Algemeen politiereglement (goedgekeurd in zitting van 15 november
2021)
DE RAAD,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
Gelet op artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de wet van 24/06/2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op de artikelen 186 en 187 van het Gemeentedecreet;
Gelet op artikel 133 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op artikel 134sexies van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de wet van 24/06/2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, gewijzigd
door de wet diverse bepalingen binnenlandse zaken van 21/012/2013;
Gelet op het algemeen politiereglement, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van
14/09/2016 en laatst gewijzigd op 24/01/2018;
Gelet op de vraag van de lokale politie voor een evaluatie van het algemeen politiereglement;
Gelet op het schriftelijk advies van de jeugdraad van 28/10/2021 met betrekking tot deze
aanpassing aan het algemeen politiereglement;
Gehoord de bespreking zoals opgenomen in het zittingsverslag.

BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Heft met ingang van 1/1/2022 de gemeenteraadsbesluiten van 14/09/2016 en 24/01/2018 met
betrekking tot het algemeen politiereglement op.
ART. 2
Keurt met ingang van 1/1/2022 onderstaand gewijzigd algemeen politiereglement goed:

HOOFDSTUK 1.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1: Algemeen
Dit algemeen politiereglement omvat algemene bepalingen rond verschillende thema’s. Meer
specifieke bepalingen zijn opgenomen in de afzonderlijke reglementen.
Artikel 3: Begrippen
Voor de toepassing van de gemeentelijke reglementen verstaat men onder:
1° Administratieve inbeslagname: elke maatregel waarbij tijdelijk het vrij beschikkingsrecht van de
eigenaar of bezitter aan de betrokkene onttrokken wordt om er zeker van te zijn dat de beoogde
inbreuken ophouden. De in beslag genomen voorwerpen kunnen de eerste werkdag volgend op de
inbeslagname opgehaald worden voor zover de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de inbeslagname
geëindigd is.

2° Evenement: elke openbare gebeurtenis waar iedereen kan aan deelnemen, al dan niet mits
betalen van een toegangsgeld.
3° Manifestatie: elke georganiseerde samenscholing met als doel een overtuiging of een eis
kenbaar te maken.
4° Het gemeentelijk openbaar domein is de verzameling van:
de verkeerswegen, met inbegrip van bermen, fietspaden, voetpaden, voetwegen, buurtwegen;
de waterwegen;
de plaatsen die ingericht zijn als aanhorigheden van de verkeerswegen en die onder meer bestemd
zijn voor het parkeren van voertuigen, voor parken en plantsoenen en de plaatsen die publiek
toegankelijk zijn;
alle andere gedeelten van het gemeentelijk patrimonium die publiek toegankelijk zijn.
Een goed behoort tot het openbaar domein doordat het door een uitdrukkelijke of impliciete
beslissing van de bevoegde overheid wordt bestemd tot het gebruik van allen, zonder onderscheid
van de persoon”.
5° Openbare weg: elke weg die, ongeacht zijn eigendom, door iedereen gebruikt wordt en door
iedereen gebruikt mag worden. De openbare weg omvat:
− de verkeerswegen met inbegrip van bermen, fietspaden, voetpaden, voetwegen en
buurtwegen;
− de openbare plaatsen ingericht als aanhorigheden van de verkeerswegen en onder meer
bestemd voor het parkeren van voertuigen, voor tuinen, voor wandelparken en voor
markten.
6° Het gemeentelijk privaat domein: alle locaties die niet kunnen beschouwd worden als openbaar
domein en eigendom zijn van de gemeente.
7° Publiek toegankelijke inrichting of plaats: alle inrichtingen of plaatsen, alsook hun
aanhorigheden die, al dan niet tegen betaling, voor het publiek toegankelijk zijn, ook al is de
toegang voor bepaalde categorieën van personen beperkt, zoals privéclubs, winkels, restaurants,
drankgelegenheden, sporthappenings, fitnessclubs ed.
8° Private inrichting: alle plaatsen die niet voor het publiek toegankelijk zijn.
9° Gemengde inbreuken: inbreuken uit het Strafwetboek (Sw.) die kunnen gesanctioneerd worden
met een strafrechtelijke sanctie of, indien het parket geen vervolging instelt, met een
gemeentelijke administratieve sanctie;
Artikel 4: Vergunningen
§1. De in dit gemeentelijk reglement beoogde vergunningen worden voorwaardelijk en herroepbaar
verleend, in de vorm van een persoonlijke en onoverdraagbare titel, die de gemeente nietaansprakelijk stelt.
Vergunningen worden steeds schriftelijk en voorafgaandelijk uitgereikt.
§2. Vergunningen kunnen op ieder moment ingetrokken worden door het college van burgemeester
en schepenen wanneer het algemeen belang het vereist.
§3. De vergunninghouders moeten zich strikt houden aan de voorschriften en erover waken dat het
voorwerp van de vergunning geen schade kan berokkenen aan anderen, noch de openbare veiligheid,
rust, netheid en/of gezondheid in het gedrang kan brengen.
§4. 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.
§5. De vergunninghouder moet op verzoek van de politie of de door het gemeentebestuur
gemachtigde ambtenaren de vergunning tonen.
Artikel 5a: Besluiten van de burgemeester
§1. Wanneer de openbare veiligheid, netheid, gezondheid of rust in het gedrang komen door situaties
waarvan de oorzaak op privaat domein ligt, kan de burgemeester de nodige besluiten nemen.

