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2. Wijziging algemeen politieruglement - verwiJdering afÍichec onbewoonbaar- en
ongeschlktheideverklaring

Voorgeschiedenis
' Besluít van de gemeenteraad van 18 december 2017 houdende goedkeuring van het uniform

politiereglement politiezone BRT.

Juridische gronden. Decreel van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode.
' Besluit van de Vlaamse regering van 1 1 september 2O20 tot uitvoering van de Vlaamse Codex

Wonen.. Decreêt Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Adviezen. Advies van de jeugdraad van 8 februari 2021.

Argumentatie

' ln het kader van de procedures rond onbewoonbaar- en ongeschiktheidsverklaring van woningen
is het wenselijk om het algemeen politieregleJnent aan te vullen met een bepaling die stelt waàr de
affichering zal gebeuren en dat het specifiek verboden is om de affichering van de besluiten ter
zake te venuijderen.

Besluit
Na beraadslaging,
23 stemmen vooi: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, Werner
Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent,
Herwig Piene, llse Miëhiels, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen Dè
Rijck,'Bart De Vos, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen
Artikell:
Het algemeen politiereglement wordt aangevuld als volgt:
"Artikel99bis
Aanplakkingen die gebeuren in het kader van artikel 133 en 135 van de nieuwe gemeentewet en/of in
het kader van de Vlaamse Wooncode, worden bevestigd aan het pand indien het pand gelegen is aan
de iooilijn. lndien het pand verder van de straat gelegen is, wordt de aanplakking bevesiigd goed
zichtbaar op het betreffende perceel of aan de woning.

Artikel99ter

1t2



Het is verboden om de aanplakkingen in het kader van artikel 99bis van het algemeen

politiereg lement vroegtijdig te venruijderen.

Artikel99quater
lndien dê toestand van het gebouw een onmiddellijk gevaa.r oplevert voor de veiligheid van personen,

óoi 
"fs 

die gebouwen niet a}n de openbare weg liggèn, kan de burgemeester gepaste maatregelen

nemen.

Artikel 99quinquies
Ouá*reOinii"n worden gesanctioneerd met een Gemeentelijke Administratieve Sanctie."

Artikel2:
Dit besluitwordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 S1 van het decreet lokaal bestuur.

Opgemaakt op 3 maart 2021

An Craninckx
algemeen directeur

Bart De Vos
voozitter
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DEEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

1.1 Toepassi ngsgebied
51. Dit reglement geldt vanaf 1 januari 2018 voor onbepaalde duur met behoud van de toepassing van
enige andere wetgeving en wordt jaarlijks geëvalueerd. Het reglement wil bijdragen tot de leefbaarheid
en is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten Begijnendijk, Rotselaar en Tremelo en op
iedereen die zich op het grondgebied van deze gemeenten bevindt, ongeacht haar of zijn woonplaats
of nationaliteit, en op iedereen die op het ogenblik van de feiten de volle leeftijd van veertie n jaar heeft
bereikt, zelfs wanneer deze persoon op het ogenblik van de beoordeling van de feiten meerderjarig is
geworden

52 Btj minderjarigen die een overtreding begaan, moet er een verplichte bemiddeling worden ingesteld.
Voor meerderjarigen is het volgen van een bemiddelingsprocedure facultatief. De bémiddeling Àeeft tot
doel de aangebrachte schade te herstellen of te vergoeden. Er wordt getracht een communicatieproces
tussen overtreder en slachtoffer tot stand te brengen waarbij ze samen naar een oplossing zoeken.

1.2 Begrippen
$1. Voor de toepassing van dit reglement,. de opehbare weg met inbegrip van

openbaar gebruik hebben gekregen

verstaat men onder openbare plaats:
de wegen, pleinen en doorgangen die een bestemming tot

;

' de nabijheid van openbare wegen: elke plaats van waaruit gevaar kan ontstaan voor de gebruiker
van de openbare weg;

' de groene ruimtes: alle stukken van de openbare plaats, buiten de openbare weg, die een
bestemming tot openbaar gebruik hebben gekregen;. alle andere plaatsen bestemd voor het gebruik van allen.

$2. De openbare weg is dat gedeelte van het gemeentelijke grondgebied dat bestemd is voor het
verkeer van personen of voertuigen en dat voor iedereen toegankelijk is. De berm is de ruimte of het
gedeelte van de weg dat niet in de rijweg begrepen is. Onder trottoir verstaat men de doorgaans ten
opzichte van de rijweg verhoogde oÍ gelijkgrondse berm, die langs de rooilijn gelegen iè en voor
voetgangers bestemd is.

$3. Onder een voor het publiek toegankelijke ptaats verstaat men in dit reglement elke plaats waartoe
andere personen dan de beheerder en de personen die er werkzaam zijn toegang hebben, ofwel'omdat
ze geacht worden gewoonlijk toegang te hebben tot die plaats, ofirrrel omdat ze er toegelaten zijn zonder
individueel te zijn uitgenodigd.
$4. Met groene ruimtes wordt bedoeld: openbare plantsoenen, parken, tuinen en alle stukken van de
openbare plaats buiten de rijbaan, die openstaan voor het verkeer van personen en in hoofdorde
bestemd zijn voor wandelen of ontspanning.
$5. Voor de toepassing van dit reglement, verstaat men onder:. overdag: de periode van 7 uur tot 19 uur;. s ayonds: de periode van 19 uur tot 22 uur',. s nachfs: de periode van 22 uur tot 7 uur.

í.3 Vergunnin gen en toelatingen
$1. De vergunningen en toelatingen waarover sprake in dit reglement zijn persoonlijk en stellen de
gemeente niet aansprakelijk. Ze kunnen op ieder moment, volgens respectievelijke bevoegdheid, door het
college van burgemeester en schepenen of de burgemeester ingetrokken worden wanneer het algemeen
belang dit vereist of wanneer de houder een overtreding begaat tegen dit reglement, overeenkomstig
de wet van24juni2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
$2. De houders moeten zich strikt houden aan de voorschriften van de vergunningen en toelatingen en
erover waken dat het voorwerp van de vergunning geen schade kan berokkenen aan anderen, en de
openbare veiligheid, rust of netheid en gezondheid in het gedrang kan brengen. De gemeente is niet
aansprakelijk voor de schade die kan voortvloeien uit de correcte of incorrecte uitoefening van de
vergunde activiteit.
$3. Tenzij andersvoorgeschreven in dit reglement moeten vergunningen enioelatingen ten minste 10
dagen op voorhand schriftelijk aangevraagd worden.
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1.4 Modaliteiten
s1 Wanneer de openbare veilig heid, netheid, gezondheid of rust in het gedrang komen door situaties

waarvan de oorzaak oP een Private plaats ligt, kan de burgemeester de nodige maatregelen nemen. De

etg enaars, huurders, bezetters of zij die er op een of andere manier verantwoordelijk voor zijn, moeten

zich schikken naar de besluiten en bevelen van de burgemeester of Politie.

$2. ln geval van weigering of vertragi ng in de uitvoering van de maatrege len voorgeschreven in deze

besluiten, of indien het onmogelijk is om ze aan de betrokkenen te betekenen , kan de burgemeester er

ambtshalve toe doen overgaan, op nslco van de in gebreke blijvende partijen die de kosten hoofdelijk

moeten dragen.

Sg. o" p"rjoon die de voorschriften van de bepalingen van dit reglement niet naleeft, is burgerlijk

àànsprat<etilk voor de schade die daaruit kan voortvloeien. De gemeente is niet aansprakelijk voor de

schade die 2ou voortvloeien uit de niet-naleving door een derde van de bij dit reglement voorgeschreven

bepalingen.
g+. f eOá die zich op de openbare plaats bevindt of op een voor het publiek toegankelijke plaats, moet

iicn onmiooellijk schikken naar de vezoeken of bevelen van de'politie of de burgemeester met het oog

op:
1. de vrijwaring van de openbare veiligheid, rust, netheid of gezondheid;

2. de vereenvoudiging van de taken van. de hulpdiensten en de bijstand aan personen in gevaar.

3. het doen naleven vàn de wetten, decreten, reglementen en besluiten.

Deze verplichting is ook van toepassing op personen die zich op een privaat domein bevinden, wanneer

de politie'of een-gemachtigde ambtenáai er is binnengegaan op verzoek van de bewoners of in geval

van brand, overstroming of hulpoproep.
gS. lndien de overtredeide vezoeken of bevelen van de politie of de burgemeester niet onmiddellijk, of

Ëinn"n de opgelegde termijn naleeft, kan de gemeente zich het recht voorbehouden dat te doen op

kosten en op risico van de overtreder.

SO. H"t stelsel van de administratieve sancties doet geen afbreuk aan de toepassing van een retributie

ón/of aan het vorderen van de door de gemeente gemaakte kosten voor rekening van de overtreder.

2.1 Hinderliik gedrag

2.í.í Urineren en goed fatsoen
Artikel l
Het is verboden te urineren oÍ haarlzijn behoefte te doen op een openbare plaats en op een voor het

puOti.f toegankelijke plaats, tenzij op plaatsen of accommodaties die hier speciaal voor zijn ingericht'

2.1.2 Bedelen
Artikel2
Hinderlijke en opdringerige vormen van bedelen zijn verboden'

2.2. Geluidsoverlast

2.2.1 Algemene bePalingen
Aftikel3
Het is dag en nacht verboden geluid, gerucht of rumoer te veroozaken zonder reden of zonder

noodzaak als dat toe te schrijven-is aan een gebrek aan vooruitzicht en voorzorg, en de rust van de

inwoners in het gedrang bréngt. Het bewijs van geluidsoverlast kan met alle mogelijke middelen

geleverd worden.

