsluitingen.

Art. 6.1.2.0.10.
Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het strafwetboek (art.
563,3°) of met een administratieve geldboete van maximum 350 euro, daders van
feitelijkheden of lichte gewelddaden, mits zij niemand gewond of geslagen hebben en mits
de feitelijkheden niet tot de klasse van de beledigingen behoren; in het bijzonder zij die
opzettelijk, doch zonder het oogmerk om te beledigen, enig voorwerp op iemand werpen dat
hem kan hinderen of bevuilen.

Art. 6.1.2.0.11.
Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het strafwetboek (art.563
bis) of met een administratieve geldboete van maximum 350 euro, zij die zich, behoudens
andersluidende wetsbepalingen, in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met
het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen zodat zij niet herkenbaar zijn. Deze
bepaling geldt echter niet voor hen die zich in de voor het publiek toegankelijke plaatsen
begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar
zijn, en wel krachtens arbeidsreglementen of via een politieverordening naar aanleiding van
feestactiviteiten.

Hoofdstuk 2 Sancties en alternatieve maatregelen
Art. 6.2.0.0.1.
In geval van overtreding van deze verordening kan de politie de overtreder aanmanen om de
niet-reglementaire toestand ongedaan te maken.

Art. 6.2.0.0.2.
In geval van overtreding van deze verordening kan de politie overgaan tot inbeslagname/
ambtshalve verwijdering wanneer de overtreder na aanmaning de niet-reglementaire
toestand niet ongedaan maakt , op kosten en risico van de overtreder. Het college van
burgemeester en schepenen kan de administratieve schorsing of de administratieve
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intrekking van de vergunning uitspreken als diens houder de daaraan verbonden
voorwaarden niet naleeft.

Art. 6.2.0.0.3.
Als de veiligheid of gezondheid 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 en de kosten te verhalen op
de verantwoordelijke(n).

Art. 6.2.0.0.4.
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. 6.2.0.0.5.
Bevelen van de burgemeester, gegeven in uitvoering van artikel 133 tot en met artikel 135
van de Nieuwe Gemeentewet, dienen te worden nageleefd. De niet-naleving van deze
bevelen is strafbaar overeenkomstig artikel 6.2.0.0.6. van deze politieverordening. Iedere
persoon, op de openbare weg alsook in alle openbare plaatsen, moet zich voegen naar de
bevelen en/of vorderingen hem door de bevoegde overheid in de uitvoering van zijn ambt
gegeven.
Alle vergunningen, toelatingen en machtigingen, vermeld in deze politieverordening moeten
worden voorgelegd op eerste verzoek van de bevoegde personen.

Art. 6.2.0.0.6.
Voor zover bij wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen geen
straffen of sancties zijn voorzien, worden de inbreuken op de bepalingen van deze
politieverordening gestraft met een administratieve sanctie overeenkomstig de wet van 24
juni 2013:
1. een administratieve geldboete van maximum 350 euro;
2. een administratieve schorsing van een verleende toestemming of vergunning;
3. een administratieve intrekking van een verleende toestemming of vergunning;
4. een tijdelijke of definitieve sluiting van een inrichting.
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Een minderjarige, die de volle leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, kan eveneens bestraft
worden met een administratieve geldboete met uitzondering van de gemengde inbreuken
waarop het protocolakkoord van toepassing is en waarbij minderjarigen worden uitgesloten
van het toepassingsgebied.
.
Indien de dader een minderjarige is, die de volle leeftijd van zestien jaar heeft bereikt op het
tijdstip van de feiten, bedraagt het maximum van de administratieve geldboete 175 euro.

De omvang van de administratieve geldboete is proportioneel.

De in het eerste lid bedoelde schorsing, intrekking of sluiting worden opgelegd door het
college van burgemeester en schepenen. De administratieve geldboete wordt opgelegd door
de sanctionerend ambtenaar.

