GEMEENTERAAD 22 mei 2007

AGENDAPUNT 19b

Ref. 580.1/MF
GOEDKEURING VAN HET GEMEENTELIJK ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT
DE GEMEENTERAAD,
Gelet het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid op de artikelen 42, 186 en 187.;
Gelet de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 135, §2;
Gelet de wet van 13 mei 1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet het KB van 07 januari 2001 tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de ambtenaar en
tot inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van
gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet de wet van 07 mei 2004 tot wijziging van de wet van 08 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet;
Gelet de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de Gemeentewet - Erratum;
Gelet het KB van 05 december 2004 houdende vaststelling van de minimumvoorwaarden waaraan de
gemeenteambtenaren moeten voldoen, zoals bepaald in art. 119bis, §6, tweede lid, 1° van de Nieuwe
Gemeentewet;
Gelet de ministeriële omzendbrief Binnenlandse Zaken OOP 30bis aangaande de uitvoering van de
wetten van 13 mei 1999 tot invoering van de gemeentelijke administratieve sancties, van 07 mei 2004 tot
wijziging van de wet van 08 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de Nieuwe Gemeentewet en
van 17 juni 2004 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet het KB van 17 maart 2005 tot vaststelling van de inwerkingtreding van de wet van 17 juni 2004 tot
wijziging van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, inzonderheid titel IV - Hfdst II, art. 21 en 22;
Gelet de ministeriële omzendbrief Binnenlandse Zaken OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de
wijziging van art. 119bis van de Nieuwe Gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende
diverse bepalingen;
Gelet de wet van 25 januari 2007 tot bestraffing van graffiti en van beschadiging van onroerende
eigendommen en tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet;
Overwegende dat ingevolge de bepalingen van voormeld artikel 135, § 2 van de Nieuwe Gemeentewet in
het algemeen de gemeente tot taak heeft om, ten behoeve van de inwoners, te voorzien in een goede
politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en
plaatsen en in openbare gebouwen;
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Overwegende dat de gemeenteraad daartoe een reglement kan aannemen; dat het belang van de
vrijwaring van de openbare veiligheid en rust en de openbare orde in de gemeente teneinde de sociale
orde die een harmonieus verloop van de menselijke activiteiten verzekert te beschermen;
Overwegende dat het voorgesteld politiereglement na één jaar zal worden geëvalueerd;
Gehoord het verslag en de toelichting door de heer Roland Pauwels, Hoofdcommissaris Korpschef van
de Politiezone Pajottenland;
Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT :

eenparig

Artikel 1. :

Het gemeentelijk algemeen politiereglement, bevattende 169 artikelen zoals hierna
weergegeven, wordt goedgekeurd.

Artikel 2. :

Dit reglement gaat in op 1 juli 2007 en zal na een periode van één jaar worden
geëvalueerd.

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
Voor de toepassing van onderhavig reglement, verstaat men onder «openbare ruimte» :
1. de openbare weg, met inbegrip van de bermen, voetpaden en de ruimten aangelegd als aanhorigheden
van de verkeerswegen en voornamelijk bestemd voor het parkeren van voertuigen. De berm is de
ruimte of het gedeelte van de weg dat niet in de rijweg begrepen is;
2. de parken, openbare tuinen, pleinen en speelterreinen.
3. begraafplaatsen.
De openbare weg is dat gedeelte van het gemeentelijk grondgebied dat in hoofdorde bestemd is voor het
verkeer van personen of voertuigen en voor iedereen toegankelijk is binnen de bij wetten, besluiten en
reglementen bepaalde perken. Het omvat tevens, binnen dezelfde perken van wetten en verordeningen, de
installaties voor het vervoer en de bedeling van goederen, energie en signalen.
Artikel 2
§ 1. De in onderhavig reglement beoogde vergunningen worden precair en herroepbaar afgegeven, in de
vorm van een persoonlijke en onoverdraagbare titel, die de gemeente niet aansprakelijk stelt. Ze kunnen
op ieder moment ingetrokken worden wanneer het algemeen belang het vereist. Ze kunnen ook geschorst
of ingetrokken worden door het college van burgemeester en schepenen wanneer de houder een
overtreding begaat tegen onderhavig reglement, overeenkomstig de bij artikel 119bis van de nieuwe
gemeentewet voorziene procedure.
§ 2. De begunstigden moeten zich strikt houden aan de voorschriften van de afgeleverde vergunningen en
erover waken dat diens voorwerp geen schade kan berokkenen aan anderen, noch de openbare veiligheid,
rust of netheid en gezondheid in het gedrang kan brengen.
De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade die kan voortvloeien uit de - al dan niet foutieve uitoefening van de bij de vergunning beoogde activiteit.
Artikel 3
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Wanneer de openbare veiligheid, netheid, gezondheid of rust in het gedrang komen 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 er
ambtshalve toe doen overgaan, op risico van de in gebreke blijvende partijen, die de kosten hoofdelijk
moeten dragen.
Artikel 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 van de bij dit reglement voorgeschreven bepalingen.
Artikel 5
Ieder die zich op de openbare weg bevindt of in een voor het publiek toegankelijke plaats, moet zich
onmiddellijk schikken naar de verzoeken of bevelen van de politie 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 van de wetten, decreten, reglementen en besluiten.
Deze verplichting is tevens van toepassing op personen die zich in een privé-eigendom bevinden,
wanneer de politie of de gemachtigde ambtenaar er is binnengegaan op verzoek van de bewoners of in
geval van brand, overstroming of hulpoproep.

HOOFDSTUK II - DE OPENBARE NETHEID EN GEZONDHEID
Afdeling 1. Netheid van de openbare ruimte
Artikel 6
“Het is verboden ieder voorwerp of plaats van de openbare ruimte te bevuilen op gelijk welke manier,
door eigen toedoen of door toedoen van de personen, dieren of zaken waarop men toezicht of waarover
men zeggenschap heeft. Met een voorwerp of plaats van de openbare ruimte wordt onder andere bedoeld:
1. ieder voorwerp van algemeen nut of ieder voorwerp voor de versiering van de openbare ruimte;
2. ieder onderdeel van het straatmeubilair;
3. galerijen en doorgangen op private grond die voor het publiek toegankelijk zijn;
4. openbare gebouwen;
5. privé-eigendommen;
6. voertuigen van derden.
Diegene die de bepalingen 1 tot 4 overtreedt moet de zaken onmiddellijk reinigen zoniet houdt de
gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder, met toepassing van het
geldend gemeentelijk retributiereglement.
Diegene die de bepalingen 5 en 6 overtreedt kan bestraft worden met een administratieve geldboete van
maximum € 250.
Artikel 6 bis
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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 in staat van volledige zindelijkheid te houden, alsook
de aan- en afvoerroute.
Aan vrachtvervoer dat schade of bevuiling aan de openbare weg veroorzaakt 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.
Bij het uitvoeren van landbouw- en tuinbouwwerken dienen de aannemers of verantwoordelijken de
vervuiling van de openbare weg tot het strikte minimum te beperken en uitsluitend voor de strikt
noodzakelijke tijdspanne en mits het afdoend signaleren van de vervuiling overeenkomstig de bepalingen
van de wegcode en met waarschuwingsborden uitsluitend verkrijgbaar bij de gemeente of de politie.
Diegene die deze bepaling overtreedt moet de zaken onmiddellijk reinigen zoniet houdt de gemeente zich
het recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder, met toepassing van het geldend
gemeentelijk retributiereglement.
Artikel 7
De verkopers van voedingsproducten die onmiddellijk en buiten worden verbruikt, dienen het nodige te
doen opdat hun klanten de openbare ruimte rond hun handel niet vervuilen.
De verkopers van frieten of andere ter plaatse te verbruiken eetwaren evenals de houders van kramen op
foren en markten, moeten hun voertuigen of hun kramen voorzien van een korf uit onbrandbaar materiaal
bestemd voor papier en afval. Zij moeten ervoor instaan dat in de onmiddellijke omgeving van hun
voertuig, kraam of inrichting alle papier of om het even welk voorwerp, door hun klanten op de grond
gegooid, worden weggenomen.
Zij moeten ervoor zorgen dat hun toestellen geen overdreven reuk noch rook verspreiden die de
voorbijgangers of bewoners van de buurt kunnen hinderen.
Diegene die deze bepaling overtreedt moet de zaken onmiddellijk reinigen zoniet houdt de gemeente zich
het recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder, met toepassing van het geldend
gemeentelijk retributiereglement.
Artikel 8
Het is verboden te urineren of uitwerpselen achter te laten op de openbare ruimte of in openbare plaatsen
en parken, galerijen en passages op privé-gebied die voor het publiek toegankelijk zijn, elders dan in de
daartoe bestemde plaatsen.
Het is verboden te spuwen op een openbare plaats of een voor het publiek toegankelijke plaats.
Het is verboden afval- en hemelwater evenals alle andere vloeistoffen uit de bebouwde en onbebouwde
eigendommen op de openbare weg te laten afvloeien. Daar waar nog geen gescheiden rioleringsstelsel
voorhanden is, dient het hemelwater via voetpadgoten naar de straatgreppel geleid en dit uiterlijk op 31
december 2012. Daar waar er wel een gescheiden rioleringsstelsel voorhanden is, beschikken de
eigenaars in voorkomend geval over een overgangstermijn tot 31 december 2012 om aan te sluiten op het
rioleringsnet.
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Diegene die deze bepaling overtreedt moet de zaken onmiddellijk reinigen zoniet kan de overtreder
bestraft worden met een administratieve boete van maximum € 250.

Afdeling 2. Voetpaden, bermen en onderhoud van eigendommen
Artikel 9
“De voetpaden en bermen van al dan niet bewoonde gebouwen dienen te worden onderhouden en proper
te worden gehouden. Deze verplichtingen berusten:
1. voor bewoonde gebouwen, op 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.
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 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.
5. voor woonerven, op het onderhouden van de openbare weg over een minimale breedte van 1,50
meter te meten vanaf de gevel van het gebouw.
Deze verplichtingen omvatten onder andere de verwijdering van onkruid en wilde begroeiing,
vervuilende producten of materialen en het signaleren van gebreken in afwachting van hun herstelling
door de verantwoordelijke persoon of bestuur zoals hiervoor aangehaald.
Voetpaden en bermen mogen enkel schoongemaakt worden op de meest aangewezen tijdstippen om de
veilige en gemakkelijke doorgang en de openbare rust niet in het gedrang te brengen.
Onder voetpad verstaat men de doorgaans ten opzichte van de rijweg verhoogde of gelijkgrondse berm,
die langs de rooilijn gelegen is en voor de voetgangers bestemd is.
De berm is de ruimte of het gedeelte van de weg dat niet in de rijweg inbegrepen is.
Artikel 10
De goede staat van onbebouwde terreinen, braakgronden, onbebouwde gedeelten van eigendommen en
percelen met constructies in opbouw moet op ieder moment verzekerd zijn, wat inhoudt dat erover dient
gewaakt te worden dat de begroeiing noch de openbare ruimte noch de openbare veiligheid bedreigt.
Het is verboden vuilnis, puin of welke stoffen ook op de braakgronden neer te leggen of te bewaren.
Deze verplichting rust op de in artikel 9.3 vermelde personen. Indien de verantwoordelijke de bepalingen
van artikel 9 of artikel 10 overtreedt heeft de gemeente het recht na aanmaning de nodige werken uit te
voeren op kosten en risico van de overtreder, met toepassing van het geldend gemeentelijk
retributiereglement, onverminderd de mogelijke bestraffing met een administratieve geldboete van
maximum € 250.

Afdeling 3. Gezondheid van de woningen en hun omgeving
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Reinheid van de huizen, binnenplaatsen en gemeenschappelijke gangen
Artikel 11
Het is verboden binnen de huizen, 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 beer- en septische putten moeten tijdig worden geledigd volgens de vigerende VLAREMreglementering.
In geval van ondergelopen kelders zijn de bewoners verplicht het water, modder en klei eruit te
verwijderen of te laten verwijderen.
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.
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 de aanleg van openbare riolen en individuele voor-behandelingsinstallaties (krachtlijnen voor een
geïntegreerd rioleringsbeleid) zoals opgenomen in Vlarem II.