§2. De eigenaars, huurders, bezetters of zij die er op een of andere manier verantwoordelijk voor zijn,
moeten zich schikken naar de besluiten van de burgemeester.
§3. In geval van weigering of vertraging, alsook de onmogelijkheid deze te betekenen, kan de
burgemeester de voorgeschreven maatregelen treffen op kosten en risico van de in gebreke blijvende
partijen.
Artikel 5b: Niet-naleven van besluiten van de burgemeester
§1. Besluiten van de burgemeester, gegeven in uitvoering van artikel 133 tot 135 van de Nieuwe
Gemeentewet, dienen te worden nageleefd. De niet-naleving van deze besluiten kan worden
gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie. §2. Iedere persoon, op de openbare
weg alsook in alle openbare plaatsen moet zich voegen naar de besluiten en/of verordeningen hem
door de bevoegde overheid in uitvoering van zijn ambt gegeven.
Artikel 6: Burgerlijke aansprakelijkheid
De persoon die de voorschriften van de bepalingen van de gemeentelijke reglementen niet naleeft, is
burgerlijk aansprakelijk voor de schade die daaruit kan voortvloeien.
Artikel 7: Herstelbelasting
Als de overtreder niet alle verplichtingen nakomt, kan de gemeente zich het recht voorbehouden dat
te doen op kosten en op risico van de overtreder.
Het stelsel van de administratieve sancties doet geen afbreuk aan de toepassing van een
herstelbelasting en/of aan het vorderen van de door het gemeentebestuur gemaakte kosten voor
rekening van de overtreder.
Artikel 8: Politionele verzoeken en bevelen
Ieder die zich op een openbare plaats bevindt of in een voor het publiek toegankelijke plaats, moet
zich onmiddellijk schikken naar de verzoeken of bevelen van de politie of van de hulpverleners.
Deze verplichting is tevens van toepassing op personen die zich in een privaat domein bevinden,
wanneer de politie of een gemachtigde ambtenaar er is binnengegaan op verzoek van de bewoners of
bevoegde personen of in geval van brand, overstroming of hulpoproep.
Artikel 9: Plaatsverbod
Het niet naleven van het plaatsverbod, opgelegd door de burgemeester in navolging van artikel
134sexies van de nieuwe gemeentewet, kan worden gesanctioneerd met een gemeentelijke
administratieve sanctie.

HOOFDSTUK 2.

OPENBARE RUST, VEILIGHEID EN OVERLAST

2.1. Openbare evenementen en manifestaties
2.1.1. Openbare evenementen en manifestaties
Artikel 10: Manifestaties en evenementen
§1. Evenementen en manifestaties op de openbare weg zijn enkel toegelaten mits voorafgaande
schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.
§2. Elke aanvraag moet schriftelijk gebeuren. De aanvraagprocedure wordt vastgelegd door het
college van burgemeester en schepenen.
§3. Het college van burgemeester en schepenen kan in de vergunning voorwaarden opleggen of bij
gewichtige redenen (zoals gevaar om wanordelijkheden te verwekken, de openbare rust te verstoren,
een gevaar of belemmering van het verkeer inhouden, …)de manifestatie verbieden.
§4. 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 manifestatie 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.