Art. 6.2.0.0.7.
Als alternatieve maatregelen voor de administratieve geldboete, zoals bedoeld in Art. 267,
kunnen worden opgelegd:
1° de gemeenschapsdienst, gedefinieerd als zijnde een prestatie van algemeen belang
uitgevoerd door de overtreder ten gunste van de gemeenschap (collectiviteit);
2° de lokale bemiddeling, gedefinieerd als zijnde een maatregel die het voor de overtreder
mogelijk maakt om, door tussenkomst van een bemiddelaar, de veroorzaakte schade te
herstellen of schadeloos te stellen of om het conflict te doen bedaren.

bij het niet welslagen van de lokale bemiddeling kan aan een minderjarige overtreder in alle
gevallen eerst een gemeenschapsdienst worden opgelegd. Bij niet (volledige) uitvoering van
deze gemeenschapsdienst kan een geldboete worden opgelegd.

Art. 6.2.0.0.8.
De bij dit reglement voorgeschreven administratieve geldboete wordt verhoogd in geval van
herhaling, zonder dat deze boete het wettelijke voorziene maximum mag overschrijden.

Er is sprake van herhaling wanneer de overtreder reeds werd gesanctioneerd voor eenzelfde
inbreuk binnen de vierentwintig maanden voorafgaand aan de nieuwe vaststelling van de
inbreuk.
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In geval van een eerste herhaling bedraagt de administratieve geldboete ten minste het
dubbele van de geldboete die bij de eerste overtreding werd opgelegd, met een maximum
van 350 euro.

In geval van iedere nieuwe herhaling bedraagt de administratieve geldboete ten minste drie
maal de geldboete die bij de eerste overtreding werd opgelegd, met een maximum van 350
euro.

Het maximumbedrag van 350 euro vermeld in de voorgaande leden wordt tot een maximum
van 175 euro verminderd indien de minderjarige dader, op het ogenblik van de vaststelling
van de herhaalde feiten, de volle leeftijd van zestien jaar heeft bereikt.

Art. 6.2.0.0.9.
Bij het bepalen van het bedrag van de geldboete moet de sanctionerend ambtenaar, met
behoud van de bepalingen van art. 6.2.0.0.6., rekening houden met de zwaarte van de
feiten. De sanctionerend ambtenaar kan , wanneer hij het welslagen van de bemiddeling
overeenkomstig het hiernavolgende hoofdstuk 4 vaststelt, geen administratieve geldboete
meer opleggen.

Art. 6.2.0.0.10.
De duur van de door het college van burgemeester en schepenen opgelegde administratieve
sanctie (de schorsing, de intrekking of de tijdelijke sluiting) kan verdubbeld worden in geval
van een eerste herhaling en verdrievoudigd in geval van iedere nieuwe herhaling .

Art. 6.2.0.0.11.
De vaststelling van meerdere samenlopende inbreuken geeft aanleiding tot één enkele
administratieve sanctie, in verhouding tot de ernst van het geheel van de feiten.

Art. 6.2.0.0.12.
De sanctionerend ambtenaar kan geen administratieve geldboete meer opleggen:
- indien er geen gemeenschapsdienst of bemiddeling tussenkomt: na het verstrijken van een
termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de dag van de vaststelling;
- indien er wel gemeenschapsdienst of bemiddeling tussenkomt: na het verstrijken van een
termijn van twaalf maanden, te rekenen vanaf de dag van de vaststelling.

Art. 6.2.0.0.13.
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Wanneer deze politieverordening overtreden wordt, kan de bevoegde overheid van
ambtswege de noodzakelijke maatregelen laten uitvoeren op kosten en risico van de
overtreder die verzuimd heeft op te treden.