Ongezonde woningen.
Artikel 12
Dit artikel is van toepassing op de woningen waarvan de toestand een gevaar oplevert voor de openbare
gezondheid.
Wanneer er onmiddellijk gevaar dreigt, schrijft de burgemeester, op grond van een verslag van een
geneesheer en/of van een ambtenaar van het Ministerie van Volksgezondheid en/of van de bevoegde
gemeentelijke dienst over de feitelijke situatie, in een besluit de te nemen maatregelen voor. De bewoners
zullen zo vlug mogelijk van het bezoek van bovenvermelde ambtenaren in kennis gesteld worden.
De verantwoordelijke of door hem aangestelde personen van de bedoelde woningen moeten hun
volledige medewerking verlenen aan de politie of gemeentediensten bij de uitvoering van controles en uit
te voeren werken.
In geval van hoogdringendheid en wanneer de betrokkenen geen gevolg geven aan de bevelen van de
burgemeester kunnen de voorgeschreven maatregelen op kosten van de nalatige onmiddellijk uitgevoerd
worden en kan de burgemeester de ontruiming van de woning bevelen.
Wanneer er geen onmiddellijk gevaar dreigt laat de burgemeester een verslag opmaken door een
geneesheer en/of de gezondheidsinspecteur van het Ministerie van Volksgezondheid en/of de bevoegde
gemeentelijke dienst en/of een andere bevoegde derde. De bewoners zullen minstens 12 uur vooraf van
het bezoek van bovenvermelde ambtenaren verwittigd worden. Dit verslag van het onderzoek naar de
feitelijke situatie wordt aan de betrokkene meegedeeld.
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Samen met de mededeling van het verslag verzoekt de burgemeester de betrokkenen, binnen een
redelijke termijn die hij vaststelt, hem hun aanmerkingen betreffende de staat van de woning en de
maatregelen die zij voorstellen om aan de ongezonde toestand te verhelpen mede te delen.
Na kennis genomen te hebben van die voorstellen of bij ontstentenis daarvan stelt de burgemeester
gepaste maatregelen vast evenals de termijn van uitvoering. Alle kosten hieraan verbonden zijn ten laste
van de betrokkenen.
In geval geen gevolg wordt gegeven aan het besluit van de burgemeester kunnen de werkzaamheden op
kosten van de betrokkenen uitgevoerd worden en kan in voorkomend geval de woning onbewoonbaar of
ongeschikt verklaard worden.

Leegstaande woningen
Artikel 13
De eigenaar van een niet-bewoond of niet-gebruikt gebouw is verplicht het op een zodanige wijze af te
sluiten dat iedere toegangsmogelijkheid, zonder inbraak, onmogelijk wordt.
Tevens dient in deze gebouwen de toegang voor huis- en knaagdieren via vensters, ramen, deuren,
keldergaten, riolen en allerlei andere openingen onmogelijk te worden gemaakt.

Onbewoonbaarheid van bouwvallige woningen
Artikel 14
Diegene die een ongeval veroorzaakt door ouderdom, bouwvalligheid, gebrek aan herstelling of
onderhoud van huizen, gebouwen of muren kunnen worden bestraft met een administratieve geldboete
van maximum € 250.
Artikel 15
Dit artikel is van toepassing op de woningen die door hun bouwvallige staat een gevaar opleveren voor
de openbare veiligheid door instortingsgevaar, van het volledig gebouw of een deel ervan (zoals
dakgoten, neerschuivende pannen, scheuren in gevel, ontploffingsgevaar, brandgevaar, vermolmd
houtwerk, …).
Wanneer er onmiddellijk gevaar dreigt schrijft de burgemeester op grond van een verslag van een
ambtenaar van de bevoegde gemeentelijke dienst of een deskundige derde (ingenieur, architect) over de
gedane vaststellingen in een besluit de te nemen maatregelen voor.
Indien de betrokkenen in geval van hoogdringendheid geen gevolg geven aan het besluit van de
burgemeester kunnen de maatregelen op hun kosten uitgevoerd worden en kan desnoods de ontruiming
van de woning bevolen worden.
In geval er geen onmiddellijk gevaar dreigt laat de burgemeester een verslag opmaken door de bevoegde
gemeentelijke dienst of een andere bevoegde derde. De bewoners zullen minstens 12 uur vooraf van het
bezoek van bovenvermelde ambtenaren verwittigd worden. Dit verslag van het onderzoek naar de
feitelijke situatie wordt aan de betrokkenen meegedeeld.
Samen met de mededeling van het verslag verzoekt de burgemeester de betrokkenen, binnen een
redelijke termijn die hij vaststelt, hem hun aanmerkingen betreffende de staat van de woning en de
maatregelen die zij voorstellen om aan de bouwvallige toestand te verhelpen mee te delen.
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Na kennis genomen te hebben van die voorstellen of bij ontstentenis daarvan stelt de burgemeester
gepaste maatregelen vast evenals de termijn van uitvoering. Alle kosten hieraan verbonden zijn ten laste
van de betrokkenen.
In geval geen gevolg wordt gegeven aan het besluit van de burgemeester kunnen de werkzaamheden op
kosten van de betrokkenen uitgevoerd worden.

Afdeling 4. Wateroppervlakten, waterwegen, kanaliseringen
Artikel 16
Het is verboden de leidingen bestemd voor de werking van fonteinen of voor de afvoer van regen- of
afvalwater te versperren of enig voorwerp in te gooien waardoor ze kunnen verstoppen of vervuilen.
Het is eveneens verboden mortel of andere materialen klaar te maken op het wegdek, trottoir of berm
zonder onderlegplaat te gebruiken.
Artikel 17
Behoudens heirkracht is het verboden om de riolen in de openbare ruimte te ontstoppen, schoon te
maken, te herstellen of er aansluitingen op aan te brengen.
Het 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.
Artikel 18
Het is verboden het ijs dat zich gevormd heeft op stilstaand water en waterwegen, riolen en rioolkolken te
bevuilen door er gelijk welke voorwerpen, substanties, dode of levende dieren op te werpen of op te
gieten.
Artikel 19
Het is verboden te baden in 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.
Artikel 20
Diegene die de bepalingen van art. 16, 17, 18 of 19 overtreedt, kan bestraft worden met een
administratieve geldboete van maximum € 250.

Afdeling 5. Verwijdering van bepaalde afvalstoffen
Artikel 21
Het gebruik van containers, vuilnisbakken, blikkenvangers en hiermee identificeerbare zaken die door de
gemeente of met diens goedkeuring op het openbaar domein worden geplaatst, is strikt voorbehouden aan
de personen en voorwerpen die de gemeente heeft vastgesteld. Het is verboden er andere voorwerpen of
afval in te deponeren.
Artikel 22
Onverkort artikel 6 is het verboden verpakkingen van snoep, snacks, sigaretten, drank en andere
versnaperingen, alsook allerlei papierafval, zakjes of sigarettenpeuken op de openbare weg te gooien.
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Afvalzakken mogen niet naast de daartoe voorziene container, vuilnisbak, blikkenvangers en hiermee
identificeerbare zaken worden geplaatst.
Huisvuilnis mag niet in een publieke container, vuilnisbak, blikkenvangers en hiermee identificeerbare
zaken worden gedeponeerd.
Diegene die de bepalingen van art. 21 of 22 overtreedt moet de zaken onmiddellijk opruimen en kan
bestraft worden met een administratieve geldboete van maximum € 250.
Artikel 23
De fysieke en rechtspersonen die een overeenkomst hebben afgesloten met een maatschappij voor de
verwijdering van hun afval uitgezonderd huishoudafval, 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, volksgezondheid, netheid en
zindelijkheid de tijdstippen voor de plaatsing van de zakken of recipiënten met afval bepalen.
Artikel 24
Het ledigen van beerputten en septische putten, het vervoer en de verwijdering van hun inhoud mag enkel
gebeuren door een onderneming die volgens de reglementering ter zake erkend is.
Diegene die de bepalingen van art. 23 of 24 overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve
geldboete van maximum € 250.

Afdeling 6. Verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen
Artikel 25 tot artikel 42 (...)
De bepalingen aangaande de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen maken het voorwerp uit van
een afzonderlijk gemeentelijk reglement.

Afdeling 7. Voertuigen
Artikel 43
Het is verboden in de openbare ruimte het onderhoud, de smering, olieverversing of herstelling van
voertuigen of stukken van deze voertuigen te doen, met uitzondering van het depanneren vlak na het zich
voordoen van het defect voor zover het gaat om zeer beperkte interventies teneinde het voertuig in staat
te stellen zijn weg voort te zetten of weggesleept te worden.
Het wassen van voertuigen, met uitzondering van voertuigen voor het al dan niet bezoldigd
goederenvervoer of gezamenlijk vervoer van personen, is toegelaten in de openbare ruimte op tijdstippen
van de dag die het best verenigbaar zijn met de veilige en gemakkelijke doorgang en de openbare rust;
het mag in geen geval tussen 22 uur en 7 uur gebeuren.
De producten en het gereedschap voor het herstellen of het wassen van het voertuig moeten zorgvuldig
verzameld worden zodat de doorgang van de voetgangers en de weggebruikers niet wordt gehinderd.
Behoudens op vergunde plaatsen is het verboden autowrakken te stallen zichtbaar van op de openbare
ruimte. Zij dienen onverwijld op een aanmaning van een bevoegd persoon verwijderd te worden.

RGL-IZSEC-8-0

Behoudens op vergunde plaatsen is het verboden meerdere voertuigen te koop te stellen op plaatsen
zichtbaar van op de openbare ruimte.
Diegene die de bepaling van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve geldboete
van maximum € 250.

Afdeling 8. Vuur en rook
Artikel 44
Het is verboden vuur te maken op de openbare wegen.
Het is tevens verboden de buurt te storen met rook, geuren of uitwasemingen van welke bron dan ook,
alsook met stof of projectielen van allerlei aard.
Onverminderd de toepassing van het veldwetboek en het bosdecreet is de vernietiging door verbranding
in open lucht van welke afvalstoffen ook, verboden behoudens wanneer het gaat over plantaardige
afvalstoffen, afkomstig van het onderhoud van tuinen, de ontbossing of ontginning van terreinen of eigen
bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden.
Zoals opgenomen in Vlarem II is het behoudens vergunning van de bevoegde overheid eveneens
verboden vuur te maken buiten gebouwen en in open lucht afval te verbranden, met inbegrip van
groenafval.
Onverminderd het eerste lid zijn barbecues toegelaten in private tuinen en enkel als er gebruik wordt
gemaakt van vaste of mobiele barbecuestellen.
Diegene die de bepaling van dit artikel overtreedt kan, indien hiervoor geen strafbepaling wordt voorzien
in de Vlaremwetgeving, bestraft worden met een administratieve geldboete van maximum € 250.
Artikel 45
De gebruikers van verwarmingsinstallaties van het type allesbrander moeten ervoor zorgen dat de
installatie die ze gebruiken, geen luchtverontreiniging veroorzaakt, die de gezondheid van de mens kan
schaden, schade kan berokkenen aan fauna en flora of algemeen hinder veroorzaakt.
Onder een allesbrander wordt verstaan: een kachel, oven, of een algemene verbrandingsinstallatie waarin
vaste stoffen zoals hout en kolen worden gestookt.
Het verbranden van afvalstoffen ( zoals plastiek, rubber, verdunner- en verfresten, afvalolie, zware olie,
enz.), turf, bruinkool en niet- rookloze kolenagglomeraten voor de verwarming van gebouwen is
verboden.
Het stoken met allesbranders is enkel toegelaten met gebruik van onbewerkt hout (hout dat niet geverfd,
gevernist of behandeld is met beschermingsmiddelen) en steenkool, voor zover de meteorologische
omstandigheden gunstig zijn.
De gebruikers van een allesbrander moeten er voor zorgen dat de installatie die ze gebruiken goed
onderhouden wordt en optimaal is afgesteld.
De afvalgassen van allesbranders dienen geloosd via een schouw of geleid kanaal, waarvan het
lozingspunt voldoende hoog is, met het oog op een goede verspreiding van de geloosde stoffen zodat
hinder voor de buurt voorkomen wordt.
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Diegene die de bepaling van dit artikel overtreedt kan, indien hiervoor geen strafbepaling wordt voorzien
in de Vlaremwetgeving, bestraft worden met een administratieve geldboete van maximum € 250.