§5. Kwaadwillige samenscholingen kunnen verboden worden door de overheid, wanneer deze gericht
zijn op een verstoring van de openbare orde en/of risico’s voor de gemeenschap kunnen meebrengen.
§6. Evenementen
Elke aanvraag moet schriftelijk gebeuren. De aanvraagprocedure wordt vastgelegd in het college van
burgemeester en schepenen.
De organisatoren dienen zich te schikken naar de in de vergunning van het college van burgemeester
en schepenen opgelegde voorwaarden.
Artikel 11: Karavaan
§1 Het vormen en/of organiseren van autokaravanen, trouwstoeten, vreugdekolonnes en soortgelijke
is verboden, behoudens toestemming van de burgemeester.
§2 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 het evenement, de samenscholing, betoging, vreugdekolonne, optocht of
elke andere manifestatie op het openbaar domein verboden worden.
§3 De burgemeester kan de reeds verleende toestemming aan de boven vermelde activiteit intrekken,
als hij naderhand over elementen beschikt die wijzen op een potentieel gevaar voor de openbare
veiligheid, orde en rust.
§4 Elke persoon die deelneemt aan een hierboven vermelde activiteit moet zich schikken naar de
bevelen van de politie. Het is verboden het openbaar domein in z’n geheel of gedeeltelijk te
versperren of te belemmeren zodat het vrije verkeer van het publiek gehinderd wordt.
Artikel 12: Verbod onderbreken en storen
Het is verboden, op enige wijze, een evenement of manifestatie of karavaan, dat voorafgaandelijk
werd vergund en dat op de openbare weg wordt georganiseerd, te onderbreken of te storen.

2.2. Openbare veiligheid en vlotte doorgang
2.2.1. Hinderlijke werkzaamheden en gevaarlijke activiteiten
Artikel 13: Openbare veiligheid, rust en gezondheid
§1. Het is verboden de openbare veiligheid in het gedrang te brengen door bouwvalligheid, gebrek
aan herstelling of onderhoud van huizen of gebouwen, en afsluitingen of door een belemmering of
een uitgraving of enig ander werk op of nabij openbare straten, wegen, pleinen of banen, zonder de
voorgeschreven of gebruikelijke voorzorgsmaatregelen of waarschuwingstekens.
§2. Het is verboden de openbare gezondheid in gedrang te brengen door het veroorzaken of in stand
houden van zaken die niet beantwoorden aan wat vandaag geldt als het absolute minimum op het
vlak van hygiëne of waaruit (besmettelijke) ziektes kunnen voortkomen (opstapelen van afval,
aantrekken van ongedierte, gebrek aan onderhoud, …).
Het is verboden handelingen te stellen die de openbare rust in gedrang brengen.
De eigenaars van gebouwen moeten voorkomen dat gebouwen bouwvallig worden. Iedereen moet
gehoor geven aan de aanmaning van de administratieve overheid of door de administratieve overheid
aangewezen personen om gebouwen die bouwvallig zijn en waarbij het openbaar domein riskeert in
het gedrang te komen te herstellen of te slopen.
§3. Elke grondeigenaar, huurder of gebruiker van een terrein, bebouwd of niet– bebouwd, is ertoe
gehouden het terrein zodanig te onderhouden dat de zindelijkheid, gezondheid en veiligheid niet in
het gedrang komen en zodat er geen overlast veroorzaakt wordt aan de omliggende terreinen, aan de
buren of het openbaar domein.
§4. De eigenaar, huurder of gebruiker is ertoe gehouden de bloei of zaadvorming te beletten, niet
enkel van de akkerdistel, de speerdistel, de kale jonker, en de kruldistel, maar ook van de grote en de
kleine brandnetel en alle hinderlijke onkruidsoorten waarvan zaadverspreiding gevolgen kan hebben
voor de omliggende gronden.
Na vaststelling door de burgemeester of een bevoegde ambtenaar van de overtreding, krijgt de
overtreder 14 dagen de tijd om zich in orde te stellen. Indien dit na die termijn niet gebeurd is, laat de
burgemeester of een bevoegde ambtenaar de maatregelen uitvoeren die de overtreder verzuimt en dit
op diens kosten.
Artikel 14: Toegang tot onbezette gebouwen