2.2.2 Niet-h i nderlijk geluid
Artikel4
Een geluid wordt als niet-hinderlijk beschouwd en kan geen aanleiding geven tot een gerechtvaardigde

klacht, wanneer het geluid:
1. het gevolg is'van werkzaamheden op de openbare plaats of van het aanleggen van openbare

nutsvoozieningen, uitgevoerd met vergunning van de daartoe bevoegde qverheid of in

opdracht van die overheid;
2. het gevolg is van werkzaamheden uitgevoerd tussen.T uur en 19 uur, op werk- en zaterdagen

waaryoor door de bevoegde overheid een vergunning werd verleend, of het gevolg is van
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verbeterings-, verbouwings- en/of onderhoudswerkzaamheden die zonder vergunning kunnen
worden uitgevoerd, en waarbij de nodige voorzorgen worden getroffen om overdreven of niet-
noodzakelijk lawaai te vermijden ;

3. het gevolg is van werkzaamheden of handelingen die bij hoogdríngendheid of zonder verder
uitstel moeten worden uitgevoerd ter bescherming van personen of eigendommen, of ter
voorkoming van noodsituaties of om de gevolgen van noodsituaties te beperken;

4. het gevolg is van een door het gemeentebestuur vergunde manifestatie of evenement, voor
' zovet de in de yergunning opgelegde voorwaarden worden nageleefd en de nodige voozorgen

werden genomen om de hinder te beperken;
5. afkomstig is van kinderen tijdens spelactiviteiten.

2.2.3 V ergu n ni n gen voor ge I u idsoverlast bij werken
Artikel 5
$1. Het uitvoeren van geluidsoverlast veroozakende werken aan private eigendommen of op de
openbare plaats, meer bepaald tussen 22 uur en 7 uur, of op zondagen of wettelijke feestdagen, is
vergunningsplichtig.
$2. De vergunning dient schriftelijk aangevraagd te worden aan het college van burgemeester en
schepenen ten minste 10 dagen voor de geluidsemissie plaatsvindt, met duidelijke beschrijving van de
werken, en vermelding van voornaam, familienaam en adres van de aanvrager. De aanvrager moet in
het bezit zijn van de vergunning.
$3. Het verkrijgen van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting de eventueel andere
vereiste vergunningen aan te vragen bij de bevoegde overheden, in het bijzonder vergunningen in
uitvoering van de regelgeving inzake ruimtelijke ordening en de milieuwetgeving.

2.2.4Yerhuizen
Artikel6
Verhuizen mag enkel tussen 7 uur en 22 uur plaatsvinden, tenzij een voorafgaande schriftelijke
vergunning bekomen werd van het college van burgemeester en schepenen.

2.2.5 Muziek
Artikel T

$1. Onverminderd de geluidnormen vastgelegd in de Vlaamse milieuregelgeving (VLAREM), is het
verboden om zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en
schepenen gebruik te maken van luidsprekers, versterkers of andere apparaten en toestellen die
geluidsgolven voortbrengen en die de geluidsnorm van 85 dB(A) LAeq, 1Smin, gemeten in open lucht
overtreft.
$2. Voor alle muziekactiviteiten in open lucht of in een tent geldt, behoudens andersluidende
vergunning, de algemene eindtijd van 22 uur.
$3. Kan niet als hinderlijk beschouwd worden wanneer geluid afkomstig is van een welbepaalde activiteit
beperkt in tijd tijdens de reguliere werking van een jeugdbeweging of erkend vakantie-initiatief.
Artikel S

Zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen is het
verboden om op de openbare plaats vocale, instrumentale en muzikale uitvoeringen te geven die de
openbare rust verstoren.

2.2.6 Voertuigen

2.2.6.1 Muziek in voertuigen
Artikel9
Het is verboden om in voertuigen elektronisch versterkte muziek te produceren die hoorbaar is buiten
het voertuig. Overtreding van'deze bepaling wordt verondersteld door de bestuurder te zijn begaan.
lndien de bestuurder niet geïdentificeerd is, is de houder van de kentekenplaat van het voertuig
aansprakelijk tenzij het bewijs van het tegendeel geleverd is.

2.2.6.2 Sti lstaande voertuigen
Artikel l0
l-,let is verboden voertuigen of toebehoren bij het voertuig draaiende te houden terwijl het voertuig
stilstaat, waarbij overlast veroorzaakt wordt.

2.2.6.gAlarmsystemen in voertuigen
Artikel ll
De eigenaar van een voertuig waarvan het alarm geactiveerd werd zonder noodzaak, moet het alarm
zo snel mogelijk uitschakelen
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2,2.7 Voertuigen met luidsprekers en geluidverwekkende middelen
Artikel 12
Fluiten, sirenen, bellen, klokken, muziek en alle andere geluidverwekkende middelen van welke aard

ook, met het doel de aandacht te trekken op de verkoop ofàe promotie van een product of een koopwaar

of het verlenen van een dienst, mogen enkel gebruikt worden mits voorafgaandê schriftelijke vergunning

van het college van burgemeester en schepenen. Het voortgebrachte geluidsniveau mag daarenboven

niet hoger liggen dan 85 dB(A), LAeq,15min, gemeten in open lucht, en niet hoger dan 45 dB(A),

gemeten in de woningen. Het geluid moet afgezet worden als het voertuig parkeert, Deze bepaling geldt

áveneens voor voertuigen met luidsprekers bestemd om reclame, promotie of publiciteit te maken. Dit

geldt niet voor ijsventers tussen 7 uur en 22 uur.

2.2.8 Grasmaaiers, kettingzagen en dergelijke
Artikel lS
$1. Het gebruik van werktuigen met elektrische of ontploffingsmotoren zoals grasmaaiers, kettingzagen,

noutzagên en andere machines om te tuinieren is tussen 7 uur en 22 uur toegestaan op elke dag

behalvé zondagen en wettelijke feestdagen. Werktuigen die geen storend geluid voortbrengen kunnen

wel op zon- en wettelijke feestdagen tussen 7 uur en 22 uur'

S2. Dit artikel is niet van toepassing op de normale exploitatie van landbouwgronden.

2.2.9 Dieren
Artikel 14
Honden en andere dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken voor de buren door aanhoudend
geblaf, geschreeuw of gekrijs of ander aanhoudend geluid'

2.2.10 Vogelschrik- en luchtdrukkanonnen
Artikel lS
$1. Het gebruik van vogelschrik- en luchtdrukkanonnen ter bescherming van de akkerbouw, tuinbouw

én fruitteèlt is enkel toegestaan in de periode van 15 maart tot 15 september, dit vanaf zonsopgang tot

zonsondergang.
$2. De naa-m, hLt adres en het telefoonnummer waarop de verantwoordelijke van het toestel te bereiken

È, moet aangegeven worden op het toestel om deze bij noodzaak te kunnen bereiken.

Artikel l6
Het kanon mag enkel opgesteld worden op een aÍstand van meer dan 100 meter van een woning.

Artikel lT
Het kanon mag niet meer dan 10 maal knallen per uur en 2 per 10 minuten.
Artikel lS
gi. Plaatsing en gebruik van vogelschrik- en luchtdrukkanonnen, afwijkend van de hier aangehaalde

ioorwaardeÀ, is enkel toegestaan mits het bekomen van een schriftelijke toelating van de het college

van burgemeester en schePenen.
g2. De óelating dient een maand voor de plaatsing van een kanon schriftelijke aangevraagd te worden

áan het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag wordt gemotiveerd en moet toelaten de

mogelijke hinder van de installatie te beoordelen.

53. Bij hoogdringendheid.kan de aanvraag op het moment zelÍ worden ingediend en zal zo snel als

mogelijk worden behandeld.

$a.be toelating kan maximaal voor een periode van 4 weken worden toegestaan en uitsluitend in de

periode van 15 maart tot 15 september.

2.2.11Speeltuigen
Aftikel19
Het is verboden op een openbare plaats, uitgezonderd de zones waar het door de burgemeester

toegelaten is en mits naleving van de verplichting voortkomend uit hogere regelgeving, op afstand

bes-tuurde modelvliegtuigen, -boten of -wagens te gebruiken waarvan het voortgebrachte geluid de

openbare rust verstóort. Deze bepaling geldt niet voor de erkende terreinen waarop aZonderlijke
reglementen van toePassing zijn.

2.2.12 Drones
Artikel20
Dronegebruikers moeten zich, ter bescherming van de medeburgers, strikt houden aan de wetgeving

van he1 koninklijk besluit met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het

Belgisch luchtruim van 10 april 2016. Hierin wordt onder andere gestipuleerd dat recreatief gebruik van

droÁes, waartoe geen specifieke opleiding noodzakelijk is, beperkt is tot het gebruik van drones met
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een opstijgmassa van maximaal 1 kg en tot een vlieghoogte van maximaal 10 meter boven de grond en
mits toestemming van de grondeigenaar.

2.3 Geur- en rookoverlast

2.3.1. Verbranding, gassen en dampen
Artikel2l
$1. Het is verboden vuur te maken op openbare plaatsen, in weiden en in bossen. Het is verboden de
buurt te hinderen met rook, geuren of uitwasemingen van welke bron dan ook, alsook met stof of
projectielen van allerlei aard.
$2. Onverminderd de toepassing van het veldwetboek en het bosdecreet is verbranding in open lucht
vanwelkeafualstoffen ookverboden, behalvewanneerhetgaatom (cfr. art.6.11.1. VI-AREM ll):.1. het maken van vuurin open lucht in bos- en natuurgebieden, als beheermaatregel wanneer

afuoer of veruverking ter plaatse van het biomassa-afual niet mogelijk is. Die activiteit mag pas
plaatsvinden als de gerheentelijke overheid schriftelijke vergunning heeft gegeven of als die
activiteit als beheermaatregel is opgenomen in een goedgekeurd beheerplan of vergund door
het Agentschap voor Natuur en Bos zoals voorzien in het Bosdecreet en het decreet
Natuurbehoud;

2. het verbranden in open lucht van plantaardige afualstoffen die afkomstig zijn van eigen
bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden, wanneer afuoer of venrverking ter plaatse van het
biomassa-afual niet mogelijk is;

3. het verbranden in open lucht van plantaardige afualstoffen die afkomstig zijn van het onderhoud
van landschapselementen, wanneer afuoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afual
niet mogelijk is;

4. het verbranden in open lucht van plantaardige afualstoffen wanneer dat vanuit fytosanitair
oogpunt noodzakelijk is;

5. het verbranden van droog onbehandeld hout bij het maken van een kampvuur. Deze activitëit
mag slechts plaatsvinden mits voorafgaande schriftelijke vergunning van de burgemeester.