Afdeling 9. Overnachting en kamperen
Artikel 46
Behoudens vergunning is het verboden op het hele grondgebied van de gemeente en 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 of een mobilhome, behoudens vergunning.
Diegene die de bepaling van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve geldboete
van maximum € 250.

Afdeling 10. Preventiemaatregelen
Artikel 47
De toegang tot cabines, stortbaden of zwembaden en sportinrichtingen die voor het publiek toegankelijk
zijn, is verboden voor personen:
- die duidelijk niet zindelijk of onrein zijn;
- die ongedierte (bv. luizen) meedragen;
- die lijden aan een besmettelijke ziekte;
- die een wonde vertonen die nog niet geheeld is of met een verband bedekt is;
- die een huidziekte vertonen waarvoor de weigering van toegang medisch verantwoord is.

Afdeling 11. Aanplakking, graffiti
Artikel 48
Aanplakbrieven, plakkaten of spandoeken mogen slechts op die plaatsen van de openbare weg en voor de
duur aangebracht worden, bepaald en/of goedgekeurd door ofwel de gemeentelijke, de provinciale of de
gewestelijke overheid. Alle andere aanplakkingen of aanverwante opschriften of tekeningen zijn steeds
verboden.
Artikel 49
De aanplakbrieven, plakkaten of spandoeken die niet conform het vorig artikel werden aangebracht,
dienen op het eerste politiebevel verwijderd te worden.
Ook de opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften, plakbriefjes,
zelfklevers, tags of graffiti die aangebracht worden op de openbare weg, op bomen, aanplantingen,
plakborden, voor- en zijgevels, muren, omheiningen, pijlers, palen, zuilen, bouwwerken, monumenten en
andere langs de openbare weg of in de onmiddellijke nabijheid liggende opstanden, op andere plaatsen
dan die welke door de gemeenteoverheid tot aanplakking bestemd zijn of vooraf en schriftelijk werden
vergund door de eigenaar of door de gebruiksgerechtigde (voor zover de eigenaar eveneens zijn akkoord
vooraf en schriftelijk heeft gegeven), dienen op het eerste politiebevel verwijderd te worden.
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Als de daders van de in onderhavig artikel beschreven feiten nalaten aan het politiebevel gevolg te geven,
zal de gemeente ambtshalve overgaan tot de verwijdering, op kosten en risico van de overtreder, met
toepassing van het geldend gemeentelijk retributiereglement.
De inbreuken op de bepalingen van dit artikel worden gestraft met gevangenisstraf van 1 tot 7 dagen en
met een geldboete van € 1 tot € 25.
Artikel 50
Kunnen gestraft worden met een administratieve geldboete van maximum € 250, zij die wettig
aangebrachte aanplakbiljetten kwaadwillig aftrekken, scheuren, bevuilen of bedekken.

HOOFDSTUK III - DE OPENBARE VEILIGHEID EN DE VLOTTE DOORGANG

Afdeling 1. Samenscholingen, betogingen, optochten
Artikel 51
Samenscholingen, optochten, betogingen en alle andere manifestaties op de openbare weg zijn verboden,
tenzij mits voorafgaande schriftelijke kennisgeving van de gemeente.
Onder manifestatie verstaat men een georganiseerde samenscholing met als doel een overtuiging of een
eis kenbaar te maken.
Artikel 52
Elke aanvraag of kennisgeving van samenscholingen, betogingen, en optochten moet schriftelijk
geschieden, ten minste 30 dagen vóór de voorziene datum van de betoging, samenscholing of optocht.
Deze kennisgeving moet volgende inlichtingen bevatten:
- de naam, het adres en het telefoonnummer van de organisator(en)
- het voorwerp van het evenement
- de datum en het tijdstip voor de bijeenkomst
- de geplande route
- de voorziene plaats en tijdstip voor het einde van het evenement en in voorkomend geval de
ontbinding van de optocht
- of er een meeting wordt gehouden bij de afsluiting van het evenement
- de raming van het aantal deelnemers en de beschikbare vervoermiddelen
- de door de organisatoren voorziene ordemaatregelen
De burgemeester kan bepaalde voorwaarden opleggen of bij gewichtige redenen (zoals gevaar om
wanordelijkheden te verwekken, openbare rust te verstoren een gevaar of belemmering van het verkeer
inhouden,…) kan hij de samenkomst, optocht, betoging of andere manifestatie verbieden.
Het dragen of voorhanden hebben van enig voorwerp dat gebruikt kan worden om te slaan, te steken of te
verwonden, evenals het dragen van helmen of schilden is gedurende hogervermelde manifestaties
verboden.
Elke persoon die deelneemt aan een samenscholing op de openbare weg dient zich te schikken naar de
bevelen van de politie.
Het is verboden de openbare weg te versperren of te belemmeren zodat het vrije verkeer van het publiek
gehinderd wordt.
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Kwaadwillige samenscholingen kunnen verboden worden door de overheid, vermits deze gericht zijn op
een verstoring van de openbare orde en risico’s voor de gemeenschap in haar geheel kunnen meebrengen.
Diegene die de bepalingen van artikel 51 of 52 overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve
geldboete van maximum € 250.

Afdeling 2. Hinderlijke of gevaarlijke activiteiten in openbare ruimten
Artikel 53
Het is verboden in openbare ruimten, in voor het publiek toegankelijke plaatsen en in privéeigendommen over te gaan tot een activiteit die de openbare veiligheid of de veilige en vlotte doorgang
in het gedrang kan brengen, zoals:
1. gooien, stoten of lanceren van een voorwerp dat iemand kan hinderen of bevuilen of dat andermans
eigendom kan beschadigen of vernielen. Deze bepaling is niet van toepassing op de sportdisciplines en
spelen die in adequate installaties worden verricht.
2. gebruik maken van vuurwerk en vreugdeschoten, behoudens vergunning van de bevoegde overheid;
3. klimmen op afsluitingen, in bomen, op palen, constructies of allerhande installaties, behoudens
vergunning van de bevoegde overheid;
4. gevaarlijke, gewelddadige of lawaaierige spelen of oefeningen doen, behoudens vergunning van de
bevoegde overheid;
5. allerhande werken verrichten, behoudens vergunning van de bevoegde overheid;
6. artistieke prestaties leveren, behoudens vergunning van de bevoegde overheid.
7. Het maken van gevaarlijke en lawaaierige ritten met quads en crossmotoren op openbare wegen, die
duidelijk zichtbaar uitsluitend voor landbouw en recreatiedoeleinden zijn bestemd.
Bij overtreding van dit artikel kan een administratieve geldboete worden opgelegd van maximum € 250.
Overeenkomstig de wapenwet (wet van 3/01/1933 gewijzigd door de wet van 30/01/1991 en latere
wijzigingen) is het verboden in openbare ruimten, in voor het publiek toegankelijke plaatsen en in
privéeigendommen over te gaan tot het gebruiken van vuurwapens of wapens met samengeperste lucht,
uitgezonderd in stands die daartoe een vergunning hebben of in schietkramen op kermissen en
onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de jacht.
Wapens, munitie of vuurwerk dat gebruikt of opgeslagen wordt in strijd met bovenvermelde bepalingen,
worden in beslag genomen.
Artikel 54
Zonder voorafgaande vergunning van de gemeente, is het verboden vogelafschrikkanonnen of dergelijke
toestellen te plaatsen. De opening van het kanon dient steeds in de meest gunstige richting te worden
geplaatst ten aanzien van de hindergevoelige plaatsen.
Het is verboden deze toestellen te laten werken tussen 22 uur en 7 uur.
De ontploffingen moeten beperkt worden tot 6 knallen per uur. De algemene geluidsnormen voorzien in
bijlage 2.2.1 van Vlarem II zijn van toepassing. Het gebruik moet beperkt blijven tot het beveiligen van
akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt.
Bij niet naleving van dit artikel kan er een administratieve geldboete worden opgelegd van maximum €
250.
Artikel 55
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Onverminderd de bepalingen van de wetgeving stedenbouw (decreet van 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening en haar latere wijzigingen) dient bij elke bouwwerf voor de
aanvang van de bouwwerken en tijdens de gehele duur ervan, een mededeling aangebracht waaruit blijkt
dat een bouwvergunning werd afgeleverd. Deze mededeling gesteld op een formulier afgeleverd door de
gemeente wordt voor een nieuwbouw op een stevig bord aangebracht langs de straat, op een hoogte van
minstens 1,50 m en van maximum 2,00m. Voor verbouwingswerken wordt de mededeling op een goed
zichtbare wijze aangebracht op de straatgevel van de eigendom waar de verbouwing plaats grijpt.
Artikel 56
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.
Diegene die de bepalingen van dit artikel niet naleeft, kan gestraft worden met een administratieve
geldboete van maximum € 250.
Artikel 57
Voorwerpen die door hun val of door ongezonde uitwasemingen kunnen schaden, mogen niet op de
openbare weg geworpen, geplaatst of achtergelaten worden.
Diegene die de bepalingen van dit artikel niet naleeft dient op het eerste politiebevel de voorwerpen van
de openbare weg te verwijderen, zoniet zal de gemeente ambtshalve overgaan tot de verwijdering, op
kosten en risico van de overtreder, met toepassing van het geldend gemeentelijk retributiereglement.
Dode dieren en krengen op het openbaar domein of in de openbare ruimte of zichtbaar vanuit het
openbaar domein of van in de openbare ruimte dienen in afwachting van hun ophaling door de bevoegde
diensten aan het zicht van voorbijgangers onttrokken te worden door het aanbrengen van
afschermmiddelen.
Diegene die deze bepaling niet naleeft kan bestraft worden met een administratieve geldboete van max. €
250.
Artikel 58
Het is verboden voor ieder persoon die op de openbare ruimte een activiteit uitoefent, ongeacht of hij
hiervoor een vergunning heeft gekregen:
- de toegang tot openbare of private gebouwen of bouwwerken te belemmeren;
- vergezeld te zijn van een agressief dier;
- zich dreigend op te stellen;
- de doorgang van voorbijgangers te verhinderen;
- deze activiteit op de rijweg uit te oefenen behoudens in uitzonderlijke gevallen zoals vb. een
autoloze zondag.
In geval van overtreding van onderhavig artikel kan de politie of de gemachtigde ambtenaar de activiteit
onmiddellijk doen stopzetten onverminderd de mogelijke bestraffing met een administratieve geldboete
van maximum € 250.
Artikel 59
Overeenkomstig de wegcode is het gebruik van steps, rolschaatsen of skateboards en dergelijke enkel
toegelaten op voorwaarde dat de openbare veiligheid niet in het gedrang wordt gebracht. De bevoegde
overheid kan het echter verbieden op de plaatsen die zij bepaalt.
Artikel 60
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Behoudens vergunning van de bevoegde overheid is het verboden in de openbare ruimte en in openbare
plaatsen:
- inzamelingen en inzamelingen door middel van verkoop te houden;
- te zorgen voor vermakelijkheden zoals fuiven, bals, tentoonstellingen, spektakels of feestelijke
verlichting.
De vergunningsaanvragen moeten ingediend worden ten minste 30 kalenderdagen voorafgaand aan de
activiteit.
De inrichters van bals, fuiven, danspartijen, concerten, recitals of andere vermakelijkheden in gesloten
ruimten toegankelijk voor het publiek of in openbare instellingen zullen hiervan minstens 30 dagen
vooraf schriftelijk kennis geven aan de burgemeester.
De bepalingen van het gemeentelijke feest- en fuifreglement moeten naar aanleiding van deze
evenementen strikt nageleefd worden.
De overtredingen tegen de bepalingen van onderhavig artikel kunnen worden bestraft met een
administratieve geldboete van maximum € 250.
Artikel 61
Onverminderd de andere bij onderhavig reglement voorziene bepalingen mag niemand, ook niet tijdelijk,
goederen uitstallen op de openbare ruimte zonder vergunning van de bevoegde overheid.
In geval van overtreding van artikel 59 en artikel 60 kan de politie of de gemachtigde ambtenaar de
activiteit onmiddellijk laten stopzetten.
Artikel 62
Het is verboden zonder toelating van de burgemeester reclame te maken, drukwerken of om het even
welke tekeningen uit te delen in openbare plaatsen of er een bedrijf of beroep uit te oefenen. Deze
bepaling is niet van toepassing op geschriften, drukwerk in verband met verkiezingen, politiek, filosofie,
met religieus karakter. De personen die optreden als omroeper, verkoper of verdeler van kranten,
publicaties, tekeningen, gravures, advertenties en reclame en allerhande drukwerken in straten en andere
openbare plaatsen, mogen zonder vergunning geen materiaal gebruiken voor de uitoefening van die
activiteit, behalve voor wat betreft de voor de gemeente voorbehouden standplaats op de openbare
markten.
De verdelers van kranten, documenten, tekeningen, gravures, advertenties en allerhande drukwerken
dienen wat er door het publiek op de grond wordt gegooid, op te rapen.
Het is verboden voor omroepers, verkopers of verdelers van kranten, documenten, drukwerken of
reclame:
- voorbijgangers aan te klampen, te volgen of lastig te vallen.
- stapels kranten, documenten, enz. achter te laten op de openbare weg of op de drempel van deuren en
vensterbanken van gebouwen.
- reclame-, advertentie- en informatiebladen af te leveren in brievenbussen, waar de sticker met
opschrift "Geen reclame, geen advertentie- en informatiebladen" is aangebracht.
- reclame af te leveren in brievenbussen, waar de sticker met het opschrift "Geen reclame, wel
advertentie- en informatiebladen" is aangebracht.
Indien reclame en advertentiebladen in de brievenbus gedeponeerd worden, dient dit op zodanige wijze te
gebeuren dat alleen de bewoner van het betrokken adres ze kan bereiken en er geen gevaar bestaat dat
deze stukken op de openbare weg kunnen vallen en waaien.