Hoodstuk 3 Procedure
Afdeling - 1 - Vaststelling en opleggen geldboete
Art. 6.3.1.0.1.
De politie is bevoegd voor de vaststelling van alle overtredingen vervat in de
politieverordening.
Inbreuken die uitsluitend bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie
kunnen het voorwerp uitmaken van een vaststelling door de hierna volgende personen:
o

politieambtenaren, agenten van politie of bijzondere veldwachters in het kader
van hun bevoegdheden;

o

gemeenteambtenaren die beantwoorden aan de minimumvoorwaarden van
het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de
minimumvoorwaarden

inzake

de

selectie,

aanwerving,

opleiding

en

bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot
vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot het opleggen van
een gemeentelijke administratieve sanctie en daartoe zijn aangewezen door
de gemeenteraad;
o

provinciale

of

intergemeentelijke

gemeentelijke

ambtenaren,

samenwerkingsverbanden

personeelsleden
en

van

autonome

gemeentebedrijven binnen het raam van hun bevoegdheden door de
gemeenteraad aangewezen;
o

personeelsleden van de openbaarvervoersmaatschappijen behorend tot één
van de categorieën bepaald door de Koning.

Deze personen kunnen de voorlegging van een identiteitsbewijs vragen om de juiste
identiteit van de overtreder te kunnen bepalen.
In geval van overtreding van deze verordening kunnen de personen zoals opgesomd de
overtreder aanmanen om de niet-reglementaire toestand ongedaan te maken.
Afdeling - 2 - administratieve procedure
Onderafdeling 1 algemeen
Art. 6.3.2.1.1.
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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 opgenomen in een bestuurlijk verslag.

Het proces-verbaal wordt binnen de 2 maanden bezorgd aan de aangewezen sanctionerend
ambtenaar, behoudens ingeval van vaststelling op heterdaad. In dit laatste geval wordt de
termijn van twee maand op één maand gebracht. Het niet nakomen van de voormelde
termijn ontneemt de sanctionerend ambtenaar de mogelijkheid om een straf op te leggen.

Indien het proces-verbaal of de vaststelling onvoldoende gegevens zou bevatten, kan de
aangewezen

sanctionerend

ambtenaar,

de

politiediensten

of

andere

vaststellers

overeenkomstig artikel 6.3.1.0.1. verzoeken die gegevens, eventueel na bijkomende
onderzoek, nog toe te voegen aan het dossier.

Art. 6.3.2.1.2.
De administratieve procedure wordt overeenkomstig artikel 25 § 2 van de wet van 24 juni
2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties opgestart door middel van een
eerste aangetekende brief aan de overtreder. De brief bevat tevens een kopie van het
proces-verbaal of van het bestuurlijk verslag.

Art. 6.3.2.1.3.
De overtreder kan uiterlijk de vijftiende dag na ontvangst van het in art. 6.3.2.1.2.
aangetekend schrijven een verweerschrift indienen, al dan niet met het verzoek om gehoord
te worden. Dit verweerschrift dient eveneens per aangetekende zending verstuurd te
worden.

Het verzoek tot het organiseren van een mondelinge hoorzitting zal enkel gehonoreerd
worden indien de sanctionerend ambtenaar het voornemen uit een geldboete op te leggen
van 70 euro of meer.

Art. 6.3.2.1.4.
De beslissing van de sanctionerend ambtenaar wordt door middel van een tweede ter post
aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs ter kennis gebracht aan de overtreder, dit
uiterlijk 6 maanden vanaf de dag van vaststelling van de feiten.

Art. 6.3.2.1.5.
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De beslissing van de sanctionerend ambtenaar tot het opleggen van een administratieve
geldboete heeft uitvoerbare kracht na het verstrijken van één maand vanaf de dag van de
kennisgeving, behoudens wanneer beroep wordt ingesteld overeenkomstig artikel 6.3.2.1.7.

Art. 6.3.2.1.6.
De beslissing van de sanctionerend ambtenaar wordt binnen een termijn van 6 maanden
vanaf de dag van de vaststelling van de feiten genomen en dient aan de overtreder ter
kennis te worden gebracht door een aangetekend schrijven, ofwel door overhandiging tegen
ontvangstbewijs.

In afwijking van het eerste lid wordt indien er gemeenschapsdienst en/of bemiddeling
tussenkomt de beslissing van de sanctionerend ambtenaar binnen een termijn van 12
maanden vanaf de dag van de vaststelling van de feiten genomen en aan de betrokkene ter
kennis overgemaakt op de wijze zoals vermeld in het eerste lid.