6. het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fbssiele brandstof in een
sÍeervenararmer of voor het gebruik van een barbecuetoestel;

7. het verbranden van dierlijk afual, in overeenstemming met de bepalingen vermeld in artikel 6
van het besluit van de Vlaamse Regering van 21juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en
afgewerkte producten. Die activiteit mag pas plaatsvinden met schriftelijke vergunning van de
toezichthouder;

8. het verbranden van droog brandbaar materiaal, met uitzondering van afualstoffen, droog
onbehandeld hout en onversierde kerstbomen in het kader van folkloristische evenementen-.
Die activiteit mag pas plaatsvinden mist schriftelijke vergunning van de burgemeester en op
voorwaarde dat de activiteit op een afstand van meer dan 100 m van bewoning plaatsvindt;

9. het verbranden in open lucht, met ui2ondering van afualstoffen, in het kader van
blusoefeningen, uitgevoerd door de brandweer van een gemeente, regio of bedrijf of doorde
civiele bescherming.

Artikel22
Het is verboden materiaal of substanties te verbranden, zowel in openlucht als binnenshuis, in
stookinstallaties of kachels, waardoor geuroverlast of overlast door rookvorming veroozaaktwordt. De
politieambtenaren, agenten van politie en gemachtigd ambtenaren kunnen de nodige maattegelen
nemen om de geur- oÍ rookhinder te doen stoppen op kosten en risico van de overtreder.
Artikel23
lndien 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 de omwonenden te vermijden of zoveel mogelijk te beperken.
Artikel24
Schouwen en de luchtafuoeropening van dampkappen moeten zodanig $eplaatst worden dat de
geurhinder voor buren tot een minimum wordt beperkt en desgevallend in overeenstemming met de
steden bouwku nd ige voorschriften.

2.3.2. Opslag van goederen
Artikel2S
$1. Het is verboden goederen op te slaan die van aard zijn geurhinder of luchtverontreiniging te
veroorzaken.
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g2. ledereen moet alle mogelijke maatregelen treffen om bij het ruimen van de aalput, beerput of

i-ptiscne put geurhinder te-veimijden of zoveel mogelijk te beperken. De ruiming mag, behoudends

Áá'óóàringàndh-eid, niet gebeuren óp zondagen en wettelijke feestdagen.

53. 
-De 

eígenaars uan eên mesthoop, composthoop, compostvat en dergelijke moeten alle mogelijke

Étaatregelen nemen om geurhinder of het aantrekken van ongedierte te vermijden.

2.4 Lichtoverlast
Artikel26
Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester is het verboden lasers en lichtstralen

te gebruiken bijevenementen of manifestaties in de openbare plaats.

Artikel2T
Onverminderd de milieuwetgeving en andere wettelijke bepalingen moet elke inwoner of uitbater de

nodige maatregelen neme'ior Íchthinder te voorkomen. Een lichtinstallatie mag niet rechtstreeks

OinnËn schijnèn in woongelegenheden of het verkeer op de openbare weg verblinden.

KlemtoonverÍicnting mag uitsluitend gericht zijn op de inrichting of onderdelen ervan. Lichtreclame mag

de noimale intensiÉit vàn een brandende openbare verlichting niet overtreffen.

2.5 Openbare ruimtes en ordeverstoring
Artikel2S
Het is verboden op hinderlijke wijze een publiek toegankglijke ruimte te gebruiken voor andere

doeleinden dan waarvoor deze ruimte bestemd is.

Artikel29
Het is verboden aan deuren aan te bellen of te kloppen met als doel de bewoners te storen.

Artikel30
Zonder schriftelijke toelating van de burgemeester is het verboden om vreugdeschoten af te vuren.

Artikel3l-S;.'ii;i 
isverboden tijdens erediensten, en in de omgeving van plaatsen die bestemd zijn of gewoonlijk

dienen voor een eredienst, gerucht te maken of dáden te stellen die stoiend kunnen zijn voor de

uitoefening van de religieuze diensten of de bijwoning ervan'.
g-- zonoeï schriftelijkávergunning van de buigemeèster is het verboden de toegang te versperren of

ie oemoeitrlt<en tot plaatseÀ oie bestemd zijn oÍ gewoonlijk dienen voor erediensten door het plaatsen

van tijdelijke inrichtingen of constructies.

2.6 Begraafplaatsen
Artikel 32
Het iS verboden zich op de begraafplaatsen te bevinden buiten de openingsuren'

Artikel S3
Het is verboden op de begraafplaatsen:

1. de muren, de omheining, de hekken, het traliewerk of bomen te beklimmen;

2. de grasperken, bomen,ltruiken of beplantingen en aanhorigheden te betreden of te bevuilen;

3. voonrrrerpen onrechtmatig te verplaatsen;
4. de plaais, bestemd voór het uitstrooien van de as van gecremeerde overledenen, zonder

vergunning te betreden;
5. de ledenklekens, zinnebeelden, hulde- en versieringsvoorwerpen, afsluitingen en om het even

welk voorwerp op de graven te bevuilen;
6. met voertuigen 

'binnén te rijden zonder de vergunning van de ve-rantwoordelijke van de

begraafplaaÉen. Dit verbod geldt niet voor hulpdiensten, begrafenisondernemers, voor

uoértuigen bestemd voor het velrvoer van personen met een handicap, voor voertuigen van,de

technische uitvoeringsdienst van de gemeente of aangestelde onderaannemers tijdens het

onderhoud van de begraafPlaatsen;
7. gelijk welke daad te slellen, een houding aan te nemen oÍ manifestatie op touw te zetten die de

órOê en de rust op de begraafplaats en de eerbied voor de doden verstoren;

8. alcoholhoudende dranken te consumeren.
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DEEL 3: OPENBARE VEILIGHEID EN VLOTTE DOORGANG

3.1 Algemene bepalingen
Aftikel34
$1. Het is verboden op de openbare plaats, op een voor het publiek toegankelijke plaats en op
privédomein over te gaan tot activiteiten die de openbare veiligheid of de veilige en vlotte doorgang in
het gedrang kunnen brengen. Bovendien moeten alle nodige voorzorgsmaatregelen getroffen worden
om ervoor te zorgen dat geen letsels aan personen of schade aan goederen kunnen ontstaan.
$2. De gemeente is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit een activiteit die door derden
werd georganiseerd op de openbare plaats, op een voor het publiek toegankelijke plaats en op
privédomein, ook wanneer zij daarvoor een vergunning afleverde.
Artikel35
Organisatoren van evenementen of activiteiten moeten toegang mogelijk maken en verlenen aan dé
bestuurlijke overheid, hulpdiensten, brandweer en politie om de veiligheid en eventueel opgelegde
maatregelen te controleren.
Artikel S6
ledereen die zich bevindt op de openbare plaats, op een voor het publiek toegankelijke plaats of op
privédomein waar een vergunde of niet vergunde activiteit plaatsvindt, moet zich onmiddellijk schikken
naar de verzoeken, richtlijnen of bevelen van de door de organisator aangestelde personen of van
politieambtenaren, agenten van politie of gemachtigd ambtenaren.

3.2 Vuurwerk en wensballonnen
Artikel ST

$1. Het is verboden, zowel op de openbare plaats, op een voor het publiek toegankelijke plaats als op
privédomein, om het even welk vuunrverk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en
rookbussen of andere voorwerpen te laten ontploffen. Ook is het verboden wensballonnen op te laten.
$2. Enkel de burgemeester kan vergunning verlenen voor het afsteken van feestvuurwerk. Onder
feestvuurwerk wordt verstaan: vuurpijlen, vuur- of zwermpotteh, batterijen van vuur- of zwermpotten en
gemengde batterijen die een sterke knálveroorzaken, geweerklappers (petarden), liniaaltjes en rolletjes
van petarden en soo.rtgelijk vuurwerk bestemd om een sterke knal voort te brengen, kleine
vuurwerkartikelen zoals voetzoekers, Zevenklappers, vulkanen en staartsterren.

3.3 Georganiseerde bijeenkomsten en activiteiten
Artikel SS

$1. ln deze bepaling wordt met bijeenkomsten en activiteiten bedoeld: samenscholingen, betogingen,
optochten, manifestaties, of gelijk welke bijeenkomsten voor een groot publiek toegankelijk op een
openbare plaats.

$2. Voor elke dergelijke activiteit, moet de organisator een voorafgaande schriftelijke vergunning van
het college van burgemeester en schepenen verkrijgen.
$3. De schriftelijke vergunning moet ten minste 10 dagen voor de geplande aanvangsdatum van de
activiteit aangevraagd worden bij het college van burgemeester en schepenen. Het college kan strikte
voonrvaarden opleggen en bijgewichtige redenen de aanvraag weigeren.
$4. De organisator moet de nodige maatregelen treffen zodat er geen schade berokkend wordt aan
personen of goederen, en dat de veiligheid niet in het gedrang komt.
$5. De organisator moet de vergunning onmiddellijk tonen op verzoek van de politie of de gemachtigde
ambtenaar.
$6. Deze bepaling geldt niet voor uitvaarten.
Artikel39
Het is verboden op gelijk welke manief een bijeenkomst of activiteit, vergund of niet vergund, te
verstoren of de veiligheid in het gedrang te brengen.
Artikel40
Tijdens bijeenkomsten en activiteiten is het verboden een vooruerp bij zich of voorhanden te hebben
dat kan gebruikt worden om te slaan, te steken of te venrvonden, alsook een voorwerp dat de veiligheid
van de deelnemers in het gedrang kan brengen of de openbare orde kan verstoren. Ook is het dragen
van helmen en schilden verboden. ldentificatie van het gezicht moet altijd mogelijk zijn.
Artikel4l
Wanneer het algemeen belang het vereist of indien blijkt dat de verstrekte inlichtingen in de aanvraag
niet correct zijn of wanneer de voonrrraarden opgelegd in de vergunning niet worden nageleefd, kan de
vergunning onmiddellijk worden ingetrokken en de activiteit worden stopgezet.
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3.4 lnrichtingen die voor het Publiek toegankelijk zijn
Artikel42
Een officier van bestuurlijke politie kan, tot de eerstvolgende ochtendopening, een voor het publiek

toegankelijke inrichting laten sluiten, wanneer de uitbating de openbare rust verstoort.