§1. De eigenaar moet gepaste maatregelen nemen om de toegang van personen en dieren tot
onbezette gebouwen te verhinderen.
§2. Het is verboden, zonder daartoe gerechtigd te zijn, op andermans grond te komen of erover te
gaan of honden erover te doen lopen, in het bijzonder indien de grond is gereedgemaakt of bezaaid of
indien deze bezet is met gewassen.
Artikel 15: Veilige en vlotte doorgang
Het is verboden op openbare plaatsen, behoudens vergunning van de bevoegde overheid, over te
gaan tot een activiteit die de openbare veiligheid of de veilige en vlotte doorgang in het gedrang kan
brengen.
Artikel 16: Voortbewegingstoestellen
Het gebruik van voortbewegingstoestellen, al dan niet met motor aangedreven, (zoals rollerblades,
skateboards, steps e.d.) is alleen toegestaan als de veiligheid van de voetgangers en de vlotte
doorgang niet in het gedrang worden gebracht. Het college van burgemeester en schepenen kan het
gebruik echter verbieden op de plaatsen die zij bepalen.
Artikel 17: Laden en lossen
§1. Er is een vergunning nodig van het college van burgemeester en schepenen om te laden en te
lossen tussen 22u00 en 7u00, tenzij een andere vergunning (bv. omgevingsvergunning) dit toelaat.
§2. Bij het laden of lossen van materialen, toestellen of voorwerpen dienen deze zo veel mogelijk
gedragen te worden en niet gesleept, verplaatst of geworpen. Als de voorwerpen omwille van hun
afmetingen of hun gewicht niet kunnen gedragen worden, worden ze zo geluidloos mogelijk verplaatst.
Daarenboven moet er op elk moment overeenkomstig de wegcode op gelet worden dat de zwakke
weggebruikers te allen tijde een vlotte en veilige doorgang kunnen gebruiken.
Artikel 18: Verhuizingen
§1. Er mogen geen verhuizingen plaatshebben tussen 22u00 en 7u00, behoudens een schriftelijke
machtiging van het college van burgemeester en schepenen.
§2. Bij het laden of lossen van materialen, toestellen of voorwerpen dienen deze zo veel mogelijk
gedragen te worden en niet gesleept, verplaatst of geworpen. Als de voorwerpen omwille van hun
afmetingen of hun gewicht niet kunnen gedragen worden, worden ze zo geluidloos mogelijk verplaatst.
Daarenboven moet er op elk moment overeenkomstig de wegcode op gelet worden dat de zwakke
weggebruikers te allen tijde een vlotte en veilige doorgang kunnen gebruiken.
2.2.2 Invloed van werkzaamheden op het openbaar of privaat domein.
Artikel 19: Werkzaamheden in de openbare ruimte
§1. Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en
schepenen is het verboden werkzaamheden uit te voeren in de openbare ruimte, zowel aan de
oppervlakte als onder de grond en is het verboden stellingen, bouwmateriaal, containers en andere
soorten vergaarbakken te plaatsen.
§2. Iedere persoon die werkzaamheden in de openbare ruimte uitvoert of laat uitvoeren, is ertoe
gehouden de openbare ruimte te herstellen in de staat waarin ze zich voor de uitvoering van de
werkzaamheden bevond of in de staat die in de voorafgaande en schriftelijke toestemming vermeld is.
§3. Als de overtreder de zaken niet onmiddellijk in orde brengt, kan de gemeente zich het recht
voorbehouden dat te doen op kosten en op risico van de overtreder.
Het signaleren van de in de openbare ruimte uit te voeren werken valt ten laste van diegene die deze
uitvoert. Eventuele verkeersborden mogen slechts worden aangebracht na voorafgaande en
schriftelijke toestemming van de wegbeheerder.
Artikel 20: Werkzaamheden buiten de openbare ruimte
§1. Werkzaamheden die overmatig stof of afval op de openbare weg of de omríngende eigendommen
kunnen verspreiden, mogen pas aangevat worden nadat een afscherming is aangebracht.
§2. Het college van burgemeester en schepenen kan de nodige veiligheidsmaatregelen voorschrijven
bij werkzaamheden die buiten de openbare ruimte uitgevoerd worden en die de weg kunnen bevuilen
of de veiligheid of de gemakkelijke doorgang kunnen belemmeren.