RGL-IZSEC-8-0

Deze maatregel is ook van toepassing op de appartementsgebouwen, met uitzondering van die
appartementsgebouwen waarvan de brievenbussen zich in een gesloten ruimte bevinden en de reclame er
op een ordelijke wijze wordt gestapeld. Onbewoonde panden mogen niet bedeeld worden.
Het college van burgemeester en schepenen kan de administratieve schorsing of de administratieve
intrekking van de vergunning uitspreken als diens houder de daaraan verbonden voorwaarden niet naleeft
of als hij een bepaling van onderhavig artikel schendt.
Indien de overtreder of voor wie hij optreedt van deze bepalingen geen vergunning heeft moet hij,
onverminderd de mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve boete van maximum € 250 de
zaken onmiddellijk reinigen of wegnemen, zo niet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op
kosten en op risico van de overtreder op basis van het geldend gemeentelijk retributiereglement.
Artikel 63
Het is verboden buiten de zalen voor spektakels of concerten en plaatsen voor sportbijeenkomsten of
vermakelijkheden, de voorbijgangers op de openbare weg aan te klampen om hun inkomkaarten te koop
aan te bieden of om hun uit te leggen hoe ze er zich kunnen aanschaffen.
Het is eveneens verboden voor handelaars of restauranthouders alsook voor personen die ze
tewerkstellen, cliënten aan te spreken of te roepen teneinde ze aan te sporen om naar hun zaak te komen.
De overtredingen tegen de bepalingen van onderhavig artikel kunnen bestraft worden met een
administratieve geldboete van maximum € 250.
Artikel 64
Het is verboden op welke manier dan ook ieder concert, spektakel, vermakelijkheden en bijeenkomsten
op de openbare weg, toegelaten door de gemeentelijke overheid, te storen.
Het is verboden voor het publiek van zalen voor spektakels, feesten, concerten of sport in de gemeente:
a) zich op de scène, piste of terrein te begeven zonder daar vanwege de artiesten, sportlui of
organisatoren een uitnodiging of toelating voor te hebben gekregen, alsook zich toegang te
verschaffen tot de private delen van het etablissement of degene die voor de artiesten of sportlui
voorbehouden zijn;
b) voorwerpen op de balkons en leuningen te plaatsen of eraan te bevestigen die door hun val of op enige
andere manier het publiek, de acteurs of de sportbeoefenaars kunnen storen.
c) De stabiliteit en/of veiligheid van de installaties of plaatsen in gevaar te brengen door hun gedrag.
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve
geldboete van maximum € 250.
Artikel 65
Zij die een beroep maken van waarzeggen of van voorspellen of van uitleggen van dromen in openbare
ruimten kunnen worden gestraft met een administratieve geldboete van maximum € 250. De werktuigen,
gereedschappen en kledij die dienen of bestemd zijn tot het uitoefenen van het beroep van waarzegger,
voorspeller of droomuitlegger worden in beslag genomen en verbeurd verklaard.

Afdeling 3. Plaatsing van torenkranen
Artikel 66
Iedere plaatsing van een torenkraan op de openbare ruimte is onderworpen aan de vergunning van de
gemeente en dient te voldoen aan alle terzake geldende wettelijke bepalingen en voorschriften.

RGL-IZSEC-8-0

Onverminderd de reglementaire voorschriften inzake stedenbouw, leefmilieu en arbeidsbescherming, is
het verplicht:
1. voor iedere ingebruikname van een torenkraan en telkens als het Algemeen Reglement op de
Arbeidsbescherming het opmaken van een proces-verbaal van verificatie vereist, een fotokopie van dit
document, opgesteld door een erkend organisme, op te sturen naar de gemeente, binnen een termijn
van drie weken voor de montage of het opnieuw monteren;
2. dat ieder gebruik van de torenkraan onderworpen is aan de opstelling van een plan van de werkplaats,
in twee exemplaren, met alle nuttige aanduidingen en kenmerken van het tuig, met inbegrip van de
plaatsruimte en de draaicirkel van de arm;
3. dat de torenkranen een stabiele basis hebben op de grond, om het omvallen ervan te vermijden. Torenhijskranen moeten aan rails vastgemaakt worden en de rails moeten op hun beurt stevig in de grond
verankerd worden om uitrukking te voorkomen;
4. dat de torenkraan, naarmate de bouw vordert, hetzij in het gebouw opgenomen wordt, hetzij degelijk
op verschillende plaatsen vastgeankerd wordt;
5. dat de gebruikers alle gepaste maatregelen nemen opdat de stabiliteit van de torenkraan niet zou
verminderen wanneer deze zich in draaistand bevindt;
6. dat de vervoerde materialen indien deze poedervormig of vloeibaar zijn of zich kunnen verspreiden,
worden opgeborgen in containers zodat er niets kan vallen op het openbaar domein, in de private
eigendommen of binnen de met paalwerk omheinde ruimte. De omheining moet zo nodig op bevel
van een overheidsbeambte gesloten worden bij de dagelijkse sluiting van de werkplaats;
7. dat vóór de ingebruikname van de torenkraan op het politiecommissariaat een lijst wordt ingediend
met de namen, adressen en telefoonnummers van de aannemer, de ingenieur of bevoegde technicus
alsook een lid van het kraanpersoneel, die te allen tijde snel bereikt kunnen worden, zowel overdag als
’s nachts. Een kopie van deze lijst dient aan de buitenzijde van het kantoor van de werkplaats
aangeplakt te worden.
De overtredingen op dit artikel worden geregeld in de ARAB en de veiligheidswetgeving.

Afdeling 4. Privatieve ingebruikneming van de openbare ruimte
Artikel 67
Behoudens vergunning van de bevoegde overheid en onverminderd de wettelijke en reglementaire
bepalingen inzake stedenbouw is het volgende verboden:
1. 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 waardoor schade
berokkend kan worden aan derden en waardoor de veiligheid of het gemak van doorgang in het
gedrang wordt gebracht;
2. De installatie op hoge delen van gebouwen of tegen de gevels van huizen, van voorwerpen die gevaar
kunnen veroorzaken door hun val, ook al steken ze niet uit over de openbare weg.
Zijn vrijgesteld van deze bepaling: de voorwerpen die geplaatst werden op vensterbanken en
vastgehouden worden door een stevig bevestigde en niet uitstekende voorziening.
Onverminderd de bepalingen van het verkeersreglement mag geen enkel voorwerp, zelfs gedeeltelijk, de
voorwerpen van openbaar nut waarvan de zichtbaarheid volledig moet verzekerd zijn, verbergen.
Geen enkel voorwerp mag dus, ook al was dat maar gedeeltelijk, de deuren of ramen van gebouwen langs
de openbare weg verbergen.
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De voorwerpen die in strijd met onderhavig artikel zijn geplaatst, vastgehecht of opgehangen, dienen op
het eerste politieverzoek of van een gemachtigde ambtenaar verwijderd te worden. Zo niet zal daar
ambtshalve toe worden overgegaan op kosten en risico van de overtreder.
Het College van burgemeester en schepenen kan de administratieve schorsing of de administratieve
intrekking van de vergunning uitspreken als diens houder de daaraan verbonden voorwaarden niet
naleeft.
Artikel 68
Behoudens machtiging van het college van burgemeester en schepenen is het verboden terrassen, stoelen,
banken, tafels, windschermen, uitstalramen, of reclameborden en dergelijke te plaatsen onder gelijk
welke vorm en koopwaren op de openbare ruimte uit te stallen.
De voorwerpen die in strijd met dit artikel geplaatst of uitgestald zijn, dienen op het eerste verzoek van
de politie of van een gemachtigd ambtenaar verwijderd te worden, zoniet kan ambtshalve worden
overgegaan tot de verwijdering ervan, op kosten en risico van de overtreder, met toepassing van het
geldend gemeentelijk retributiereglement.
Onverminderd de bepalingen inzake stedenbouw, zal het college van burgemeester en schepenen de
administratieve intrekking of de administratieve schorsing bevelen van de machtiging die het verleend
had aan de uitbater indien deze laatste de voorwaarden niet respecteert die gesteld werden bij de
toekenning van de voormelde toelating.
Artikel 69
Externe installatie van hertz- of parabolische antennes die radiodiffusie en televisie ontvangen, of gelijk
welke andere gelijkwaardige ontvangstinstallatie of koel- en luchtbehandelingsinstallaties, voor zover
niet vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning, worden toegelaten mits het verkrijgen van een
stedenbouwkundige vergunning.
In geval van niet-naleving van de voorwaarden die in de vergunning gesteld zijn, zal het college van
burgemeester en schepenen na aanmaning de definitieve intrekking van de vergunning uitspreken.
Indien de eigenaar of gebruiker geen vergunning heeft, wordt hij verplicht de antenne, parabool of
installatie te verwijderen, onverminderd de mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve boete
van maximum € 250 zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en risico van de
overtreder, met toepassing van het geldend gemeentelijk retributiereglement.
Artikel 70
Zonder de toelating van de gemeente mogen op de openbare weg geen laad- of hijstoestellen, containers
of ander bouwwerfmateriaal geplaatst worden. De doorgang voor voetgangers zal vrij blijven en de
materialen dienen reglementair gesignaleerd te worden. Deze bouwmaterialen mogen evenmin
opgestapeld worden op braakliggende gronden zonder schriftelijke toelating van de eigenaar van die
gronden.
Onverminderd de voorschriften van het verkeersreglement en van de lokale reglementering op het
parkeren van voertuigen zijn mobilhomes, caravans, opleggers van vrachtwagens en dergelijke op de
openbare weg verboden behoudens schriftelijke toelating van de burgemeester tenzij op parkeerplaatsen
die door de verkeersborden E9c, E9d of E9h aangeduid zijn als bestemd voor deze voertuigen.
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt en waarop de wegcode niet van toepassing is, kan
bestraft worden met een administratieve geldboete van maximum € 250.
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Artikel 71
Indien om welke reden dan ook een persoon uit het huis dat hij/zij bewoont, wordt gedreven en diens
meubels op de openbare weg worden gezet, moet deze persoon ze op het moment van de uitzetting
verwijderen. Indien de eigenaar zijn goederen niet onmiddellijk verwijdert zullen ze, in toepassing van de
wet van 30 december 1975 (betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op
de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting), door de gemeente gedurende zes
maanden worden bewaard. Na deze termijn worden de goederen eigendom van de gemeente. De
gemeente mag de kosten die zij gemaakt heeft voor het weghalen en bewaren van de goederen
aanrekenen aan de eigenaar of zijn rechthebbenden.
Artikel 72
Bomen, beplantingen en bodembedekkers op private eigendommen moeten zodanig gesnoeid worden dat
iedere tak die over de openbare weg hangt of ligt;
• zich op minstens 4 meter hoogte van de grond bevindt en het uiteinde ervan zich op minstens 1 meter
afstand van de rijweg bevindt;
• de zichtbaarheid van de verkeerstekens niet in het gedrang brengt;
• het normaal uitzicht op de openbare weg, in de nabijheid van bochten en kruispunten niet belemmert;
• de intensiteit van de openbare verlichting vermindert;
• de bovengrondse netleidingen of nutsvoorzieningen onbereikbaar maakt of kan beschadigen;
• niet mag hinderen voor de nutsvoorzieningen.
Indien bijzondere veiligheidsredenen dat vereisen, kan de gemeente andere afmetingen opleggen en de
voorgeschreven werken dienen binnen de gestelde termijn na de desbetreffende betekening verricht te
worden. Indien er aan onderhavige bepaling geen gevolg wordt gegeven, zullen de werken door de
gemeente verricht worden op kosten en risico van de in gebreke blijvende partij.
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt en waarop de wegcode niet van toepassing is, kan
bestraft worden met een administratieve geldboete van maximum € 250.
Artikel 73
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.
Dezelfde voorzorgsmaatregelen 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.
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
verwonden of de veiligheid niet in het gedrang kunnen brengen.
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve
geldboete van maximum € 250.
Artikel 74
Overeenkomstig artikel 78 van de wegcode mogen ingangen van kelders en toegangen tot ondergrondse
ruimten op de openbare weg slechts geopend worden:
- Overdag en gedurende de tijd die nodig is voor de handelingen waarvoor de opening vereist is.
- Met inachtneming van alle maatregelen om de veiligheid van de voorbijgangers te waarborgen.
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Tijdens de openstelling zal de eigenaar de nodige materiële voorzieningen treffen of laten treffen, om
ongevallen te voorkomen. Indien dit niet mogelijk is dan zal minstens de aandacht van het publiek hierop
gevestigd worden met daartoe geschikte middelen of verkeerssignalisatie.
Beide voorwaarden zijn cumulatief.