Artikel43
Bezoekers van inrichtingen die voor het publiek toegankelijk zijn, dienen zich te gedragen naar de

voorschriften van het huishoudelijk r:eglement van de uitbater of organisator, voor zover dit aan alle

toegangen op een duidelijk zichtbare manier uitgehangen wordt en voor zover de inhoud ervan niet in

strijd is met de geldende wetgeving.
aiixet tt
De verkoop van alcoholische dranken via automaten, opgesteld op een openbare plaats of inrichtingen

die voor het publiek toegankelijk zijn en die niet onder permanent toezicht van een natuurlijk persoon

staan, wordt verboden.

3;5 Geb ruik van recreatieterreinen, natuurgebieden en parken
Aftikel45
Het is verboden op recreatieterreinen, in natuurgebieden en in parken: 

.

1. spelende kinderen lastig te vallen of het spelen te beletten;
2. de zandbakken bedoeld om in te spelen oneigenlijk te gebruiken

Afi,trijkende en/of tijdelijke bepalingen in het huishoudelijk reglement van openbare recreatieterreinen en

parken blijven van toePassing.
Artikel46
g1. De toestellen ter beschikking gesteld van het publiek op gemeentelijke speelterreinen of speeltuinen

moeten zo gebruikt worden dat de openbare veiligheid en rust niet in het gedrang komen.

$2. Kinderen onder de 7 jaar qoeten vergezeld zijn van een van hun ouders of de persoon aan wiens

hoede ze werden toevertrouwd.

$3. Het is verboden de toestellen te bevuilen en te beschadigen.
Artinet q
Meegebrachte materialen moeten functioneelzijn voor het spel en respectvolworden benut met het oog

op dè veilighetd. Deze materialen moeten terug meegenomen worden.

3.6 Vlotte do ang
Artikel4S
Het is verboden de openbare veiligheid in het gedrang te brengen, door bouwvalligheid, gebrek aan

herstelling oÍ onderhoud van huizen en/of gebouwen of door een belemmering of een uitgraving of enig_

ander we-rk op of nabij openbare straten, wegen, pleinen of banen zonder de voorgeschreven of

gebruikelijke vootzorgsmaatregelen te nemen, of waarschuwingstekens in acht te nemen of aan te
Ëreng"n, ót ooor innalme openbaar domein zonder vergunning.

3.7 Hinderlijk of gevaarliik
Artikel49
Het is ver,boden voor ieder persoon die op de openbare plaats en op een voor het publiek toegankelijke
plaats een activiteit uitoefent, ongeacht of hij hiervoor een vergunning heeft gekregen:

1. de toegang tot openbare of private gebouwen of bouwwerken te belemmeren;

2. vergezeld te zijn van een agressief dier;

3. ,zich dreigend oP te stellen;
4. 'de 

doorgang van voorbijgangers te verhinderen;
S. de al dan niét vergunde activiteit op de rijweg uit te oefenen behoudens in ui2onderlijke gevallen

zoals vb. een autovrije zondag.
Artiket 50
Het is verboden voorbijgangers aan te klampen, te volgen of lastig te vallen.

3.8 Nabootsen geluidsignalen
Artikel Sl
Het is verboden de geluidsígnalen van de brandweer, de politiediensten en andere hulpdiensten na te

bootsen
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3.9 Bedrieglijke oproepen
Artikel S2
ledere bedriegl'rjke hulpoproep is verboden

3.1 0 Betreden privé-eigendom
Artikel 53
De eigenaar, huurder of beheerder van onbewoonde of niet gebruikte gebouwen moet gepaste

voozorgen nemen om de toegang tot die gebouwen te verhinderen.
Artikel S4
Het is verboden, zonder daartoe gerechtigd te zijn, op andermans grond te komen, erover te gaan of
dieren erover te laten lopen.

3.11 Dieren

3.11.1 Algemene bepalingen
Artikel 55
De eigenaars, bezitters, bewakers of begeleiders van dieren zullen verantwoordelijk zijn voor alle schade en

overlast veroorzaakt door het dier.
Artikel S6

$1. De eigenaars, bezitters, bewakers of begeleiders van honden en andere dieren moeten deze op alle

openbare plaatsen en voor het publiek toegankelijke plaatsen aan de leiband houden.
g2. Deze verplichting geldt niet voor honden die gebruikt worden tijdens de jacht, die een kudde

begeleiden, die voor reddingsoperaties ingezet worden en voor politiehonden.

5S. Oe bewaking en huisvesting dient zodanig te zijn dat de eigenaar, bezitter of begeleider het dier elk

ógenblik kan beletten om enerzijds te ontsnappen of anderzijds personen of dieren te intimideren of
lastig te vallen, voertuigen te bespringen of een privédomein te betreden.
g+. Éijterige honden moeten een muilband of -korf dragen op een openbare plaats. Een hond wordt als

bijterig beschouwd als er in het verleden zich al een bijtincident heeft voorgedaan.

SS. Hát is verboden een dier te laten begeleiden door personen die het dier niet onder controle kunnen

houden.
Artikel ST
Het is verboden een dier binnen te brengen in een voor het publiek toegankelijk etablissement waartoe
dat dier geen toegang heeft, hetzij op basis van een intern reglement dat aan de ingang uithangt, hetzij

door borden of pictogrammen die dat duidelijk maken, met uitzondering voor assistentiehonden die

speciaal opgeleid zijn om mensen met een beperking te begeleiden, dit alles onverminderd de wettelijke
en reglemèntaire bepalingen betreffende de hygiene van de lokalen en de personen in de

voedingssector.

3.1 1.2 Leefomstandigheden en ontsnapping
Aftikel58
Het is verboden honden aan een ketting vast te leggen. Indien de hond niet gehouden wordt binnen in

de woning of in een afgesloten erf, moet het dier in een ren geplaatst worden. Het erf of de ren moet

omheind 2i1n door een constructie die stevig en hoog genoeg is om te voorkomen dat de hond erover
springt of zich venrvondt. Honden moeten bovendien over een slaaphok beschikken dat het dier

voldoènde beschut tegen alle weersomstandigheden. De grootte van het hok moet in verhouding zijn

tot de fysieke eigenschappen van het dier.
Artikel 59
De eigenaars en begeleiders van dieren zijn ertoe gehouden alle maatregelen te nemen om te
voorkomen dat hun dieren ontsnappen.

3.11.3 Overlast
Artikel60
De begeleiders van honden zijn verplicht:

1. te beletten dat hun hond parken, plantsoenen, speelpleinen (indien toegelaten), recreatiecentra,

trottoirs, fietspaden, rijwegen, wandelpaden, trage wegen, bermen en voor het publiek

toegankelijke Plaatsen bevuilt;
2. in hêt bezit te zijn van een niet gebruikt papieren of plastic zakje voor het opruimen van de

hondenpoep;
3. op de hiervoor vermelde plaatsen, de uitwerpselen van hun hond onmiddellijk te verwijderen;

4. de hond gebruik te laten maken van hondenzones, indien deze aanwezig zijn.
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lndien de overtreder de uitwerpselen niet verwijdert, worden de kosten voor het opruimen en reinigen

door de gemeente aan de overtreder aangerekend.

fít'i"ifír of andere dieren mogen geen abnormate hinder veroozaken voor de omwonenden,

óngeacht of de dieren op dat ogenblik wel of niet onder toezicht staan.

$zlOnverminderd de toepassing van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet kan de burgemeester een

[ássenOe maatregel nemen, z-oals laten overgaan tot de inbeslagname van het dier en het laten

ft""tr"n in een diàrenasiel, of verplichten tot het dragen van een muilband of -korf, indien de eigenaar

of de houder van het dier na een eerste waarschuwing geen passende maatregelen genomen heeft en

de abnormale hinder aanhoudt waarbij de openbare rust wordt verstoord.

$.3 Alle hieraan verbonden kosten valien ten laste van de eigenaar of de houder van het dier.

Artikel62
Zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van de burgemeester is het verboden op de openbare

ptaats eenderïelke materie voor dè voeding van zwervende dieren of duiven achter te laten, te

deponeren of te werpen, met uitzondering van voedsel voor vogels bij vriesweer.

3.1 1 .4 Rondzwervende dieren
Artikel6S
gt- OnO"*"akte loslopende dieren, aangetroffen op openbare plaatsen, worden door de bevoegde

f,"rron"n of in opdracht van de bevoegdJpersonen, gevangen en overgebracht naar.het dierenasiel of

àndere geschikte locaties, onverminderd de bepalingen van artikel 30 van de wet op het politieambt en

de wet op de dierenwelzijn.

$2. Alle hieraan verbondán kosten vallen ten laste van de eigenaar of de houder van het dier.

3.12 Gebouwen en niet-bebouwde terreinen
Aftikel64
De eigenaars, huurders, bewoners of verantwoordelijken van een gebouw en zijn aanhorigheden

moeten zich ervan vezekeren dat het gebouw, inclusief de installaties en apparaten waarmee het

uitgerust is, zich in normale staat bevindivan bewaring, onderhoud en werking, teneinde de openbare

veÍigheid niet in het gedrang te brengen.
Artikel6S
De afsluitingen, schutsels en omheiningen die niet-bebouwde terreinen begrenzen en verankerd zijn in

de grond, eïenals deze welke bevestigt zijn aan gebouwen, moeten stevig vastgemaakt zijn opdat ze

ni"t"kunn"n wegwaaien of vallen. De stabiliteit en verankering moeten regelmatig nagekeken worden.

3.í3 Brandpreventie
Artikel66
Alle handelingen die de toegang tot, de signalisatie of het gebruik van de watervoorraden voor het

blussen van branden hinderen, zijn verboden.
Artikel6T
$1 . Als een evenement zoals een fuif, dansfeest of andere bijeenkomst of activiteit georganiseerd wordt

óp 
""n 

voor het publiek toegankelijke plaats waarvan de organisatoren niet kunnen bewijzen, dat de

pi"átr beantwooidt aan dà veiligneidsvoorschriften, o.a. toepassing van de regelgeving inzake

brandveiligheid, verzekering objectieve burgerlijke aansprakelijkheid, ... , kan de burgemeester het

evenement verbieden.