Beslissingen inzake feiten die tevens met een strafsanctie zijn bekleed worden eveneens
toegestuurd aan de procureur des Konings.

Art. 6.3.2.1.7.
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.
Onderafdeling 2: Bijzondere bepalingen betreffende de procedure voor minderjarigen
Algemeen
Art. 6.3.2.2.1.
In het geval van een minderjarige overtreder wordt de beslissing tot het opleggen van een
administratieve sanctie met een aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs ter kennis
gebracht aan de minderjarige, evenals aan zijn vader en moeder, zijn voogden of de
personen die er de hoede over hebben en dit uiterlijk 6 maanden vanaf de dag van de
vaststelling van de feiten.

In afwijking van het eerste lid wordt indien er gemeenschapsdienst en/of bemiddeling
tussenkomt de beslissing van de sanctionerend ambtenaar binnen een termijn van 12
maanden vanaf de dag van de vaststelling van de feiten genomen en aan de betrokkene ter
kennis overgemaakt op de wijze zoals vermeld in het eerste lid.
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Art. 6.3.2.2.2.
Wanneer de beslissing van de sanctionerend ambtenaar betrekking heeft op minderjarigen,
wordt het beroep tegen deze beslissing ingediend via kosteloos verzoekschrift bij de
jeugdrechtbank en dit overeenkomstig artikel 31 van de wet van 24 juni 2013.

Het beroep kan worden ingesteld door de minderjarige overtreder en door de ouder(s),
voogden of personen die de hoede over de minderjarige overtreder hebben.

De jeugdrechtbank blijft bevoegd indien de overtreder meerderjarig is geworden op het
moment van de uitspraak.

Wanneer de jeugdrechtbank beslist om de administratieve sanctie te vervangen door een
maatregelen

van

bewaring,

behoeding

of

opvoeding

zoals

bedoeld

in

de

Jeugdbeschermingswet, is deze beslissing vatbaar voor hoger beroep.
Ouderlijke betrokkenheid
Art. 6.3.2.2.3.
Voorafgaand aan het aanbod tot bemiddeling zoals omschreven in hoofdstuk 4 van deze titel
of, desgevallend, voorafgaand aan de oplegging van een administratieve geldboete, kan de
sanctionerend ambtenaar, indien hij dit aangewezen acht, de procedure van ouderlijke
betrokkenheid opstarten.

Art. 6.3.2.2.4.
In het geval dat de sanctionerend ambtenaar de procedure van de ouderlijke betrokkenheid
opstart informeert hij, per aangetekende brief, de vader en moeder, voogd of personen die
de hoede hebben over de minderjarige over de vastgestelde feiten. Hij verzoekt hen om,
onmiddellijk na het ontvangen van het proces-verbaal, hun mondelinge of schriftelijke
opmerkingen mee te delen over deze feiten en de eventueel te nemen opvoedkundige
maatregelen. Daartoe kan hij een ontmoeting vragen met de vader en de moeder, de voogd
of de personen die de minderjarige onder hun hoede hebben, alsook met de minderjarige.

Indien, na het bekomen van de voormelde opmerkingen en/of nadat hij de minderjarige heeft
ontmoet – evenals zijn vader, moeder, voogd of personen die er de hoede over uitoefenen,
en indien hij tevreden is over de educatieve maatregel die door deze laatsten werd werden
voorgesteld, dan kan de sanctionerend ambtenaar hetzij de procedure afsluiten, hetzij alsnog
de administratieve procedure opstarten.
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Art. 6.3.2.2.5.
De sanctionerend ambtenaar kan beslissen tot het opstarten van de administratieve
procedure in volgende gevallen:
-

er werden geen opmerkingen noch opvoedkundige maatregelen binnen de gestelde
termijn overgemaakt.