Afdeling 5. Het gebruik van gevels van gebouwen
Artikel 75
Iedere eigenaar van een gebouw is verplicht het door de gemeente toegekende huisnummer goed
zichtbaar aan de straatkant aan te brengen. In flatgebouwen dient elk appartement een samengesteld
nummer te dragen bestaande uit het huisnummer, het nummer van de verdieping en het appartement.
Het is verboden op welke manier dan ook de toegekende huisnummers en straatnaamborden te
verbergen, af te rukken, te beschadigen of te doen verdwijnen.
In geval van wijziging van nummer dient het oude nummer met een zwarte streep te worden doorstreept
en mag het maximaal twee jaar behouden blijven vanaf de betekening terzake door het bestuur.
Als werken aan het gebouw de verwijdering van het huisnummer vereisen, dient dit nummer ten laatste
acht dagen na de beëindiging van de werken te worden hersteld.
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve
geldboete van maximum € 250.
Artikel 76
Onverminderd de bepalingen van de wet van 10/03/1925 op de electriciteitsvoorziening (B.S.
25/04/1925) en de wet van 6/02/1987 betreffende de radiodistributie en teledistributienetten en
betreffende de handelspubliciteit op radio en televisie ( B.S. 3/4/1987 ) dienen de eigenaars,
vruchtgebruikers, huurders, bewoners of om het even welke verantwoordelijken van een gebouw, zonder
dat dit voor hen enige schadeloosstelling teweegbrengt, op de gevel of topgevel van hun gebouw, ook
wanneer dit zich buiten de rooilijn bevindt, en in dit geval eventueel langs de straatkant, het aanbrengen
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 belang zijn voor de openbare veiligheid
en de openbare nutsvoorzieningen
4° gelegenheidsversieringen
5° luidsprekers en de tijdelijke bevestiging van kabels.
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve
geldboete van maximum € 250.
Artikel 77
De eigenaars, huurders, bewoners of verantwoordelijken van een gebouw moeten zich ervan verzekeren
dat het gebouw, inclusief de installaties en apparaten waarmee het uitgerust is, zich in perfecte staat
bevindt van bewaring, onderhoud en werking, teneinde de openbare veiligheid niet in het gedrang te
brengen.
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Afdeling 6. Algemene maatregelen ter voorkoming van schendingen van de openbare veiligheid
Artikel 78
Het is verboden de geluidssignalen van brandweer, lokale of federale politie en andere hulpdiensten na te
bootsen.
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve
geldboete van maximum € 250.
Artikel 79
Iedere bedrieglijke hulpoproep of bedrieglijk gebruik van een praatpaal of signalisatietoestel bestemd om
de veiligheid van de gebruikers te vrijwaren, is verboden.
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve
geldboete van maximum € 250.
Artikel 80
Onbevoegde personen mogen niet binnendringen in gebouwen of voorzieningen van openbaar nut die
niet voor het publiek toegankelijk zijn.
De eigenaar is verplicht gepaste maatregelen te nemen om de toegang tot de onbezette gebouwen te
voorkomen.
De afsluitingen, schutsels, omheiningen die verankerd zijn in de grond en niet-bebouwde terreinen
begrenzen, evenals deze welke bevestigd zijn aan gebouwen, moeten stevig vastgemaakt zijn opdat ze
niet kunnen wegwaaien of vallen. De stabiliteit en verankering moeten regelmatig nagekeken worden.
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve
geldboete van maximum € 250.
Artikel 81
Enkel de daartoe bevoegde personen mogen kranen van leidingen of kanaliseringen, schakelaars van de
openbare verlichting, openbare uurwerken, signalisatieapparaten, alsook uitrustingen voor
telecommunicatie en verdeelkasten voor electriciteitsvoorziening die zich bevinden op of onder de
openbare weg of in openbare gebouwen bedienen.
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve
geldboete van maximum € 250.
Artikel 82
Onverminderd de wettelijke voorschriften of reglementen, is het verboden een gevaarlijk, giftig,
explosief of ontvlambaar product vermeld in de lijst van gevaarlijke stoffen (Europese richtlijn
67/548/EG, Seveso II richtlijn) te bezitten, te bewerken of te vervoeren.

Afdeling 7. Brandpreventie
Artikel 83
Zodra er brand uitbreekt, dienen de personen die het vastgesteld hebben, dit onmiddellijk te melden,
hetzij bij de politie, hetzij bij de dichtstbijzijnde brandweerdienst, hetzij op het centraal
noodoproepnummer. Indien mogelijk dienen zij eveneens de bewoners of gebruikers van het pand te
waarschuwen.
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Artikel 84
De personen die zich bevinden in een gebouw waarin brand is uitgebroken, alsook in de omringende
gebouwen moeten:
- onmiddellijk gevolg geven aan de bevelen van brandweer, burgerbescherming, politie of andere
openbare diensten waarvan de tussenkomst vereist is om het onheil te bestrijden;
- de toegang tot hun gebouw mogelijk maken;
- het gebruik van watertappunten en alle middelen om de brand te bestrijden waarover ze beschikken
mogelijk maken.
Artikel 85
Onverminderd de bepalingen van het strafwetboek (art. 519) is iedere eigenaar, huurder, vruchtgebruiker
of titularis van een gebruiksrecht of een recht van bewoning, verplicht schouwen waarvan hij gebruik
maakt, om brandstoffen, andere dan aardgas te verbranden minstens 1x per jaar door een erkend vakman,
die de nodige attesten aflevert, te laten reinigen. Zij die nalaten ovens, schoorstenen, of fabrieken waar
gebruikt wordt gemaakt van vuur te onderhouden, te herstellen of te reinigen kunnen bestraft worden met
een administratieve geldboete van maximum € 250.
Artikel 86
Alle handelingen die de toegang tot, de signalisatie of het gebruik van de watervoorraden voor het
blussen van branden hinderen, zijn verboden.
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve
geldboete van maximum € 250.
Artikel 87
Als een evenement zoals een fuif, een dansfeest of andere bijeenkomst georganiseerd wordt in een voor
het publiek toegankelijke plaats waarvan de organisatoren niet kunnen bewijzen dat de plaats
beantwoordt aan de veiligheidsvoorschriften, met name in toepassing van de regelgeving inzake
brandveiligheid, kan de burgemeester het evenement verbieden en kan de politie in voorkomend geval
het etablissement doen evacueren en sluiten.
Artikel 88
Onverminderd de wettelijke bepalingen die van kracht zijn, is het verboden op plaatsen die voor het
publiek toegankelijk zijn, gelijk welke voorwerpen te plaatsen, te bevestigen of op te hangen die de
doorgang in de trappen, uitgangen of nooduitgangen alsook in de gangen die erheen leiden, hinderen of
die op gelijk welke wijze hun breedte of hoogte beperken.
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve
geldboete van maximum € 250.
Artikel 89 § 1
Elk gebouw of elke constructie die meer dan twee verdiepingen telt boven het gelijkvloers en waarvan de
hoofdingang niet uitgeeft op de openbare weg, moet toegankelijk zijn voor de hulpvoertuigen.
Deze toegangsweg moet het verkeer, het parkeren en het aanwenden van het materiaal dat door de
hulpdiensten en de brandweer gebruikt wordt, toelaten.
Artikel 89 § 2
Die toegangsweg moet steeds vrij en gemakkelijk toegankelijk blijven.
Het is verboden er voertuigen op te parkeren of er gelijk welke materialen of voorwerpen achter te laten.
Artikel 89 § 3
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Deze toegangsweg zal aangeduid worden hetzij door wegmarkeringen, hetzij door elk ander
signalisatiemiddel dat gepast geacht wordt.
Diegene die de bepalingen van paragraaf 2 overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve
geldboete van maximum € 250.

Afdeling 8. Bijzondere bepalingen die in acht dienen te worden genomen bij sneeuw of vrieskou, ijs, ijzel
Artikel 90
De met sneeuw, ijs of ijzel bedekte voetpaden moeten vrijgemaakt of slipvrij gemaakt worden over
tweederden van hun breedte, met een minimum van 1,50 m. Deze verplichting berust op de in artikel 9
vermelde personen. Hierbij dienen de nodige doorgangen voorzien opdat het smeltwater de rijbaan zou
kunnen bereiken.
De sneeuw moet aan de rand van het trottoir opgehoopt worden en mag niet op de rijweg gegooid
worden. De rioolkolken en straatgoten moeten vrij blijven.
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve
geldboete van maximum € 250.
Artikel 91
Het is verboden op de openbare weg:
- water te gieten of te laten vloeien bij vriesweer;
- glijbanen aan te leggen;
- sneeuw of ijs te storten dat afkomstig is van privé-eigendommen.
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve
geldboete van maximum € 250.
Artikel 92
Het strooien van zand of andere producten met het oog op het doen smelten van sneeuw of ijs op de
treden van buitentrappen, op voetpaden of trottoirs of op de openbare weg, ontheft de personen die
daartoe overgaan niet van hun verplichting tot onderhoud van voetpaden of trottoirs, overeenkomstig
artikel 9 en artikel 69 van onderhavig reglement.
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve
geldboete van maximum € 250.
Artikel 93
Het is verboden zich op het ijs te begeven van kanalen, vijvers, beken, grachten, waterbekkens en
waterlopen, zonder toelating van de bevoegde autoriteiten.
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve
geldboete van maximum € 250.

Afdeling 9. Ontspanningsactiviteiten en –plaatsen
Artikel 94 § 1
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.
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De plaatsen die voor welbepaalde spelen of sporten voorbehouden zijn, mogen niet gebruikt worden voor
andere spelen of sporten of voor andere doeleinden.
Kinderen onder de zeven jaar dienen vergezeld te zijn van een van hun ouders of de persoon aan wiens
hoede ze werden toevertrouwd.
Degene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve
geldboete van maximum € 250.
Artikel 94 § 2
De gemeente is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen op een gemeentelijk speelterrein.