$2. Als een evenement zoals een fuif, dansfeest of andere bijeenkomst of activiteit georganiseerd wordt

Ëp 
"àn 

voor het publiek toegankelijke plaats waarvan de organisatoren niet kunnen bewijzen dat de

piaats beantwoordt aan dà veiligheidsvoorschriften, o.a. toepassing van de regelgeving inzake

brandveiligheid, vezekering burgerlijke aansprakelijkheid, ... , kan de politie het etablissement doen

euacuereÀ en sluiten, na akkoord van de burgemeester.

DEEL 4: OPENBARE NETHEID EN PUBLICITEIT

4.1. Netheid van de oPen bare plaats
Artikel6S
Het is verboden de openbare plaats of ieder voorwerp dat deel uitmaakt van deze plaats op enigerlei

wijze te bevuilen of te beschadigen en het zonder vergunning te gebruiken als stort- en stapelplaats van

materialen, van welke aard dan ook.
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Aftikel69
Het is verboden het huishoudelijk afualwater evenals alle andere vloeistoffen uit de bebouwde en
onbebouwde eigendommen op de openbare weg te laten afuloeien.
Artikel T0

$1. Weggebruikers zijn verplicht de openbare wegen, gelegen in de omgeving van de werkplaatsen en
landbouwgronden waar geladen en gelost wordt, in staat van volledige reinheid te houden.
$2. Werkzaamheden díe stof of afual op een openbare plaats of de omringende eigendommen kunnen
verspreiden mogen slechts aangevat worden na het aanbrengen of door gebruikmaking van doeken,
panelen en/ of water om de stofuerspreiding te verhinderen en zo de overlast te beperken tot een
minimum.
$3. Aan vrach! of landbouwvervoer dat schade of bevuiling aan de openbare weg veroozaakt, kan een
bepaalde reisweg worden opgelegd door de burgemeester. Deze gebruikers van de openbare weg
blijven verantwoordelijk voor eventuele schade aan de weg en eveneens voor het reinigen ervan.
S4. Bij nalatigheid aan de in dit artikel aangegeven verplichting, kan ambtshalve overgegaan worden tot
de reiniging op kosten en risico van de overtreder.
Artikel Tl
$1. Elke persoon die de openbare weg bevuild of beschadigd heeft, dient onmiddellijk te zorgen voor
de nodige opruiming en indien dit niet mogelijk is, onmiddelhjk maatregelen te nemen voor de veiligheid
van de weggebruikers en de politie te verwittigen.
52. Bij nalatigheid aan de in dit artikel aangegeven verplichting, kan ambtshalve overgegaan worden tot
de reiniging op kosten en risico van de overtreder.

4.2 Netheid rond verkoopinrichtingen
Artikel T2

$1. Verkopers van producten die onmiddellijk verbruikt of gebruikt kunnen worden, dienen de
voorzorgsmaatregelen te nemen opdat hun klanten de openbare plaats rond hun verkooppunt niet
vervuilen.
$2. Verkopers en houders van kramen op foren en markten moeten ervoor instaan dat in de
onmiddellijke omgeving van hun voertuig, kraam of inrichting, alle papier of om het even welk vooruerp
dat door hun klanten op de grond wordt gegooid, wordt weggenomen. Bovendien moeten zij degelijke
en goed bereikbare vuilbakken voorzien. Zij moeten ervoor zorgen dat hun toestellen geen overdreven
reuk noch rook verspreiden die de voorbijgangers of bewoners van de buurt kunnen hinderen.
$3. lndien bovenvermelde personen nalaten de openbare plaats rond hun voertuig, kraam of inrichting
te reinigen, wordt ambtshalve overgegaan tot de reiniging op hun kosten.

4.3 Trottoirs, bermen en onderhoud van eigendommen
Artikel T3
Het is verboden vuil voor of op andermans eigendom te vezamelen.
Artikel T4

$1 . De eigenaars, beheerders of huurders van onroerende goederen zijn verplicht maatregelen te treffen
om te verhinderen dat verwilderde duiven of katten zouden kunnen nesten. Ze zyn verplicht bevuilde
gebouwen schoon te maken en te ontsmetten.
$2. lndien de eigenaars, beheerders of huurders van onroerende goederen nalaten gevolg te geven aan
deze verplichting, kan ambtshalve overgegaan worden tot de reiniging op kosten en risico van de
overtreder.
Artikel TS

Sí. De trottoirs en bermen van aldan niet bewoonde gebouwen en terreinen dienen te worden proper
gehouden. Deze verplichtingen berusten:

1. voor bewoonde gebouwen: op de eigenaar, de mede-eigenaars, vruchtgebruikers, huurders of
gebruikers van het gebouw of de personen die belast zijn met het dagelijks onderhoud van de
gebouwen. Bij gebreke hiervan of indien deze persoon in gebreke blijft, rust de verplichting op
de bewoners van de gelijkvloerse verdieping en eerst op diegene die aan de straatkant woÁen.
lndien er geen bewoners zijn op de gelijkvloerse verdieping valt de verplichting op de bewoners
van de eerste verdieping;

2. voor gebouwen zonder woonfunctie: op de conciërges, portiers, bewakers of de personen die
belast zijn met het dagelijks onderhoud van de gebóuwen;

3. voor leegstaande gebouwen of onbebouwde terreinen: op iedere houder van een reêel recht op
het goed met name eigenaars, vruchtgebruikers, erfpachters, opstalhouders, titularis van een
gebruiksrecht, recht van bewoning, erfdienstbaarheid of huurders.
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4. voor flatgebouwen: op de personen die speciaal belast zijn met het dagelijks.onderhoud ervan

of deze áangeduid dóor een binnenhuisreglement. Bij gebreke hiervan of indien deze persoon

in gebreke O-tijft, rust de verplichting op dà bewoners van de gelijkvloerse verdieping en eerst

op-diegenen ái" aan de straatkaniwonen. lndien er geen bewoners zijn op de gelijkvloerse

. vàrdieping valt de verplichting op de bewoners van de eerste verdieping, enzovoort'

g2. Deze u"róri.ËtióLn omvatten ónder andere de verwijdering van onkruid. en wilde begroeiing,

iervuilende pioducte"n of materialen en het uitvoeren van alle herstellingen Voor deze verwijdering

;;ó;g;;.'náibicioen of andere chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt worden.. Deze activiteiten

roi"n àe veilige en gemakkelijke doorgang en de openbare rust niet in het gedrang brengen.

Artikel T6

Si- etfe eigenaar, huurder of beheerder van een terrein, bebouwd of niet-bebouwd, is ertoe gehouden
. Ëet terreinTodanig te onderhouden dat de zindelijkheid, gezondheid en veiligheid niet in het gedrang

komen en er geen overlast veroorzaakt wordt áan de ómliggende terreinen, aan de buren of het

openbaar domein.

ó2. Ép" eigenaar, huurder of beheerder van een terrein is ertoe gehouden de verspreidÍng van plant-,

Ëaag- of boïmvirussen te beletten die gevolgen kunnen hebben voor de omliggende gronden.

4.4 Straatmeubilair
Artikel 77 

rc naran afcrrririnnen monumenten en andere constructiesHet is verboden gevels, palen, afsluitingen, straatlantaarnpalen,

of installaties, die van opbnbaar nut zijrlof als versiering dienen, te bevuilen, te beklimmen of eraan te

hangen.
Artikel TS

ieOèreen die op om het even welke wijze de openbare plaats heeft bevuild, moet ervoor zorgen dat deze

onmiddellijk opnieuw wordt schoongemaat<t. lndien de bevuiler dit niet onmiddellijk opruimt, kan

ambtshalve worden overgegaan tot dé opruiming ervan op kosten en risico van de bevuiler.

4.5 Bijzonde re bepalingen bij sneeuw, vrieskou, ijs of ijzel
Aftikel 79 

,,.., iiê ar iiuar har{avr ziin mnoÍcn vrii nf slin ,ver twee derde
Trottoirs die met sneeuw, ijs of ijzel bedekt zijn, moeten vrij of slipvrij gemaakt worden c

van hun breedte, met een minimum van 1 m.-De sneeuw moet aan de rand van het voetpad opgehoopt

worden en mag niet op de rijweg gegooid worden. De rioolkolken en straatgoten moeten vrij blijven.

Deze verplichting berust
1. voor bewoonáá geOouwen: op de eigenaar, de mede-eigenaars, vruchtgebruikers, huurders of

gebruikers u"n fi"t gebouw oï d" p"isonen die belast zijn met het dagelijks onderhoud van de

lebouwen. Bij gebréke hiervan of indien deze persoon in gebreke blijft, rust de verplichting op

de bewoners íàn Oe gelijkvloerse verdieping en eerst op diegene die aan de straatkant wonen.

lndien er geen Oewon-ers zijn op de gelijkvloerse verdieping valt de verplichting op de bewoners

van de eerste verdiePing;
2. voor gebouwen zonder-woonfunctie: op de conciërges, portiers, bewakers of de personen die

belast zijn met het dagelijks onderhoud van de gebouwen;

3. voor leegstaanOe geOóuóen of onbebouwde terreinen: op iedere houder van een reëel recht op

het goeJ met nam]e eigenaars, vruchtgebruikers, erfpachters, opstalhouders, titularis van een

gebiuiksrecht, recht van bewoning, erfdienstbaarheid of huurders.

4. íoor flatgebouwen: op de personán die speciaal belast zijn met het dagelijks.onderhoud ervan

of deze áangeduid door een binnenhuisreglement. Bij gebreke hiervan of indien deze persoon

in gebreke Ofijft, rust de verplichting op de bewoners van de gelijkvloerse verdieping en eerst

op diegenen áie 
"an 

de straatkant-wonen. lndien er geen bewoners zijn op de gelijkvloerse

vàrOiefing valt de verplichting op de bewoners van de eerste verdieping, enzovoort.

fi,'["íj$"den (behoudens toetating van het couege van burgemeester en schepenen) op de openbare

plaats:
L water te gieten of te laten vloeien bij vriesweer;

2. glijbanen aan te leggen;
3. ón"eu* of ijs te storten dat afkomstig is van private domeinen.