-

De minderjarige overtreder en/of de ouder(s), voogd of personen die er de hoede
over uitoefenen zijn niet ingegaan op het verzoek uitgaande van de sanctionerend
ambtenaar om elkaar te ontmoeten:

-

De sanctionerend ambtenaar is van oordeel dat de voorgestelde opvoedkundige
maatregel niet het beoogde resultaat zullen hebben.

In dergelijk geval wordt aan de minderjarige een bemiddelingsaanbod gericht conform de
bepalingen voorzien in hoofdstuk 4.
Onderafdeling 3 : Bijzondere bepalingen betreffende de procedure voor gemengde
inbreuken
Art. 6.3.2.3.1.
Indien de feiten zowel een strafrechtelijke als een administratiefrechtelijke inbreuk vormen,
wordt het proces-verbaal binnen de voormelde termijnen, toegestuurd aan de procureur des
Konings. Een afschrift wordt verzonden aan de sanctionerend ambtenaar.
Indien de feiten enkel met een administratieve sanctie kunnen bestraft worden of een inbreuk
uitmaken op basis van de algemene reglementen bedoeld in art. 1, eerste lid, van de wet van
16.03.1968 betreffende de politie op het wegverkeer, wordt het origineel proces-verbaal aan
de sanctionerend ambtenaar toegestuurd.

Het proces-verbaal dient de datum van overzending of overhandiging te vermelden.

Art. 6.3.2.3.2.
De procedurele modaliteiten worden vastgelegd in het protocolakkoord.

Onderafdeling 4 : Bijzondere bepalingen betreffende de onmiddellijke betaling van de
administratieve geldboete
Art. 6.3.2.4.1.
Ten aanzien van de meerderjarige overtreder die geen woonplaats noch een vaste
verblijfplaats in België heeft en een niet-gemengde inbreuk pleegt, kan een onmiddellijke
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betaling van de administratieve geldboete worden voorgesteld door de federale of lokale
politie.

De administratieve geldboete kan enkel worden geïnd mits akkoordbevinding van de
overtreder en mits hij door de federale of lokale politie op de hoogte werd gebracht van al
zijn rechten.

Art. 6.3.2.4.2.
De inbreuken die slechts het voorwerp kunnen uitmaken van een administratieve sanctie
kunnen aanleiding geven tot de onmiddellijke betaling van een maximumbedrag van 25 euro
per inbreuk en een maximumbedrag van 100 euro wanneer er meer dan vier inbreuken ten
laste van de overtreder worden vastgesteld.
Onderafdeling 5: Bijzonder bepalingen betreffende de schorsing, de intrekking en de
sluiting
Art. 6.3.2.5.1.
Indien de inbreuk gesanctioneerd wordt door een administratieve schorsing of intrekking van
een door de gemeente verleende toestemming of vergunning, of de tijdelijke of definitieve
sluiting van een inrichting, stuurt de sanctionerend ambtenaar het proces-verbaal door naar
het college van burgemeester en schepenen.

De sanctionerend ambtenaar verstuurt een voorafgaande waarschuwing waarin wordt
opgenomen dat een inbreuk werd vastgesteld en dat een sanctie kan worden opgelegd
indien de inbreuk wordt gehandhaafd of een volgende inbreuk plaats vindt. De waarschuwing
moet een uittreksel bevatten van het overtreden reglement en dient bij een ter post
aangetekende schrijven gebeuren.

Art. 6.3.2.5.2.
Bij het bestendigen van de inbreuk of bij het hernieuwen van de inbreuk wordt de overtreder
bij een ter post aangetekend schrijven meegedeeld dat er nog steeds een inbreuk is en dat
het college van burgemeester en schepenen een sanctie overweegt, zijnde schorsing of
intrekking van de vergunning, sluiting van de instelling.
Het college van burgemeester en schepenen organiseert een hoorzitting waarbij de
overtreder vooraf zijn dossier kan inkijken en zich kan laten bijstaan door een raadsman.
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Hoofdstuk 4 Bemiddelingsprocedure
Afdeling - 1 - Algemene bepalingen
Art. 6.4.1.1.
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.