Afdeling 10. Verhuizingen, laden en lossen
Artikel 95
Er mogen geen meubels of andere goederen geladen of gelost worden tussen 22 en 7 uur, met
uitzondering van ladingen voor markten en leveringen aan kleinhandelaars van waren onderhevig aan
bederf, zonder vergunning van de bevoegde overheid. Bij overtreding van deze bepaling kan men bestraft
worden met een administratieve geldboete van maximum € 250.
Bij het vervoeren, hanteren, laden en lossen van voorwerpen of andere goederen op de openbare weg
moet er overeenkomstig de wegcode op gelet worden dat de voetgangers niet verplicht worden het
voetpad te verlaten, dat ze zich nergens tegen stoten of dat ze zich niet verwonden, dat noch de veiligheid
noch de vlotte doorgang, noch de openbare rust in het gedrang komen.
Artikel 96
Het is verboden voor het cliënteel van winkelcentra, winkelkarren op de openbare ruimte achter te laten.
De uitbaters van winkelcentra zijn verplicht alle nodige maatregelen te nemen die de naleving van deze
bepaling vrijwaren; bovendien dienen zij te zorgen voor herkenbare winkelkarren.
Iedere overtreding op deze bepaling kan bestraft worden met een administratieve boete van maximum €
250.

HOOFSTUK IV - DE OPENBARE RUST

Afdeling 1. Hinderlijke activiteiten
Artikel 97
Het is verboden zich gemaskerd, vermomd of verkleed te bevinden op de openbare weg of in de plaatsen
toegankelijk voor het publiek, uitgezonderd de periodes waarin dit om historische, folkloristische of
religieuze redenen wordt aanvaard. In het bijzonder is het in die zin eveneens verboden het gelaat
volledig te bedekken zodanig dat de identificatie van de persoon onmogelijk is. De burgemeester kan in
bijzondere omstandigheden, afwijkingen toestaan. Zij mogen niet in het bezit zijn van een wapen of enig
ander gevaarlijk voorwerp.
Het is eveneens verboden het publiek lastig te vallen, te kwellen of uit te schelden of met geweld of op
ongeoorloofde wijze in de winkels of huizen te dringen. Niemand mag een vermomming dragen die
strijdig is met de goede zeden of die van aard is de openbare orde te storen.
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Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve
geldboete van maximum € 250.
Artikel 98
Het is verboden tijdens erediensten in de omgeving van plaatsen welke bestemd zijn of gewoonlijk
dienen voor de eredienst, gerucht te maken of daden te stellen die storend zouden zijn voor de
uitoefening van de erediensten of de bijwoning ervan.
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve
geldboete van maximum € 250.
Artikel 99
Het college van burgemeester en schepenen kan verbieden, met het oog op de handhaving van de
openbare rust, iedere tentoonstelling, verspreiding en handel van boeken, audiovisuele middelen of van
ieder ander voorwerp dat aanzet tot of aanzet kan geven tot geweld, haat en/of in tegenstrijdigheid is met
de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Afdeling 2. Geluidsoverlast
Artikel 100
Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het strafwetboek (art. 561 §1) of met
een administratieve geldboete van maximum € 250 zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of
nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord en dit tussen 22 u en 07 uur.
Artikel 101
Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk door geluid
gehinderd worden.
Behoudens bij noodgedwongen land- en tuinbouwactiviteiten en bij toegelaten evenenementen is elk
gerucht of rumoer bij dag of bij nacht verboden wanneer het te wijten is aan een gebrek aan voorzorg en
wanneer het van aard is de rust van de inwoners te verstoren.
Het hanteren, laden of lossen van materialen, toestellen of voorwerpen die geluiden kunnen
voortbrengen, zoals platen, bladen, baren, dozen, vaten of metalen recipiënten of andere, vallen onder de
volgende principes: deze voorwerpen dienen gedragen en niet gesleept te worden, geplaatst op de grond
en niet geworpen te worden;
als deze voorwerpen door hun afmetingen of hun gewicht niet gedragen kunnen worden, dienen ze
uitgerust te zijn van een voorziening waardoor ze geluidloos verplaatst kunnen worden.
Artikel 102
Behoudens vergunning van de Burgemeester zijn volgende zaken verboden op de openbare weg:
1. stem-, instrumentale of muzikale uitvoeringen op straat die de openbare rust verstoren;
2. het gebruik van luidsprekers, versterkers of andere apparaten die geluidsgolven produceren of
reproduceren en die de openbare rust verstoren;
3. kermisparades en -muziek die de openbare rust verstoren
Artikel 103
Onverminderd de wetten, besluiten en reglementeringen – en in het bijzonder de milieureglementering
(Vlarem) betreffende de strijd tegen lawaai, mag de intensiteit van geluidsgolven geproduceerd in private
eigendommen de milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht en binnenshuis niet overschrijden.
Het geluid in voertuigen die zich op de openbare weg bevinden, als ze hoorbaar zijn op de openbare weg,
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mogen het niveau van het straatgeluid niet overschrijden. De overtredingen tegen onderhavige bepaling
die aan boord van de voertuigen worden begaan, worden verondersteld door de bestuurder te zijn begaan.
Artikel 104
Het is verboden aan deuren aan te bellen of te kloppen met als doel de bewoners te storen. Het is
eveneens verboden kaarten of andere voorwerpen te koop aan te bieden zonder schriftelijke toestemming
van de bevoegde overheid, behoudens de gevallen waarvoor geen vergunning vereist is.
Artikel 105
Het is verboden in de openbare ruimte, uitgezonderd de zones waar het door de gemeente toegelaten is,
bezig te zijn met op afstand bestuurde modelvliegtuigen, -boten of –wagens waarvan het voortgebrachte
geluid de openbare rust verstoort.
Diegene die de bepalingen van artikel 101 tot en met artikel 105 overtreedt, kan bestraft worden met een
administratieve geldboete van maximum € 250.

Inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn.
Artikel 106 § 1
De bepalingen van onderhavig artikel zijn van toepassing op de etablissementen die gewoonlijk voor het
publiek toegankelijk zijn, ook al is het er slechts onder bepaalde voorwaarden toegelaten.
Artikel 106 § 2
Onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bestrijding van geluidshinder, mag het geluid
binnen de voor het publiek toegankelijke etablissementen, zowel overdag als 's nachts, het niveau van het
straatlawaai niet overschrijden als het hoorbaar is op de openbare weg. De waarden vastgelegd bij K.B.
van 24.02.1977, houdende vaststelling van geluidsnormen in openbare en private inrichtingen zijn van
toepassing.
Artikel 106 § 3
Het is verboden voor uitbaters van voor het publiek toegankelijke etablissementen, café-, cabaret-,
restauranthouders en uitbaters van danszalen en in het algemeen degenen die wijn, bier of andere dranken
verkopen, hun etablissement te sluiten zolang er zich een of meer klanten bevinden.
Artikel 106 § 4
De politie kan 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,
onverminderd de mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve geldboete van maximum € 250.
Als de wanorde of het lawaai blijft aanhouden, kan de burgemeester overeenkomstig artikel 134 ter of
134 quater van de nieuwe gemeentewet iedere maatregel nemen die hij nuttig acht om een einde te stellen
aan de storing, meer bepaald door de tijdelijke sluiting van het etablissement te bevelen gedurende de
uren en voor de duur die hij bepaalt en dit gedurende een periode van maximum 3 maand.
Artikel 106 § 5
Het is verboden om tussen 22 u en 07 u alcoholhoudende dranken (gedistilleerde of gegiste dranken al
dan niet in gemixte vorm) op de openbare weg/domein, buiten de terrassen en andere toegelaten plaatsen
speciaal bestemd voor dit doel, te gebruiken. Het bezit van geopende recipiënten die alcoholhoudende
dranken bevatten wordt gelijkgesteld met het gebruik beoogd in onderhavige tekst.
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Het is de verantwoordelijke exploitanten of door hen aangestelde personen van inrichtingen/uitbatingen
en aanhorigheden gelegen in de gemeente, die al dan niet tegen betaling toegankelijk zijn, ook al is de
toegang beperkt tot bepaalde categorieën van personen, verboden om tussen 22 u en 07 u,
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 binnen de zaak of aanhorigheden (terras, tuin, …) en dit voor onmiddellijk consumptie
aldaar.
Een uitzondering hierop kan door het college van burgemeester en schepenen worden toegestaan aan de
organisatoren van activiteiten waarbij de inname van een afgebakende zone van de openbare weg/domein
voorafgaandelijk werd toegestaan door het college van burgemeester en schepenen. De uitzondering
heeft enkel uitwerking binnen die perimeter.
Deze aanvraag tot uitzondering dient minstens 30 dagen vooraf aan de activiteit ingediend te worden
door de verantwoordelijke aan het college van burgemeester en schepenen.
De politie kan bij overtredingen het etablissement laten ontruimen en sluiten, onverminderd de
mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve geldboete van maximum € 250.

Afdeling 3. Gebruik van grasmaaiers en houtzagen
Artikel 107
Het gebruik van grasmachines en andere machines voor het tuinieren en reinigen, evenals het gebruik van
houtzagen die door een motor worden aangedreven, zijn verboden op zondagen en wettelijke feestdagen.
Op andere dagen is het gebruik ervan verboden tussen 22u en 7u.
De verbodsbepalingen in dit artikel zijn echter niet van toepassing op de landbouwmachines en
tuinmachines, aangewend voor de normale exploitatie van een bedrijf of een nevenactiviteit in land- en
tuinbouw.
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve
geldboete van maximum € 250.

Afdeling 4. Afstelling van motoren
Artikel 108
Het is verboden in de openbare ruimte over te gaan tot de luidruchtige afstelling van motoren, ongeacht
hun vermogen.
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve
geldboete van maximum € 250.

Afdeling 5. Alarmsystemen
Artikel 109
De voertuigen die zich in de openbare ruimte of op private eigendommen bevinden en uitgerust zijn met
een alarmsysteem, mogen in geen enkel geval de buurt verstoren. De eigenaar van een voertuig waarvan
het alarm afgaat, moet daar zo spoedig mogelijk een eind aan stellen.
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Wanneer de eigenaar niet opdaagt binnen de 30 minuten na het afgaan van het alarm, mogen de
politiediensten de nodige maatregelen nemen om een einde te stellen aan deze hinder, op kosten en risico
van de overtreder.

Afdeling 6. Lichtpollutie
Artikel 110
Behoudens voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester is het verboden gebruik te maken
van het luchtruim boven het grondgebied van de gemeente voor het voortbrengen of projecteren, hetzij
rechtstreeks, hetzij door weerkaatsing van lichtbundels van laserlicht of gelijkaardig licht. Onverminderd
andere 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. Lichtreclame mag de normale intensiteit van
de openbare verlichting niet overtreffen.
Degene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve
geldboete van maximum € 250.