Artikel Sl
Het is verboden zich op het ijs te begeven van kanalen, openbare vijvers, beken, grachten,

waterbekkens en waterlopen, zonder verginning van de bevoegde overheid of de parkbeheerder' De

pfáatief ijfe en/of tijdetijke voorschriften diénen hierbij steeds in acht genomen te worden.
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4.6 Wate roppervla kten, wate rwe ge n, kanal ise ringen, afuloeiingen
Artikel S2
Het is verboden de leidingen bestemd voor de werking van fonteinen of voor de afuoer van rêgen- of
afualwater te versperren, of er enig voorwerp of vloeistof in te gooien waardoor ze kunnen verstoppen
of bevuilen.
Artikel S3
Zonder vergunning is het verboden om de riolen op de openbare plaats te ontstoppen, schoon te maken,
te herstellen of er aansluitingen op aan te brengen. Dit verbod is niet van toepassing op de vrijmaking
van kolken als de minpte vertraging de aangrenzende eigendommen schade zou kunnen berokkenen,
en voor zover er niets wordt gedemonteerd of uitgegraven.
Artikel S4
Het is verboden het ijs dat zich gevormd heeft op stilstaand water en watenruegen, riolen en rioolkolken
te bevuilen door er gelijk welke voorwerpen of substanties op te werpen of in te gieten.
.Artikel SS
Het is verboden zonder vergunning van het college van burgemeester en schepenen te baden in
rivieren, kanalen, vijvers, bekkens, fonteinen gelegen op de openbare plaats, of deze te bevuilen of er
dieren in te laten baden of te wassen of er eender wat in onder te dompelen

4.7 Atval en sluikstorten
Artikel S6
Het gebruik van containers die door de gemeente of met vergunning van de gemeente, op openbare
plaatsen, of op een voor het publiek toegankelijke plaats worden gezet, is strikt voorbehouden aan
degene die de container heeft aangevraagd. Het is verboden er andere voorwerpen of afual in te
deponeren, dan waarvoor de container bestemd is.
Artikel ST
Het is verboden op andere dagen, dan die vermeld op de kalender van de gemeentelijke ophaaldienst,
afualfracties aan te bieden om ze te laten ophalen, tenzij hiervoor een overeenkomst werd afgesloten
met de ophaaldienst.
Artikel SS
Het is, behoudens voor vergunningshouders, verboden afual uit andere gemeentes aan te bieden.
Artikel S9

$í. Alleen de geregistreerde inzamelaars, afualstoffenhandelaars en -makelaars daartoe aangewezen
door de politieverordening van huishoudelijke afualstoffen (en vergelilfOare bedrijfsafualstoffen) of door
het college van bqrgemeester en schepenen, zijn gerechtigd om huishoudelijke afualstoffen te
aanvaarden of in te zamelen. Onder huishoudelijke afualstoffen wordt verstaan: afualstoffen die
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en afualstoffen die daarmee
gelijkgesteld rivorden, zoals bepaald in artikel 4.1.1van VLAREMA;
$2. Het is voor iedereen verboden om het even welke huishoudelijke afualstof af te geven of voor
inzameling aan te bieden aan andere geregistreelde inzamelaars, afualstoffenhandelaars en -
makelaars dan deze daartoe aangewezen door de politieverordening huishoudelijke afualstoffen of door
het college van burgemeester en schepenen.
Artikel90
Het is verboden afual te storten of te verbranden in open lucht.

flÍiï:ifli. van,beerputten en septische putten, het vervoer en de verwijdering van hun inhoud mag
enkel gebeuren door een onderneming die overeenkomstig het VLAREMA geregistreerd iS als
inzamelaar, afualstoffenhandelaar of -makelaar en als vervoerder van afualstoffen.
Artikel92
$1. Het is verboden elke vorm van afual achter te laten op de openbare plaats en op een voor het publiek
toegankelijke plaats.

$2. Afualzakken of afualcontainers die door inwóners voor ophaling worden buitengezet dienen zodanig
opgesteld te zijn zodat er geen afual op een openbare plaats, een voor het publiek toegankelijke plaats
of een groene ruimte, kan terechtkomen.
$3. Het is verboden afualbakken geplaatst op openbare plaatsen te gebruiken voor het venivijderen van
huishoudelijk afual, of voor afual dat door zijn aard of omvang kan leiden tot beschadiging of vernieling
van de afualbakken

4.8 Afval van georganiseerde activiteiten
Artikel93
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$i. Organisatoren van activiteiten, zoals deze beschreven in artikel 38 van dit reglement, moeten de

ioOigimaatregelen nemen om te voorkomen dat afual zich kan verspreiden buiten het terrein waarop

of het gebouw waarin het evenement plaatsvindl

$2. Zeïienen zelf in te staan voor de organisatie van de correcte inzameling en ophaling van het afual.

$a. ru net afual dient binnen de twee dágen na het evenement verwijderd te zijn, zo niet kan het bestuur

óu"rg""n tot ambtshalve opruiming op kost,en van de organisator, tenzij anders bepaald in een goedgekeurde

politieverordening.

4.9 Onderhoud van voertuigen
Artikel94
Het is verboden op de openbare plaats technisch onderhoud of herstelling van voertuigen of stukken

van deze voertuigen te doen, met uitzondering van het depanneren vlak na het zich voordoen van een

defect, voor zovàr het gaat om zeer beperkte interventies om het voertuig in staat te stellen zijn weg

voort te zetten of weggesleept te worden.

4.10 Onderhoud van gebouwen en terreinen

4.10.1 Huisnummers
Artikel gS

$1. ledere eigenaar van een gebouw is verplicht het door de gemeente toegekende huisnummer goed

zichtoaar aan de straatkant aán te brengen. ln flatgebouwen moet elk appartement op de ingangsdeur

een nummer dragen dat overeenstemt met het nummer van de brievenbus.

$2. net is verboàen op welke manier dan ook de toegekende huisnummers en straatnaamborden te

verbergen, af te rukken, te beschadigen of te doen verdwijnen.

$3. Aljwerken aan het gebouw de venrvijdering van het huisnummer vereisen, dient dit nummer ten

Éatste acht dagen na de beëindiging van de werken te worden hersteld.

4.10.2 Hygiëne
Artikel96
Het is verbodbn om de hygiëne in een gebouw, bewoond of onbewoond, zodanig te laten verslechteren

dat de buurt of de omwóÀenden hierván hinder ondervinden. Deze hinder kan gevormd worden door

fànetrante geuren, door visuele impact op de omgeving, door het aantrekken van ongedierte of door

àtfe.anderjomstandigheid die de gezondheid of de veiligheid van de omwonenden in gevaar kan

brengen.

4.í0.3 Ongedierte
Artikel9T
Eigenaars of huurders van bewoonde of leegstaande gebouwen of braakliggende gronden dienen de

no"Oige maatregelen te nemen om de aanwezigheid van ongedierte te voorkomen, en in voorkomend

geval, te verwijderen.

4.10.4 Gevels
Artikel9S
De bevoegde overheid kan op gevels van gebouwen, ook indien deze buiten de rooilijn zijn gelegen,

volgende voorzieningen uitvoeren zonder enige verplichting tot schadeloosstelling:

1. een plaat met de aanduiding van de straatnaam van het gebouw;

2. alleverkeerstekens;
3. alsook tekens, uitrustingen, en houders van leidingen die van belang zijn voor het openbaar

nut.

4.11 Aanplakkinge n en publiciteit
Artikel99
gí. Een affiche of bericht mag enkel aangeplakt worden. op de plaatsen die het college van

Ëurgemeester en schepenen heéft aangeduid. Op deze affiches of berichten moet de naam van de

verantwoordelijke uitgever vermeld worden.

$2. De bepalingen van huidig artikel zijn niet van toepassing op:

1. dè aaÀplakbiljetten die betrekt<ing hebben op openbare verkopen, verkoop en verhuur van

gebouwen, vóorstellingen, concerten, vermakelijkheden en allerhande vergaderingen, voor

iover hun oppervlakte-geen 2 m" overschrijdt en zij geplaatst zijn op of aan het gebouw waar

de gebeurtenis plaatsvindt; tijdens de maand die eraan voorafgaat;
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2. 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;

3. de plakbrieven van het Nationaal lnstituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en
oorlogsslachtoffers;

4. de plakbrieven in kieszaken;
5. de plakbrieven van de bedienaars der erediensten erkend door de staat, betreffende de

oefeningen, plechtigheden en diensten van de eredienst;
$3. De affiches en dergelijke die niet conform werden aangebracht, dienen op het eerste politiebevel
venivijderd te worden.
Artikel99bts
Aanplakkingen die gebeuren in het kader van artikel 133 en 135 van de nieuwe gemeentewet en/of in
het kader van de Vlaamse Wooncode, worden bevestigd aan het pand indien het pand gelegen is aan
de rooilijn. lndien het pand verder van de straat gelegen is, wordt de aanplakking bevestigd goed
zichtbaar op het betreffende perceel of aan de woning.
Artikel99ter
Het is verboden om de aanplakkingen in het kader van artikel 99bis van het algemeen politiereglement
vroegtijd ig te venrijderen.
Artikel99quater
lndien de toestand van het gebouw een onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van personen,
ook als die gebouwen niet aan de openbare weg"liggen, kan de burgemeester gepaste maatregelen
nemen.
Artikel 99quinquies
Overtredingen worden gesanctioneerd met een Gemeentelijke Administratieve Sanctie."
Artikel l00
Het is verboden aankondigingsborden aan te brengen op openbare plaatsen zonder voorafgaande
schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen.
Artikel l0l
Het is verboden spandoeken, schilderijen en andere versieringen dwars over en langs de openbare weg
te hangen of te bevestigen, zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van het college van
burgemeester en schepenen of een andere wegbeheerder.
Artikel l02
Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en
schepenen opschriften, affiches, fotografische en beeldvoorstellingen, vlugschriften en plakbriefjes aan
te brengen en/of te plaatsen op de openbare plaats.
Artikel l0S
Het overplakken, aftrekken en bevuilen, scheuren en schenden van wettig aangebrachte
aanplakkingsbrieven of -biljetten is verboden.
Artikel l04
$1. De kosten voor het verwijderen van opschriften en het reinigen van de openbare plaats worden
teruggevorderd van de overtreder.
52. Áls de overtreder niet gekend is, dan zal de verantwoordelijke uitgever als overtreder worden
weerhouden.
Artikel l0S
Het is verboden om engewenst, ongeadresseerd reclamedrukwerk, en ongewenste gratis kranten of
bladen te bedelen. Drukwerk is ongewenst indien dat duidelijk op of aan de brievenbus kenbaar wordt
gemaakt aan de hand van een sticker of ander opschrift.