Bij meerderjarigen is de bemiddeling facultatief. De sanctionerend ambtenaar oordeelt of het
opstarten van de bemiddelingsprocedure opportuun en nuttig is.

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.

Minderjarigen kunnen gratis bijgestaan worden door een advocaat die door de stafhouder
van de Orde van de Advocaten wordt aangeduid.

Art. 6.4.1.2.
De voorafgaande bemiddelingsprocedure heeft als doel de overtreder de mogelijkheid te
bieden de eventuele schade te vergoeden of te herstellen, die ten gevolge van een inbreuk
op de politieverordening is ontstaan of het conflict te doen bedaren. De schadeloosstelling of
herstelling van de schade wordt vrij door de partijen onderhandeld en beslist. Mits
ondersteuning en begeleiding van de bemiddelaar biedt de bemiddeling een mogelijkheid
aan alle betrokken partijen om creatief te zoeken naar een oplossing tot ieders tevredenheid,
zowel op materieel, financieel, moreel als emotioneel vlak.

Art. 6.4.1.3.
De verplichte bemiddelingsprocedure met betrekking tot de feiten gepleegd door
minderjarigen die de volle leeftijd van zestien jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten
en de facultatieve bemiddelingsprocedure m.b.t. meerderjarige overtreders waaromtrent de
sanctionerend ambtenaar deze bemiddeling wenselijk acht, worden als volgt georganiseerd.
Afdeling - 2 - Organisatie van de bemiddeling
Art. 6.4.2.1.
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De bemiddelingsambtenaar, die is aangesteld door de stad Oostende en ter beschikking
staat van alle gemeenten van het gerechtelijk arrondissement Brugge, voert de
bemiddelingsprocedure uit in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties.

Art. 6.4.2.2.
De

betrokken

partijen

worden

gestimuleerd

tot

actieve

deelname

aan

het

bemiddelingsproces.

Art. 6.4.2.3.
Wanneer de overtreder een minderjarige is, die op het moment van de feiten de leeftijd van
zestien jaar heeft bereikt, kan deze bijgestaan worden door een advocaat die door de
stafhouder van de orde van advocaten of het bureau voor juridische bijstand wordt
aangeduid.

De vader en moeder, voogd of personen die de hoede hebben over de minderjarige, kunnen
op hun verzoek de minderjarige begeleiden bij de bemiddeling.

Art. 6.4.2.4.
De overtreder aan wie de bemiddelingsprocedure wordt voorgesteld, kan de procedure
aanvaarden of weigeren. Dit geldt ook voor de benadeelde partij. Indien één van de
betrokken partijen weigert deel te nemen aan de procedure of deze om het even welke reden
niet kan worden opgestart, dan sluit de bemiddelingsambtenaar de procedure af en maakt
het dossier onmiddellijk terug over aan de sanctionerend ambtenaar.

Art. 6.4.2.5.
Voor elke bemiddeling gelden volgende beginselen:
- vrijwilligheid van deelname aan de bemiddeling;
- vertrouwelijkheid;
- transparantie;
- onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de bemiddelaar.

Art. 6.4.2.6.
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.

80

Afdeling - 3 - De bemiddelingsprocedure
Art. 6.4.3.1.
De sanctionerend ambtenaar selecteert – met behoud van de verplichte bemiddeling
bedoeld in art. 6.4.1.1. hiervoor - de dossiers die naar zijn oordeel in aanmerking komen voor
de bemiddelingsprocedure in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties.
Vervolgens maakt hij de vereiste elementen voor de opstart van de bemiddeling over aan de
bemiddelingsambtenaar.
De

bemiddelingsprocedure

wordt

na

ontvangst

van

het

dossier

door

de

bemiddelingsambtenaar opgestart.