HOOFDSTUK V - DE GROENE RUIMTEN
Artikel 111
In de zin van dit hoofdstuk verstaat men onder groene ruimten de openbare plantsoenen, parken, tuinen
en alle stukken van de openbare ruimte buiten de rijbaan, die openstaan voor het verkeer van personen en
in hoofdorde bestemd zijn voor wandelen of ontspanning.
Artikel 112
Dit hoofdstuk is van toepassing op alle gebruikers van de groene ruimten.
Artikel 113
De openingsuren van de openbare parken en tuinen worden aangeplakt op een of meerdere ingangen
ervan.
Indien de openingsuren ontbreken zijn de parken en tuinen toegankelijk op eigen risico van de bezoekers
van zonsondergang tot –opgang, net als bij stormweer. De bevoegde overheid kan er indien nodig de
sluiting van bevelen.
Artikel 114
Niemand mag zich toegang verschaffen tot openbare parken en tuinen buiten de openingsuren of in geval
van de in artikel 113 tweede lid, beoogde sluiting.
Artikel 115
Niemand mag in de groene ruimten overgaan tot spelen die de gebruikers kunnen hinderen of de rust van
de plaats of van de bezoekers kunnen verstoren.
Artikel 116
Behoudens door de bevoegde overheid afgegeven vergunning mag geen enkel motorvoertuig in groene
ruimten circuleren.
Artikel 117
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Niet-gemotoriseerde voertuigen, paarden, vee, fietsen, steps, skateboards en rolschaatsen en dergelijke
zijn verboden in groene ruimten, met uitzondering van kinderwagens en rolstoelen voor mindervaliden,
alsook fietsen bestuurd door kinderen jonger dan 11 jaar en in de mate dat hun gedrag de veiligheid van
de andere gebruikers niet in het gedrang brengt. Fietsen, steps, skateboards en rolschaatsen mogen
gebruikt worden op de daartoe bestemde plaatsen.
Artikel 118
Het is verboden vuur te maken in groene ruimten, behoudens een machtiging van de burgemeester.
Artikel 119
Het is verboden in groene ruimten reclameborden of –affiches te plaatsen of andere commerciële
reclamemiddelen te gebruiken zonder vergunning van de bevoegde overheid.
Diegene die de bepalingen van artikel 114 tot en met artikel 119 overtreedt, kan bestraft worden met een
administratieve geldboete van maximum € 250.
Artikel 120 § 1
Het is verboden dieren binnen te brengen in speelterreinen met uitzondering van politiehonden, honden
speciaal opgeleid om gehandicapten te begeleiden en honden die voor een reddingsoperatie worden
ingezet.
Artikel 120 § 2
Behoudens vergunning van de bevoegde overheid is het verboden agressieve dieren of gevaarlijke
voorwerpen in groene ruimten binnen te brengen.
Artikel 120 § 3
Dieren moeten in groene ruimten met alle gepaste middelen vastgehouden worden, minstens met een
korte leiband.
Onverkort artikel 6 mogen dieren waarover men de hoede heeft hun uitwerpselen enkel in speciaal
daartoe ingerichte plaatsen achterlaten. Indien deze niet aanwezig zijn gelden de regels van artikel 130
van onderhavig reglement.
Artikel 120 § 4
Onverkort artikel 6 is het verboden in groene ruimten voedsel voor zwervende dieren of vogels achter te
laten, neer te leggen of te werpen.
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve
geldboete van maximum € 250.
Artikel 121
In groene ruimten is het verboden vogels te vangen en hun nesten te vernielen en alle andere dieren die
zich in de omgeving bevinden, lastig te vallen.
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve
geldboete van maximum € 250.
Artikel 122
Het is verboden in groene ruimten te kamperen in een tent, enig voertuig, caravan of mobilhome te
verblijven, te slapen, behoudens vergunning van de burgemeester.
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Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve
geldboete van maximum € 250.
Artikel 123
Het is verboden in groene ruimten de plaatsen die voor welbepaalde spelen of sporten voorbehouden zijn,
voor andere spelen of sporten of voor andere doeleinden te gebruiken.
Artikel 124
Onverkort art. 6 is het 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 ruimten alsmede hun
roerende goederen en monumenten te bevuilen.
Het is verboden het ijs dat gevormd is op het water in groene ruimten, te vervuilen door er voorwerpen,
substanties of dode of levende dieren op te werpen of te gieten.
Het is verboden te baden in het water van groene ruimten of er wat dan ook in te wassen of onder te
dompelen.
Artikel 125
In groene ruimten is het verboden knoppen en bloemen of planten te verwijderen.
Het is in groene ruimten verboden bomen te rooien, verminken, schudden of ontschorsen; takken,
bloemen of andere planten af te rukken of af te snijden; palen of andere voorwerpen voor de bescherming
van aanplantingen uit te rukken; wegen en dreven te beschadigen; zich te begeven in bloemperken en tapijten, ze te vernietigen of te beschadigen en in bomen te klimmen.
Het is eveneens in groene ruimten verboden op kunstwerken te klimmen en op plaatsen te komen waar
dit volgens de opschriften verboden is.
Artikel 126
Behoudens uitzondering is de toegang tot grasperken in groene ruimten verboden voor alle voertuigen.
Grasperken die niet mogen betreden worden, zijn aangeduid door specifieke borden. Het is verboden om
een bedrijfs- of beroepsbezigheid uit te oefenen, koopwaren uit te stallen of te verkopen, reclame te
maken, drukwerk of om het even wat uit te delen zonder schriftelijke toelating van de burgemeester.
Het college van burgemeester en schepenen kan op advies van de technische dienst of de beheerder van
de groene ruimten afwijken van onderhavig artikel voor de organisatie van uitzonderlijke evenementen.
Diegene die de bepalingen van artikel 123 tot en met 126 overtreedt, kan bestraft worden met een
administratieve geldboete van maximum € 250.

HOOFDSTUK VI – DIEREN
Artikel 127
Voor de toepassing van de bepalingen van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
1. woongebied = het gebied bestemd voor wonen, handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf, voor
sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische en recreatieve
voorzieningen en voor landbouwbedrijven;
2. agressieve, kwaadaardige of gevaarlijke dieren:
- elk dier dat wanneer hij vrij zou rondlopen, zonder enige provocatie op een duidelijke en
onmiskenbare dreigende wijze naar iemand toeloopt;
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- elk dier dat iemand aanvalt, bijt of verwondt zonder provocatie;
- elk dier dat een ander dier verwondt of aanvalt zonder provocatie.
Artikel 128
In het woongebied is het de eigenaars, bezitters of bewakers van honden en andere dieren, verboden deze
onbewaakt vrij te laten rondlopen., en meer bepaald:
a) in parken en plantsoenen;
b) op openbare wegen en fietspaden;
c) in de openbare bossen;
d) op speelpleinen;
e) in recreatiecentra;
f) natuurreservaten;
g) op alle voor publiek toegankelijke plaatsen.
In en op voormelde plaatsen dienen de dieren verplicht aan de leiband te worden gehouden. Dit geldt
eveneens buiten het woongebied, bij het naderen van andere personen of bestuurders van fietsen of
voertuigen.
Dit verbod geldt niet voor honden die gebruikt worden tijdens de jacht, die een kudde begeleiden, die
voor reddingsoperaties ingezet worden en voor politiehonden.
De bewaking dient zodanig te zijn dat de begeleider de hond elk ogenblik kan beletten om personen of
dieren te intimideren of lastig te vallen, voertuigen te bespringen of private eigendommen te betreden.
Het is verboden honden te laten begeleiden door personen die de hond niet onder controle kunnen
houden.
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve
geldboete van maximum € 250.
Artikel 129
Kwaadaardige, agressieve of gevaarlijke honden, zoals bepaald in artikel 128, moeten gemuilkorfd
worden door de eigenaar of de begeleider zodra ze op de openbare weg of openbare plaatsen komen.
Deze verplichting geldt niet voor de honden van de politiediensten en erkende bewakingsdiensten.
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve
geldboete van maximum € 250.
Artikel 130
In het woongebied waar honden conform artikel 128 aan de leiband dienen te worden gehouden, zijn de
begeleiders ervan verplicht:
- te beletten dat hun hond de parken en plantsoenen, de speelpleinen, de recreatiecentra, andere voor
publiek toegankelijke plaatsen, alsmede de voet- en de fietspaden, de rijwegen, de wandelpaden en de
bermen bevuilt;
- op de hiervoor vermelde plaatsen, de uitwerpselen van hun hond onmiddellijk te verwijderen;
- de hond gebruik te laten maken van de hondentoiletten indien aanwezig.
Indien de overtreder de uitwerpselen niet verwijdert, worden de kosten voor het opruimen en reinigen
door de gemeente aan de overtreder aangerekend, met toepassing van het geldend gemeentelijk
retributiereglement.
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De begeleider van een hond, die zich op de openbare ruimte bevindt, is verplicht steeds in het bezit te
zijn van ten minste één zakje voor de uitwerpselen. Het zakje moet op het eerste verzoek van de politie of
de gemachtigd ambtenaar getoond worden.
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve
geldboete van maximum € 250.
Artikel 131
Honden of andere huisdieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken voor de buren door aanhoudend
geblaf of ander aanhoudend geluid.
Onverminderd de toepassing van artikel 133 van de nieuwe gemeentewet en art. 36,1° van de wet op de
bescherming en het welzijn der dieren, kan de burgemeester de politieambtenaren laten overgaan tot de
inbeslagname van de hond of de andere huisdieren en het dier te laten plaatsen in een dierenasiel, zo de
eigenaar of de houder van de hond en andere huisdieren na eerste waarschuwing geen passende
maatregelen zou genomen hebben en de abnormale hinder zou aanhouden waarbij de openbare rust wordt
verstoord.
Artikel 132
Uitgezonderd de door het college van burgemeester en schepenen afgeleverde toelatingen is het verboden
op de openbare ruimte en op openbare plaatsen zoals openbare parken en openbare tuinen eender welke
materie voor de voeding van zwervende dieren of duiven achter te laten, te deponeren of te werpen, met
uitzondering van voedsel voor vogels bij vriesweer.
De eigenaars, beheerders of huurders van gebouwen moeten de plaatsen waar duiven nesten zouden
kunnen bouwen permanent afschermen, alsook bevuilde gebouwen doen schoonmaken en ontsmetten.
Onverkort artikel 6 kan diegene die de bepaling van dit artikel overtreedt bestraft worden met een
administratieve geldboete van maximum € 250.
Artikel 133
Diegene die paarden, trek-, last- of rijdieren, die aan hun zorg zijn toevertrouwd, in een bewoonde plaats
doen of laten binnendringen, kan bestraft worden met een administratieve geldboete van maximum €
250.
Artikel 134
Onbewaakte loslopende dieren aangetroffen op openbare wegen of openbare plaatsen, worden door de
bevoegde personen of in opdracht van de bevoegde personen, gevangen en overgebracht naar het
dierenasiel of andere geschikte locaties, onverminderd de bepalingen van artikel 30 van de wet op het
politieambt en artikel 36, 1° van de wet op de bescherming en het welzijn der dieren.
Alle hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de eigenaar of de houder van het dier.
Artikel 135
Het is verboden op de openbare weg:
1. dieren 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 en plaatsen;
2. dieren bij zich te hebben waarvan het aantal, het gedrag of de gezondheidstoestand de openbare
veiligheid en openbare gezondheid in het gedrang zouden kunnen brengen.
3. te komen met gevaarlijke dieren of deze te kijk te stellen zelfs in gesloten kooien of voertuigen.
Dit verbod is niet van toepassing op de rondreizende circussen, die de gemeente doorkruisen of toelating
bekomen hebben er op te treden.
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Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve
geldboete van maximum € 250.
Artikel 136
Onverminderd de VLAREM-wetgeving is het houden van wilde dieren aan een voorafgaandelijke en
speciale toelating van de gemeente onderworpen.
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve
geldboete van maximum € 250.
Artikel 137
Onverminderd de VLAREM-wetgeving is het verboden op het grondgebied van de gemeente honden en
andere dieren te houden, te bewaken of te begeleiden die een gevaar betekenen voor de fysische
integriteit van mensen, dieren of goederen.
De dieren die een levensgevaar of gevaar voor de fysische integriteit van personen of de veiligheid van
goederen betekenen, kunnen in de plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek aan het vrije bezit van
de eigenaar of aan de bezitter ervan onttrokken worden door de politie voor het bewaren van de openbare
rust en dit op kosten van de eigenaar of de bewaker.
Artikel 138
Diegene die de dood of een zware verwonding van dieren of vee, aan een ander toebehorend,
veroorzaken door het laten rondzwerven van kwaadaardige of woeste dieren, kan bestraft worden met
een administratieve geldboete van maximum € 250.
Artikel 139
Behoudens vergunning is het africhten van een dier in de openbare ruimte verboden.
Deze bepaling is niet van toepassing op de africhting van dieren door de politiediensten.
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve
geldboete van maximum € 250.
Artikel 140
Diegene die zonder daartoe gerechtigd is, op andermans grond komt, of erover gaat of zijn hond erover
doet lopen, indien de grond is gereedgemaakt of bezaaid, of ten tijde dat die grond bezet is met graan op
de halm, met druiven of andere voortbrengsels, die rijp of bijna rijp zijn, kan bestraft worden met een
administratieve geldboete van maximum € 250.
Artikel 141
Het is verboden op de openbare ruimte voertuigen en andere goederen te doen bewaken door agressieve
dieren, ook al zijn deze vastgebonden of in het voertuig geplaatst.
Diegene die de bepaling van dit artikel overtreedt kan bestraft worden met een administratieve geldboete
van maximum € 250.
Artikel 142
Het is verboden een dier binnen te brengen in de voor het publiek toegankelijke etablissementen 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 honden die speciaal
opgeleid zijn om blinden of andere mensen met een handicap te geleiden, dit alles onverminderd de
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wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de hygiëne van de lokalen en de personen in de
voedingssector.
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve
geldboete van maximum € 250.
Artikel 143
Overeenkomstig de wet op de bescherming en het welzijn der dieren is het verboden dierengevechten of
schietoefeningen op dieren te organiseren, aan te moedigen of eraan deel te nemen evenals hierover
weddenschappen te organiseren of aan deel te nemen.
Eveneens is het verboden dieren te slachten, elders dan in een slachthuis, tenzij met schriftelijke en
voorafgaande toelating van de burgemeester of zijn afgevaardigde en voorzover het vlees uitsluitend
bestemd is om te voorzien in de behoeften van de eigenaar en zijn gezin.
Rituele slachtingen van dieren mogen uitsluitend plaatsvinden in erkende slachthuizen onder toezicht van
een dierenarts.
Enkel indien de capaciteit van deze slachthuizen onvoldoende zou zijn kunnen slachtingen, in andere
door de bevoegde overheid erkende inrichtingen plaatsvinden, op voorwaarde dat de eigenaar ten minste
twee volle dagen, 48 uur, vooraf een slachtingsaangifte doet bij het gemeentebestuur van de inrichting.
Rituele slachtingen thuis zijn ten alle tijde verboden.