DEEL 5: INNAMES VAN DE OPENBARE PLAATS

5.1 Algemene bepaling
Artikel l06
Het is verboden gebruik te maken van de openbare plaats voor privédoeleinden zonder voorafgaande
schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen.

5.2. Overnachting en kamperen
Artike,l 107
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$i. Behalve met een vergunning van het college van burgemeester en schepenen of mits naleving van

uitzonderlijke reglementen is het verboden op het hele grondgebied van de gemeente langer dan 24

uur achterêen taverblijven of te slapen in open lucht, in een tent, een wagen, een caravan of een ander

daartoe ingericht voertuig, of er te kamperen.

$2. Het isèveneens verboden meer dan 24 uur achtereen op een privaat domein te verblijven in een

mobiel onderkomen zoals een woon- en aanhangwagen, een caravan of een motorhome , behoudens

voorafgaande schriftelijke vergunning van college van burgemeester en schepenen en op de daartoe

toegelaten plaats, en indien het occasioneel gebruik betreft'

5.3. Ambulante handel en markten
Artikel l0S
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.
Artikel l09
$1. Personen die hun beroep uitoefenen op standplaatsen ingenomen overeenkomstig artikel 109

árogen er hun aanwezigheid niet aankondigen door geroepen of gesproken boodschappen of met

andere middelen die de openbare orde of rust verstoren.

$2. ln geval van overtreding van onderhavig artikel kan het college van burgemeester en schepenen de

toegekende vergunning intrekken of schorsen
Artikel ll0
$i. 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.
g2..-Onverminderd artikel 33 van het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemene

iegeling van de politie op het wegverkeer, mogen deze handelaars, om het cliënteel van hun komst te

verwittigen, geen gebruik maken van geluidsmiddelen die de openbare rust kunnen verstoren.

Artikel 111
Openbare markten worden alleen door het gemeentebestuur ingericht. De specifieke regelgeving inzake

de organisatie van de openbare markten w:ordt door de gemeente vastgelegd in een marktreglement.

iÍ'ííJíí"n van de verkóop mogen gesloten kramen niet op de openbare weg achtergelaten worden.

De marktkramer moet ten laatste I uur na het sluiten van de verkoop het marktplaats verlaten hebben

met zijn goederen, kramen en voertuigen.

5.4 Kermissen en foren
Artikel ll3
$1. Het is verboden:

1. een kermis te organiseren of zich als foorkramer te vestigen op een voor het publiek

toegankelijke plaats zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van . het college van

burgemeester en schePenen;
2. een kermisattractie te installeren of de installatie ervan op te slaan buiten de voorziene plaatsen

en data voor iedere kermis of foor, alsook 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.

$2. De kermisattracties en de voertuigen geplaatst in overtreding met onderhavige bepaling moeten

verplaatst worden bij het eerste politiebevel. Bij ontstentenis zal het bestuur ertoe overgaan op kosten

en risico van de overtreder.

5.5 Privatieve ingebruikname van de openbare Plaats

5.5.1 Voorwerpen op de openbare plaats
Aftikel114
$1. Behalve met een vergunning van het college van burgemeester en schepenen en onverminderd de

wettelijke en reglementaire bepalingen inzake stedenbouw, is het volgende verboden:

i. iedere privatieve bezetting van de openbare weg op het niveau van de begane grond, alsook

erboven of eronder, zoals een vastgehecht, opgehangen, geplaatst of achtergelaten voorwerp,

dat schade kan berokkenen aan de veiligheid of het gemak van doorgang;
2. de installatie op hoge delen van gebouwen oÍ tegen de gevels van huizen, van vooMerpen die

gevaar kunnen veroorzaken door hun val, ook al steken ze niet uit over de openbare weg.
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$2. Zijn vrijgesteld van deze bepaling: voorwerpen op vensterbanken die vastgehouden worden door
een stevig bevestigde voorziening die niet uitsteekt.
g3 De vooruerpen die geplaatst, vastgehecht of opgehangen zijn in strijd met onderhavig artikel moeten
venrijderd worden op het eerste verzoek van de politie of van een gemachtigde ambtenaar. Zo nielzal
daar ambtshalve toe worden overgegaan op kosten en risico van de overtreder.
$4. Het college van burgemeester en schepenen kan overgaan tot de administratieve schorsing of
intrekking van de vergunning als de houder de voonrrraarden niet naleeft.
Artikel llS
5i. Éenafve met een schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen is het
verboden op de openbare plaats koopwarèn uit te stallen en terrassen, stoêlen, banken, tafels,
windschermen, uitstalramen, of reclameborden en dergelijke te plaatsen, onder gelijk welke vorm.
g2: De vooruerpen die in strijd met dit artikel geplaatst of uitgestald zijn, moeten verwijderd worden op
het eerste verzoek van de politie of van een gemachtigd ambtenaar, zo niet kan ambtshalve worden
overgegaan tot de verwijdering ervan, op kosten en risico van de overtreder.

$3. Onverminderd de bepalingen inzake stedenbouw, kan het college van burgemeester en schepenen
de administratieve intrekking of de administratieve schorsing bevelen van de vergunning die het
verleend had aan de uitbater, indien deze laatste de voonaraarden niet respecteert die gesteld werden
in de vergunning.
Artikel ll6
Onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake stedenbouw is het verboden
spandoeken, antennes of parabolen op voorgevels van gebouwen tot en over de openbare weg te
hangen zonder vergunning van de bevoegde overheid. Deze bepaling is niet van toepassing in geval
van een vlaggenversiering en spandoeken waarvoor een algemene vergunning of een vergunning van
het college van burgemeester en schepenen verkregen werd.
Artikel ll7
2ffi;; de schriftelijke Vergunning van het college van burgemeester en schepenen mogen op de
openbare plaats geen laad- of hijstoestellen, containers of ander bouwwerfmateriaal geplaatst worden.
Artikel llS
$1. Het is verboden lange of omvangrijke voorwerpen van een gebouw op de openbare weg te laten
uitstekq,n zonder de nodige voozorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de voorbijgangers te
waarborgen.
S2. Dezelfde voozorgsmaatregelen dienen in acht te worden genomen bij het openen van
buitenzonneblinden, beweegbare luiken of zonnegordijnen die op de gelijkvloerse verdieping geplaatst
zijn indien het gebouw zich bevindt langs de rooilijn die aan de openbare weg grenst

$3. Wanneer de buitenzonneblinden of beweegbare luiken open zijn, dienen ze met pallen of haken op
hun plaats te worden gehouden. De pallen en haken moeten steeds stevig vastgemaakt zijn zodanig
dat ze de voorbijgangers niet kunnen veuonden of de veiligheid niet in het gedrang kunnen brengen.

5.5.2 Bomen en beplantingen
Aftikel119
$1. Bomen en beplantingen op private domeinen moeten zodanig gesnoeid worden zodalze het gebruik
van de openbare wegenis niet belemmeren. Deze bepaling is van toepassing zowel in de hoogte als in
de breedte;
$2. leder onderdeel van een boom of een beplanting moet zich ter hoogte van de rijbaan op ten minste
4 m hoogte boven de grond bevinden en ter hoogte van het fietspad of het trottoir op ten minste 2,5 m
boven de grond. Dit opdat de zichtbaarheid van de verkeerstekens niet in het gedrang wordt gebracht
of het normaal uitzicht op de openbare weg, in de nabijheid van bochten en kruispunten niet belemmerd
wordt.
$3. lndien bijzondere veiligheidsredenen dat vereisen, kan de burgemeester in samenspraak met de
politie andere afmetingen opleggen en de voorgeschreven werken dienen binnen de gestelde termijn
na de desbetreffende betekening verricht te worden. lndien er aan onderhavige bepaling geen gevolg
wordt gegeven, zullen de werken door de wegbeheerder verricht worden op kosten en risico van de in

gebreke blijvende partij.

DEEL 6: GROENE RUIMTES
Artikel l20
De openingsuren van de openbare parken en tuinen worden aangeplakt op een of meerdere ingangen
ervan. lndien de openingsuren ontbreken zijn de parken en tuinen toegankelijk op eigen risico van de
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bezoekers van zonsondergang tot -opgang, net als bij stormweer. De bevóegde overheid kan, indien

nodig, de openingsuren aanpassen of de sluiting bevelen.
Artikel l2l
Niemand mag zich toegang verschaffen tot openbare parken en tuinen buiten de openingsuren of na

sluiting.
Artikel l22
Niemand mag in de groene ruimtes overgaan tot activiteiten die de gebruikers kunnen hinderen of die

de rust van dó plaatJof van de bezoekers kunnen verstoren.
Artikel l2S
Geen enkel gemotoriseerd voertuig mag in groene ruimtes circuleren zonder een schriftelijke vergunning

van de bevoegde overheid.
Artikel l24 '

Niet-gemotoriseerde voertuigen, paarden, skateboards, rolschaatsen en dergelijke mogen geen

overlást veroorzaken en mogen enkel gebruikt worden op de daarvogr bestemde plaatsen en paden.

Artikel l25
Het is verboden dieren binnen te brengen in speelterreinen, met uitzondering van politiehonden,

assistentiehonden speciaal opgeleid om mensen met een beperking te begeleiden, en honden die voor
een reddingsoperatie worden ingezet.
Aftikel126
Het is verboden vogels te vangen en hun nesten te vernielen, en alle andere dieren die zich in de groene

ruimtes bevinden, lastig te vallen.
Artikel l2T
Het is verboden op welke manier dan ook, door eigen toedoen of door toedoen van personen, dieren of
zaken waarover men de hoede of toezicht heeft, de groene ruimtes, en hun roerende goederen en

monumenten, te bevuilen.
Aftikel128
Het is verboden in groene ruimtes:

' 1. knoppen en bloemen of planten te verwijderen;
2. bomen te verminken, schudden of ontschorsen;
3. takken, bloemen of andere planten af te rukken of af te snijden;
4. palen of andere vooruerpen voor de bescherming van aanplantingen uit te rukken;

5. wegen en dreven te beschadigen;
6. zich te begeven in bloemperken en tapijten, ze te vernietigen of te beschadigen;
7. op kunstwerken te klimmen;
8. op plaatsen te komen waar dit volgens de opschriften verboden is.