§3. Indien de openbare ruimte door de werkzaamheden wordt bevuild, moet de uitvoerder van de
werken die op het eínde van elke dag schoonmaken.
Artikel 21: Schade
Bij de uitvoering van de bouwwerken is de bouwheer verantwoordelijk voor alle schade welke aan het
openbaar domein wordt berokkend. De bouwheer is ertoe gehouden om eventuele beschadigingen
aan het openbaar domein te herstellen. Indien hij in gebreke blijft, zullen de herstellingen worden
uitgevoerd door de gemeentelijke technische dienst op kosten van de bouwheer. Voor de aanvang der
werken dient de bouwheer of zijn aannemer een tegensprekelijke plaatsbeschrijving van de staat
waarin het openbaar domein zich bevindt bij het gemeentebestuur in te dienen. Ingeval aan deze
voorwaarde niet voldaan wordt, zal hij verantwoordelijk worden gesteld voor alle beschadigingen.
Artikel 22: Inbreuken
De voorwaarden in de vergunning opgelegd dienen strikt gevolgd. Bij inbreuken op deze voorwaarden
kan het materieel administratief in beslag worden genomen na aanmaning van de bevoegde overheid.
2.2.3. Reinheid van de openbare weg
Artikel 23: Aangelande berm, voetpad en rioolmonden
Iedere aangelande dient in te staan voor de reinheid van de aangelande berm, voetpad en
rioolmonden voor zijn eigendom.
Dit houdt onder andere in:
de voetpaden, de greppels en waterafvoer palend aan het onroerend goed onkruid- en bladvrij
houden zonder het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen;
Het is verboden het vuil vanuit werven, privé-eigendommen en openbare gebouwen naar buiten te
vegen en achter te laten in de openbare ruimte.
Artikel 24: Sluikstorten
§1. Het is verboden te sluikstorten. Onder sluikstort wordt verstaan, het achterlaten of storten van
afvalstoffen op niet-reglementaire plaatsen en tijdstippen en in de foute recipiënten.
§2. Het is verboden het openbaar domein of een voor het publiek toegankelijke plaats te bevuilen op
gelijk welke manier (zoals o.a. verpakkingen van snoep, snacks, sigaretten, sigarettenpeuken,
drankverpakkingen, papierafval, (plastic)zakjes, kauwgom), door eigen toedoen of door toedoen van
de personen, dieren of zaken waarop men toezicht of waarover men zeggenschap heeft.
Artikel 25: Huishoudelijk afval
Huishoudelijk afval mag niet in de openbare vuilnisbakjes worden gedeponeerd.
De specifieke bepalingen omtrent huishoudelijk afval worden geregeld in de gemeentelijke
reglementen betreffende de ophaling van huishoudelijk afval van Berlare en Zele.
Artikel 26: Wildplassen en ontlasten
Het is verboden op het openbaar domein of op een publiek toegankelijke plaats te urineren of zich te
ontlasten, tenzij op plaatsen of accommodaties die speciaal hiervoor zijn ingericht. Die plaatsen en
accommodaties moeten volgens de regels van goed fatsoen gebruikt worden.
Artikel 27: Pamfletten, flyers en folders
Het is verboden zonder toestemming van het college van burgemeester en schepenen voorwerpen,
pamfletten, flyers, folders en aanverwante uit te delen op het openbaar domein of te plaatsen op
geparkeerde voertuigen met uitzondering van politionele documenten en
parkeerretributiedocumenten.
Artikel 28: Ongeadresseerd reclamedrukwerk
Het is verboden ongeadresseerd reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen op adressen
waar duidelijk is gemaakt dat dit niet gewenst is, bv. door middel van zelfklevers ter beschikking
gesteld door de gemeente aan haar bevolking, evenals aan leegstaande panden.
Artikel 29: Huis-aan-huis bedeling