HOOFDSTUK VII - UITVLIEGEN VAN DUIVEN GEDURENDE PRIJSVLUCHTEN
Artikel 144
Het is verboden alle soorten van duiven die niet aan prijskampen deelnemen, te laten uitvliegen van
07.00 uur tot 18.00 uur op de zaterdagen, de zondagen en wettelijke feestdagen waarop
duivenvluchtprijskampen plaats hebben en dit vanaf 1 april tot en met de laatste zondag van oktober.
Artikel 145
In geval van overmacht, slecht weer of andere oorzaken, waarbij de vluchten niet op vermelde dagen
worden gehouden, geldt dit verbod voor de daaropvolgende dag en is de deelnemende liefhebber
verplicht kenbaar te maken dat de duiven niet op vermelde datum werden gelost.
Artikel 146
Elke handeling die de duivenliefhebber schade kan toebrengen is te allen tijde verboden. Hieronder wordt
onder meer verstaan: slaan op en zwaaien met allerlei voorwerpen, ophangen van allerlei voorwerpen in
de nabijheid van de hokken, het opstellen van molentjes, draaiende voorwerpen en in het algemeen elke
daad die de duiven kan doen op- of afschrikken.
Deze voorwerpen kunnen in beslag genomen worden en verwijderd worden op kosten van de overtreder.
Artikel 147
De overtredingen op de bepalingen van de artikels 144, 145 of 146 kunnen bestraft worden met een
administratieve geldboete van maximum € 250.
Artikel 148
Al de duivenmaatschappijen in de gemeente aangesloten bij de Koninklijke Belgische
Duivenliefhebbersbond, door de Minister van Landsverdediging toegelaten, zijn verplicht vóór 1 maart
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een jaarlijkse lijst van de aangesloten leden alsmede van iedere wijziging terzake over te maken aan de
burgemeester van de gemeente.

HOOFDSTUK VIII - KLEIDUIFSCHIETEN
Artikel 149
Het kleiduifschieten, evenals het elektronisch kleiduifschieten mag slechts georganiseerd worden mits
voorafgaandelijke schriftelijke toelating daartoe van de gemeente.
Deze schriftelijke toelating dient zich te bevinden op de plaats van het gebeuren en dient door de
organisatoren voorgelegd te worden aan de politie wanneer deze daarom verzoeken.
Onverminderd het artikel 6 van het koninklijk besluit van 13 juli 2000 en artikel 14 ter van de wet van 3
januari 1933 kan in geval van overtreding van de bepalingen van onderhavig artikel het college van
burgemeester en schepenen de administratieve schorsing of de administratieve intrekking van de
toelating uitspreken.

HOOFDSTUK IX - AMBULANTE HANDEL
Artikel 150
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 151
Personen die hun beroep uitoefenen op de overeenkomstig de bepalingen van voorgaande 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.
Artikel 152
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.
Onverminderd artikel 33 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemene regeling
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 153
Het is verboden:
1. een kermis te organiseren of zich als foorkramer te vestigen op een voor het publiek toegankelijk
privaat terrein zonder vergunning van de bevoegde overheid;
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.
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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.

HOOFDSTUK X - MARKTEN
Artikel 154
De openbare markten worden alleen door het gemeentebestuur ingericht of toegelaten. De specifieke
regelgeving inzake de organisatie van de openbare markten wordt door de gemeente vastgelegd in een
marktreglement.
Artikel 155
Na het sluiten van de verkoop mogen gesloten kramen niet op het marktplein en de aanpalende straten
achtergelaten worden. Ten laatste 1 uur na het sluiten van de markt moet de marktkramer het plein
verlaten hebben met zijn goederen, kramen en voertuigen.
Eenieder die de bepalingen van dit artikel niet naleeft, kan bestraft worden met een administratieve
geldboete van maximum € 250.

HOOFDSTUK XI - BIJZONDERE BEPALINGEN UIT HET STRAFWETBOEK
Artikel 156
Kunnen gestraft worden met een administratieve geldboete van maximum € 250 zij die tegen gestelde
lichamen of tegen bijzondere personen andere beledigingen richten dan in boek II, titel VIII, hoofdstuk
V, van het strafwetboek.
Artikel 157
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
€ 250.
• Bedreigingen met een aanslag op personen of eigendommen (art. 327 Sw);
• Valse berichten of gedragingen over aanslagen (art. 328 en 328 bis Sw);
• Iemand bedreigen door gebaren (art. 329 Sw);
• Iemand onder een bevel bedreigen (art. 330 Sw);
• Opzettelijke verwondingen of slagen toebrengen ( art. 398);
• Iemand beledigen (art. 448 Sw);
• Diefstal (art. 461 en 463 Sw);
• Vernielen of beschadigen van grafstenen, monumenten, standbeelden, kunstvoorwerpen (art. 526 Sw);
• Kwaadwillig bomen omhakken (art. 537 Sw );
• Vernielen van afsluitingen, hagen enz.(art. 545 Sw);
• Zij die, buiten de gevallen omschreven in boek II, titel IX, hoofdstuk III van het strafwetboek
andermans roerende eigendommen opzettelijk beschadigen of vernielen (art. 559 §1 Sw);
• Beschadigingen van landelijke of stedelijke afsluitingen (art. 563 §2 Sw);
• 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. 563 §3 Sw).
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HOOFDSTUK XII - PROCEDURE EN SLOTBEPALINGEN
Artikel 158
In geval van overtreding van dit reglement kan de politie de overtreder aanmanen om de nietreglementaire toestand ongedaan te maken. De politie is bevoegd voor de vaststelling van alle
overtredingen vervat in dit politiereglement.
Ingevolge het nieuwe artikel 119 bis § 6 NGW kunnen inbreuken die uitsluitend bestraft worden met een
administratieve sanctie eveneens het voorwerp uitmaken van een vaststelling door de hiernavolgende
personen:
1. de gemeenteambtenaren die beantwoorden aan de minimumvoorwaarden die door de Koning bij een
besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad zijn bepaald inzake selectie, rekrutering, opleiding en
bevoegdheid, en die daartoe door de gemeenteraad zijn aangewezen;
2. ambtenaren van de vervoersmaatschappijen behorend tot één van de categorieën bepaald door de
Koning.
In deze politieverordening worden deze ambtenaren de "gemachtigde ambtenaar" genoemd.
De bewakingsagenten, daartoe aangesteld door de gemeenteraad, kunnen eveneens aangifte doen van de
inbreuken die uitsluitend bestraft kunnen worden met administratieve sancties, bij de politieambtenaar of
hulpagent van politie bedoeld in het eerste lid en dit enkel in het kader van de activiteiten bedoeld in
artikel 1, 1§ eerste lid, 6° van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de
beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten.
Artikel 159
Voor zover door wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen geen straffen of
sancties zijn voorzien, kunnen de inbreuken tegen de bepalingen van dit politiereglement gestraft worden
met een administratieve sanctie.
Artikel 160
De opgelegde administratieve geldboete kan niet hoger zijn dan het wettelijke voorziene maximum met
name € 250.
Minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten kunnen gestraft
worden met een administratieve geldboete van maximum € 125.
De bij dit reglement voorgeschreven administratieve geldboete wordt verhoogd in geval van herhaling
binnen de drie jaar na de oplegging van een administratieve geldboete, zonder dat deze boete het
wettelijke voorziene maximum mag overschrijden.
Artikel 161
De duur van de door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurde administratieve sanctie
kan verdubbeld worden in geval van herhaling binnen de twaalf maanden volgend op de oplegging van
de sanctie en verdrievoudigd in geval van tweede herhaling binnen de twaalf maanden volgend op de
oplegging van de tweede sanctie.
Artikel 162
Elke overtreding die aanleiding kan geven tot het opleggen van een gemeentelijke administratieve sanctie
dient te worden vastgesteld door middel van een proces-verbaal of een vaststelling.
Dit proces-verbaal of deze vaststelling wordt binnen de maand bezorgd aan de aangewezen ambtenaar,
zoals bepaald in artikel 119bis NGW.
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Indien het proces-verbaal of de vaststelling onvoldoende gegevens zou bevatten, kan de aangewezen
ambtenaar de politiediensten verzoeken die gegevens, eventueel na bijkomend onderzoek, nog toe te
voegen aan het dossier.
Artikel 163
Indien de feiten zowel een strafrechtelijk als een administratiefrechtelijke inbreuk vormen, wordt het
origineel proces-verbaal binnen de maand na de vaststelling, toegestuurd aan de Procureur des Konings.
Een afschrift wordt verzonden aan de aangewezen ambtenaar.
Indien de feiten enkel met een administratieve sanctie kunnen bestraft worden, wordt het origineel
proces-verbaal of vaststelling aan de aangewezen ambtenaar toegestuurd.
Van feiten lastens minderjarigen die enkel met een administratieve sanctie kunnen bestraft worden, wordt
steeds een afschrift van het proces-verbaal of van de vaststelling overgemaakt aan de procureur des
Konings.
Artikel 164
Bij het bepalen van het bedrag van de geldboete moet de aangewezen ambtenaar rekening houden met de
ernst van de feiten of de gevolgen van de overtreding. Wanneer eenzelfde feit verschillende inbreuken op
hetzelfde reglement oplevert, kan er toch maar één enkele administratieve sanctie worden opgelegd.
Artikel 165
De aangewezen ambtenaar kan geen administratieve geldboete opleggen na het verstrijken van een
termijn van zes maanden, te rekenen van de dag waarop het afschrift van het proces-verbaal of de
vaststelling werd ontvangen, de mogelijke beroepsprocedures niet inbegrepen.
Artikel 166
De beslissing dient aan de overtreder ter kennis te worden gebracht door een aangetekend schrijven,
ofwel door overhandiging tegen ontvangstbewijs.
In het geval van een minderjarige overtreder wordt de beslissing op dezelfde wijze ter kennis gebracht
aan de minderjarige, evenals aan zijn vader en moeder, zijn voogden of de personen die het gezag over
hem uitoefenen.
Artikel 167
Onderhavig besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van de nieuwe
gemeentewet.
Artikel 168
Een afschrift van deze verordening wordt toegestuurd aan de Provinciegouverneur, de Procureur des
Konings, de griffier van de rechtbank van eerste aanleg, van het vredegerecht en van de politierechtbank
van het gebied, en aan de voorzitter van het politiecollege en aan de Korpschef van de lokale politie.
Artikel 169
Het huidig reglement vernietigt en vervangt de vorige politiereglementen van de gemeente.
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