DEEL 7: BIJZONDERE BEPALINGEN UIT HET STRAFWETBOEK
Artikel l29
Onderstaande gedragingen, zoals beschreven in het strafwetboek, kunnen bestraft worden met de

respectievelijke straffen bepaald in het strafwetboek of met een administratieve geldboete van maximum

350 euro.
1. vernielen of beschadigen van goederen van openbaar nut (vb. grafstenen, monumenten,

standbeelden, kunstvoonruerpen) (art. 526 Sw);
2. kwaadwillig vérnielen of omhakken van bomen of vernielen van enten ( art. 537 Sw );
3. opzettelijk beschadigen of vernielen van roerende goederen (art. 559,1 Sw);

4. nachtlawaai of nachtrumoer (art. 561,1' Sw);
5. beschadigen van landelijke of stedelijke afsluiting (art. 563, 2 Sw);

6. feitelijkheden of lichte gewelddaden (art. 563,3 Sw).

DEEL 8: SANCTIES, PROCEDURE EN SLOTBEPALINGEN

8.1 Algemeen
Artikel lS0
ln geval van overtreding van deze verordenrng kan de politie de overtreder aanmanen om de niet-

reglementaire tóestand ongedaan te maken. Politieambtenaren, agenten van politie en gemachtigde

ambtenaren zijn bevoegd voor de vaststelling van alle overtredingen vervat in dit politiereglement.
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lnbreuken die uitsluitend bestraft worden met een administratieve sanctie, kunnen eveneens
vastgesteld worden door ambtenaren zoals bepaald in art.21van de wet van 24 juni 2013.
Aftikel131
$1. Voor zover wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen of reglementen niet
in andere straffen voorzien, kunnen de inbreuken op de bepalingen van deie verordlning gestraft
worden met een administratieve sanctie, overeenkomstig de wet van 24 juni 2013..

1. een administratieve geldboete die maximaal 175 of 350 euro bedraagt, naargelang de
overtreder minderjarig of meerderjarig is;

2. de administratieve schorsing van een door de gemeente verleende toelating of vergunning;
3. de administratieve intrekking van een door de gemeente verleende toelating of vergunnin!;

- 4. de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting.
$2. Alternatieve maatregelen voor de administratieve geldboete, zoals bedoeld in $ í, i', kunnen
worden opgelegd:

1. de gemeenschapsdienst, gedefinieerd als zijnde een piestatie 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 herstellèn óf
schadeloos te stellen of om het conflict te doen bedaren.

$3. Een procedure van ouderlijke betrokkenheid kan worden voorzien voorafgaand aan het aanbod tot
bemiddeling, tot gemeenschapsdienst of desgevallend, de oplegging van een .administratieve
geldboete.
Àfti*et tez
$1 Voor meerderjarigen kan de opgelegde administratieve geldboete kan niet hoger zijn dan het
wettelijke voorziene maximum van 350 euro.
$2. Minderjarigen die de volle leeftijd van 14jaar bereikt hebben op het tijdstip van de feiten, kan een
administratieve geldboete enkel opgelegd worden na een niet geslaagde bemiddelingsprocedure. Deze
geldboete bedraagt maximum 175 euro.
$3 De omvang van de administratieve geldboete is proportioneel op grond van de zwaarte van de
inbreuk die de boete verantwoordt en eventuele herhaling. De bij dit reglement voorgeschreven
administratieve geldboete wordt verhoogd in geval van herhaling, zonder dat deze boete hèt wettelijke
vooziene maximum mag overschrijden.
$4. Herhaling bestaat wanneer de overtreder reeds werd gesanctioneerd voor eenzelfde inbreuk binnen
de vierentwintig maanden voorafgaand aan de nieuwe vaststelling van de inbreuk.
Aftiket133
Wanneer een overtreding van een bepaling is begaan met een motorvoertuig wordt bij aflrezigheid van
de bestuurder de administratieve geldboete ten laste gelegd van de houdeivan de kentekenplaat van
hetvoertuig. De houder van de kentekenplaat mag mei alle middelen aantonen wie op het ogenblik van
de feiten met het voertuig reed. Zo de door de houder van de kentekenplaat aangeduide fersoon de
inbreuk niet afdoend weerlegt of ontkent, wordt de administratieve geldboete hem iên laste gelegd.
Artikel lS4
$1. De louter administratieve overtredingen begaan door volwassen personen die geen vaste
woonplaats of verblijfplaats hebben in België, kunnen aanleiding geven tot de onmiddellijke betaling van
een administratieve geldboete. Deze boete bedraagt maximaal 25 euro per inbreuk en maximaal 100
euro wanneer er vier of meer inbreuken werden begaan. De overtredei heeft steeds het recht dit voorstel
te weigeren. lndien het voorstel tot onmiddellij-ke betaling geweigerd wordt, zal de gebruikelijke
ad min istratieve proced u re opgestart worden.
$2 De onmiddellijke betaling van de administratieve geldboete gebeurt door middel van een bankkaart,
kredietkaart, via een overschrijving of in geld, en leidt tot het einde van de gehele procedure. Bijgevolg
kan er na de onmiddellijke betaling van een administratieve boete geen enkele andere aOminisiratievó
sanctie opgelegd worden.

8.2 Alternatieve maatregelen : gemeenschapsdienst en bemiddeling

8.2.1 Meerderjarigen
Artikel lSS
De gemeenschapsdienst is een alternatieve maatregel voor de gemeentelijke administratieve
geldboete' Dit wil zeggen dat wanneer de gemeenschapsdienst voltooid wordt, er geen administratieve
geldboete meer wordt opgeleg{. Wanneer de gemeenschapsdienst wordt geweigerd of faalt, blijft de
mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve geldboete wel mogelijk. De gemeenschapsd-ienst
bedraagt voor meerderjarigen maximaal 30 uur. Een gemeenschapsdiensf kan béstaan uit het volgen
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van een opleiding en/of het verrichten van een onbetaalde prestatie onder het toezicht van een door de
gemeente erkende voorziening.
Artikel l36
$1. De bemiddelingsprocedure voor meerderjarigen is optioneel. De bemiddelingsprocedure maakt het
voor de overtreder mogelijk om door tussenkomt van een bemiddelaar de veroorzaakte schade te
herstellen of schadeloos te stellen of om het conflict te doen bedaren. ln navolging van de wet van 24
juni 2013 betreffende gemeentelijke administratieve sancties en het Koninklijk besluit houdende de
minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de bemiddeling in het kader.van de Wet betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties, wordt de toepassing van de bemiddeling voozien.
$2. Het welslagen van een bemiddeling, zoals omschreven in artikel 136, zorgt ervoor dat èr geen
administratieve geldboete meer opgelegd kan worden. ln geval van weigering of falen van de
bemiddeling, kan er een gemeenschapsdienst voorgesteld worden of kan een administratieve geldboete
opgelegd worden.

8.2.2 Minderjarigen
Artikel lST
De gemeenschapsdienst is een alternatieve maatregel voor de gemeentelijke administratieve
geldboete. Dit wil zeggen dat wanneer de gemeenschapsdienst voltooid wordt, er geen administratieve
geldboete meer wordt opgelegd. Wanneer de gemeenschapsdienst wordt geweigerd of faalt, blijft de
mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve geldboete wel mogelijk. De gemeenschapsdienst
bedraagt voor minderjarigen vanaf 14 jaar maximaal 15 uur en kan bestaan uit het volgen van een
opleiding en/of het verrichten van een onbetaalde prestatie onder het toezicht van een door de
gemeente erkende voorziening.
Artikel lSS
$1. De bemiddelingsprocedure wordt verplicht aangeboden aan minderjarigen vanaf 14 jaar. Voor
meerderjarigen is de procedure optioneel. De bemiddelingsprocedure maakt het voor de overtieder
mogelijkom-door tussenkomt van een bemiddelaar de veroózaakte schade te herstellen of schadeloos
te stellen of om het conflict te doen bedaren. ln navolging van de wet van 24 juni 2013 betreffende
gemeentelijke administratieve sancties en het Koninklijk besluit houdende de minimumvoonruaarden en
modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van de Wet betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties, wordt de toepassing van de bemiddeling voozien.
$2. Het welslagen van een bemiddeling, zoals omschreven in artikel 138, zorgt ervoor dat er geen
administratieve geldboete meer opgelegd kan worden. ln geval van weigering of falen van de
bemiddeling, kan er een gemeenschapsdienst voorgesteld worden of kan een administratieve geldboete
opgelegd worden.

8.3 Procedure van ouderlijke betrokkenheid bij minderjarigen
Aftikel139
$1. Voorafgaand aan het aanbod tot bemiddeling, tot gemeenschapsdienst of de oplegging van een
administratieve boete, kan een procedure van ouderlijke betrokkenheid worden opgestart bij
minderjarigen. Hierbijworden de personen die de minderjarige onder hun hoede hebben, verzocht hun
opmerkingen te geven over de gebeurde feiten. Eventueel worden ze vezocht opvoedkundige
maatregelen te nemen.
$2. Na de procedure van ouderlijke betrokkenheid kan de zaak afgesloten worden of kan de
administratieve procedure opgestart worden. Het welslagen van de procedure van ouderlrjke
betrokkenheid is geen garantie tot het afsluiten van de zaak.

8.4 Slotbepalingen
Artikel l40
$l.Onderhavig reglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 en 187 van het
Gemeentedecreet en de.wet van 24 juni 2013, meer specifiek art. 15 met betrekking tot minderjarigen.

$2. Afschrift van dit reglement zal conform art. 1 19 NGW worden toegezonden aan de deputatie van de
provincieraad, aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan de griffie van de
politierechtbank. j

$3. Huidig reglement vervangt de voorgaande reglementeringen met betrekking tot deze materies,
behoudens andere tijdelijke, aanvullende en specifieke reglementen.

$4. Huidige verordening treedt in werking op 1 januari2018.

55. Dit reglement en de toepassing ervan zaljaarlijks geëvalueerd worden door het gemeentebestuur
samen met de jeugdraad, politiezone en provinciale GAS-ambtenaar.
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