De huis-aan-huis bedeling van pamfletten, flyers, folders, reclamedrukwerk en gratis regionale pers
mag de openbare rust, netheid, en veiligheid niet in het gedrang brengen. Iedere verdeler moet zelf
of via een helper instaan voor het opruimen van de exemplaren of voorwerpen die terechtkomen in de
omgeving.
Artikel 30: Aanplakkingen
§1. Publiciteit, aanplakkingen, spandoeken en opschriften zijn verboden boven de openbare weg, op
palen van leidingen van openbaar nut, op bomen of op andere voorwerpen of afsluitingen van het
openbaar domein. Op andere plaatsen is een vergunning van het college van burgemeester en
schepenen nodig.
§2. Het verwijderen van toegelaten of vergunde borden en/of affiches zijn verboden zolang de datum
van de gebeurtenis waarvoor de publiciteit dient niet is verstreken of haar belang niet verloren heeft.
§3. Het is verboden reglementaire aangebrachte aanplakbiljetten af te trekken, te scheuren of op
enigerlei wijze onleesbaar te maken.
§4. Onrechtmatig aangebrachte publiciteit, afbeeldingen of teksten die aangebracht zijn op openbaar
domein worden ambtshalve verwijderd op kosten van de aanbrenger. Bij onrechtmatig aangebrachte
publiciteit, afbeeldingen of teksten op privé-eigendommen, neemt het college van burgemeester en
schepenen en in dringende gevallen de burgemeester de nodige administratieve initiatieven om deze
te laten verwijderen, waar mogelijk op kosten van wie ze aangebracht heeft of er verantwoordelijk
voor is.
2.2.4. Bijzondere bepalingen die in acht dienen te worden genomen bij sneeuw of
vrieskou, ijs en ijzel
Artikel 31: Sneeuw of vrieskou, ijs en ijzel
§1. Bij gladheid of sneeuwval is de hoofdbewoner, de hoofdgebruiker, de bewoner van de
benedenverdieping en bij ontstentenis de eigenaar van ieder gebouw of stuk grond verplicht om:
sneeuw en ijs te ruimen van voetpaden die grenzen aan zijn gebouw of het perceel grond dat hij
bewoont, gebruikt of waarvan hij eigenaar is, en deze te bestrooien met strooizout, zand, zaagsel of
fijne as;
sneeuw en ijs te verzamelen op de uiterste rand van het voetpad zodat er voor voetgangers voldoende
ruimte overblijft en er voldoende openingen aanwezig zijn voor het afvloeien van het dooiwater.
Tevens dienen de brandkranen en riooldeksels vrij te blijven. Bij een te smal voetpad zal de sneeuw of
het ijs op de weg opgehoopt worden, zo dicht mogelijk bij de boordsteen van het voetpad maar op die
wijze dat de greppels en riooldeksels vrij blijven.
§2. Het is verboden op een openbare plaats:
water te laten lopen of te doen lopen bij vriesweer of dreigende vorst;
glijbanen aan te leggen;
sneeuw of ijs te storten dat afkomstig is van private domeinen;
ijskegels aan de buitenkant van de daken te laten hangen op een openbare plaats;
en aanverwante activiteiten.
zich op het ijs te begeven van kanalen, vijvers, beken, grachten, waterbekkens en waterlopen, zonder
toelating van de burgemeester. Tevens mogen geen verwarmingstoestellen of verkoopstanden op het
ijs gestald worden zonder toelating van het college van burgemeester schepenen.
2.2.5. Snoeien van planten die over de openbare weg hangen
Artikel 32: Afsluitingen
§1. De gebruiker of bij ontstentenis de eigenaar van een onroerend goed moet ervoor zorgen dat de
planten op zijn eigendom zodanig gesnoeid worden dat geen enkele tak ervan:
• over de rijweg hangt op minder dan 4,5 m boven de grond;
• over de berm, voetpad of fietspad hangt op minder dan 2,5 m boven de grond;
• de luchtleidingen van het laagspanningsnet en de openbare verlichting hindert;
• verkeersborden hindert.
§2. Indien bijzondere veiligheidsredenen dat vereisen, kan het college van burgemeester en
schepenen andere afmetingen opleggen. 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 wegbeheerder uitgevoerd worden op de kosten en
risico van de in gebreke blijvende partij.
§3. Levende afsluitingen moeten op minimum 0,5 m achter de grens met het openbaar domein
geplant worden. Zij worden regelmatig geschoren of gesnoeid zodat ze niet over de grens met het
openbaar domein groeien.
§4. Dode afsluitingen moeten volledig buiten de grens van het openbaar domein staan.
2.2.6. Draden, toestellen en andere verbindingen
Artikel 33: Draden, toestellen en andere verbindingen
Voor het aanbrengen op privé-initiatief van draden, toestellen of andere verbindingen over de
openbare weg is een vergunning van het college van burgemeester en schepenen vereist.