Art. 6.4.3.2.
Na ontvangst van het bemiddelingsdossier nodigt de bemiddelingsambtenaar de betrokken
partijen en hun eventuele advocaat tegelijk uit per brief, fax of e-mail tegen ontvangstbewijs.
Er worden minstens twee weken voorzien tussen de datum waarop de uitnodiging wordt
verstuurd en de datum van het bemiddelingsgesprek.
Indien de overtreder minderjarig is, worden de ouders, voogden of personen die de hoede
hebben over de minderjarige ook aangeschreven.
Indien de betrokken partij geen natuurlijk persoon is, dan vraagt de bemiddelingsambtenaar
aan de betrokken partij om een vertegenwoordiger aan te duiden, die aan het
bemiddelingsgesprek kan deelnemen.
Het staat de bemiddelingsambtenaar vrij alle vereiste maatregelen te nemen en contacten te
leggen die nodig zijn om de bemiddelingsprocedure op te starten en tot een goed einde te
brengen.

Art. 6.4.3.3.
Tijdens het bemiddelingsgesprek zal de bemiddelingsambtenaar de bemiddelingsprocedure
binnen het kader van de gemeentelijke administratieve sancties verduidelijken voor de
betrokken partijen. De partijen worden geïnformeerd dat ze de mogelijkheid hebben om al
dan niet op het aanbod in te gaan en om op elk moment de bemiddeling te beëindigen.
Beide partijen krijgen in het gesprek de mogelijkheid een voorstelling van de feiten te geven
en toe te lichten hoe ze dit hebben ervaren.
De nadruk ligt tijdens het gesprek in de ondersteunende taak van de bemiddelingsambtenaar
ten aanzien van de betrokken partijen bij het zoeken naar een voor allen aanvaardbare,
haalbare en proportionele oplossing; in de vorm van een materieel, moreel, emotioneel en/of
financieel herstel voor de geleden schade bij het slachtoffer.
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De

bemiddelingsambtenaar

voert

de

bemiddeling

uit

volgens

de

principes

van

onafhankelijkheid, neutraliteit en vertrouwelijkheid. Daarnaast houdt hij zich strikt aan het
beroepsgeheim

wat

betreft

de

identiteit

van

de

betrokken

partijen

en

de

onderzoeksgegevens in het dossier.

Art. 6.4.3.4.
Indien beide partijen een akkoord bereiken omtrent het herstel van de schade, wordt er een
overeenkomst

opgemaakt.

De

overeenkomst

geeft

het

resultaat

van

de

bemiddelingsprocedure weer. De gemaakte afspraken tussen de betrokken partijen worden
expliciet vermeld.
Na ondertekening van de overeenkomst krijgen alle betrokken partijen een ondertekend
exemplaar. Een kopie van de overeenkomst wordt overgemaakt aan de sanctionerend
ambtenaar.
Wanneer één van de partijen een beroep doet op een advocaat, wordt de overeenkomst
eerst aan de advocaat bezorgd en heeft deze één week de tijd om bemerkingen op de
overeenkomst ter kennis te brengen van de bemiddelingsambtenaar. Zonder tegenbericht
wordt de overeenkomst ter ondertekening aan de partijen voorgelegd en nadien aan de
sanctionerend ambtenaar overgemaakt.
Indien de overeenkomst aan de sanctionerend ambtenaar wordt overgemaakt en op dat
moment geen verdere opvolging meer behoeft dan meldt de bemiddelaar dat de
overeenkomst correct werd uitgevoerd.

Art. 6.4.3.5.
De bemiddelaar volgt de uitvoering van de overeenkomst op. In de overeenkomst staat
gestipuleerd wanneer de uitvoering moet voltooid zijn.

Art. 6.4.3.6.
Na een positieve afronding bij het correct naleven van de overeenkomst maakt de
bemiddelingsambtenaar een evaluatierapport over aan de sanctionerend ambtenaar en dit
uiterlijk op de tiende werkdag na de uitvoering van de overeenkomst.
De bemiddelingsambtenaar licht de advocaat in dat de overeenkomst correct werd
uitgevoerd.
Indien de overeenkomst niet werd uitgevoerd, wordt dit vermeld in het rapport gericht aan de
sanctionerend ambtenaar. De advocaat van de overtreder zal hiervan op de hoogte worden
gebracht.
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Art. 6.4.3.7.
De volledige bemiddelingsprocedure dient uiterlijk één maand voor het verstrijken van de
verjaringstermijn beëindigd te zijn. Na overleg tussen de bemiddelingsambtenaar en de
sanctionerend ambtenaar kan de bemiddelingsprocedure verlengd worden onverminderd het
in acht nemen van de wettelijke verjaringstermijn.
Afdeling - 4 - Bijzondere bepalingen
Art. 6.4.4.1.
De documenten die worden opgemaakt en de mededelingen die worden gedaan tijdens de
bemiddelingsprocedure zijn vertrouwelijk. Zij mogen niet worden aangewend in een
gerechtelijke of administratieve procedure of enige andere procedure voor het oplossen van
conflicten, behoudens in de procedure tot oplegging van een administratieve geldboete
beschreven in de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties. De documenten die werden opgemaakt en de mededelingen die worden gedaan
tijdens de bemiddelingsprocedure zijn niet toelaatbaar als bewijs, zelfs niet als
buitengerechtelijke bekentenis, behoudens in de procedure tot oplegging van een
administratieve geldboete beschreven in de wet van 24 juni 2013 betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties en de procedures inzake afdwinging van de bereikte
akkoorden.
Onverminderd de verplichtingen die de wet hem opleggen mag de bemiddelingsambtenaar
de feiten waarvan hij uit hoofde van zijn ambt kennis krijgt niet openbaar maken. Artikel 458
van het Strafwetboek is op hem van toepassing.
Partijen kunnen niet worden gehouden aan de door hen tijdens de bemiddeling ingenomen
standpunten en voorstellen, alsmede de door hen aan de bemiddelaar of aan de andere
partij gedane mededeling van welke aard en op welke wijze ook, behoudens hetgeen tussen
hen werd overeengekomen in een bemiddelingsovereenkomst.

Art. 6.4.4.2.
De bemiddelingsambtenaar mag met geen van de partijen een band hebben of doen
ontstaan die zijn onafhankelijkheid in de ogen van de partijen in het gedrang kan brengen. In
geval van een belangenconflict zal hij zich onthouden.
In voorkomend geval zal de bemiddelingsambtenaar zowel voorafgaand als tijdens de
bemiddeling de elementen aanbrengen die zijn onafhankelijkheid in het gedrang kunnen
brengen. De betrokken partijen kunnen hierop hun schriftelijk akkoord geven om de
bemiddelingsprocedure verder te zetten. Indien minstens één van de betrokken partijen geen
schriftelijk akkoord geeft, trekt de bemiddelingsambtenaar zich terug uit de bemiddeling.
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Titel VII : Aanvullende gemeentelijke reglementen
Voor zover door wetten, decreten en besluiten, algemene of provinciale verordeningen geen
straffen of sancties zijn voorzien, kunnen de inbreuken tegen de bepalingen van de hierna
vermelde aanvullende gemeentelijke reglementen bestraft worden met een gemeentelijke
administratieve sanctie, overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties en volgens de bestuurlijke procedure bepaald in Titel
VI van dit algemeen politiereglement:

-

Gemeentelijk

reglement

gelegenheidsdanspartijen/fuiven

betreffende
of

andere

de
voor

het

organisatie
publiek

van

toegankelijke

manifestaties in feesttenten, loodsen en soortgelijke inrichtingen of van open
luchtmanifestaties;
-

Gemeentelijk reglement betreffende de toewijzing van standplaatsen ambulante
activiteiten op de openbare markten en het openbaar domein en m.b.t. en het
marktreglement;

-

Gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen;

-

Huishoudelijk reglement inzake het gemeentelijk recyclagepark;

-

Huishoudelijk reglement inzake de gemeentelijke recreatiedomeinen;

-

Huishoudelijk reglement inzake het skatepark;

-

Reglement op de inname van het openbaar domein door terrassen.

Bovengenoemde lijst is niet-exhaustief en kan middels bijzondere bepalingen worden
aangevuld.
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