2.3. Bestrijding geluidsoverlasthinder
Artikel 34: Openbare geluidsoverlast
Het is verboden geluid, gerucht of rumoer te veroorzaken zonder reden of wanneer dit niet
noodzakelijk is, wanneer het toe te schrijven is aan een gebrek aan voorzorg en het de rust van de
omwonenden in het gedrang brengt.
Artikel 35: Niet-hinderlijk geluid
Een geluid wordt als niet-hinderlijk beschouwd wanneer het bijvoorbeeld het gevolg is van:
• werken aan de openbare weg of voor het aanleggen van openbare nutsvoorzieningen, uitgevoerd
met toestemming van de daartoe bevoegde overheid of in opdracht van die overheid;
• van werken die op werkdagen en zaterdagen aan private eigendommen worden uitgevoerd en van
verbeterings-, verbouwings- of onderhoudswerken aan dergelijke eigendommen die zonder
vergunning kunnen worden uitgevoerd, en waarbij de nodige voorzorgen worden getroffen om
overdreven of niet noodzakelijk lawaai te voorkomen;
• van werken of handelingen die dringend of zonder verder uitstel moeten worden uitgevoerd ter
bescherming van personen of eigendommen, of ter voorkoming van rampen;
• van een door het gemeentebestuur vergunde manifestatie of evenement, voor zover de in de
vergunning opgelegde voorwaarden worden nageleefd;
• spelende kinderen;
• seizoengebonden werken en oogstwerkzaamheden in het kader van land- en tuinbouw.
Artikel 36: Buitengewoon luidruchtige toestellen
Voor het beroepsmatig gebruik van buitengewoon luidruchtige toestellen die de rust van de
omwonenden kunnen verstoren, alsook het gebruik van toestellen opgesteld ter gelegenheid van
kermissen, foren, manifestaties, evenementen, plechtigheden en feesten kan het college van
burgemeester en schepenen aparte voorwaarden opleggen.
Artikel 37: Muziek
§1. Behoudens vergunning van het college van burgemeester en schepenen is in de openbare ruimte
het gebruik van al dan niet elektronisch versterkte muziek, het gebruik van luidsprekers en versterkers
verboden.
§2. Bij het organiseren van evenementen moeten de nodige voorzorgmaatregelen genomen worden
om geluidoverlast voor de omgeving te voorkomen. De dj, geluidtechnicus, organisator en/of
exploitant, de huurder of eigenaar kunnen achtereenvolgens aansprakelijk gesteld worden.
§3. Het college van burgemeester en schepenen kan, bijkomende beperkingen of voorwaarden
opleggen om geluidshinder te voorkomen, rekening houdende met de regelgeving zoals in het
milieuvergunningendecreet VLAREM bepaald.
§4. Voor terrassen in de openbare ruimte geldt bijkomend: muziek (elektronisch versterkt) is enkel
toegelaten als achtergrondmuziek.

Artikel 38: Voertuigen
§1. Het is verboden voertuigen of hun toebehoren (o.a. koelinstallaties) draaiende te houden terwijl
het voertuig stilstaat, tenzij daartoe noodzaak is, en indien de nodige voorzorgen genomen zijn,
overeenkomstig de bepalingen van het verkeersreglement. Deze voertuigen moeten in ieder geval zo
geplaatst worden dat ze de rust van de omwonende niet kunnen verstoren.
§2. Elektronisch versterkte muziek of ander geluid in voertuigen op de openbare weg mag niet
hoorbaar zijn buiten het voertuig.
§3. Het gebruik van voertuigen die uitgerust zijn met of voorzien zijn van luidsprekers en bestemd zijn
voor het maken van reclame is onderworpen aan de voorafgaande machtiging van de burgemeester.
De machtiging moet steeds in het voertuig aanwezig zijn. Ze kan slechts toegestaan worden van 8 uur
tot 18 uur in de periode van 1 oktober tot 31 maart en 8 uur tot 22 uur in de periode van 1 april tot
30 september. Het geproduceerde geluidsniveau mag daarenboven niet hoger liggen dan 90 dB(A),
gemeten op een plaats waar er zich personen kunnen bevinden.
§4. De eigenaar van een voertuig waarvan het alarm afgaat, moet het alarm uitschakelen.
Wanneer de eigenaar niet opdaagt nadat het alarm zonder oorzaak geactiveerd werd waarvoor het
alarm bestemd was, mogen politieambtenaren en agenten van de politie de nodige maatregelen
nemen om die hinder te beëindigen, desgevallend op kosten en risico van de overtreder.
Artikel 39: Hulpmiddelen
Het gebruik van geluid verwekkende hulpmiddelen veroorzaakt door de ambulante handel op
rondtrekkende wijze om de aandacht te trekken op de verkoop van een product of om een dienst te
verlenen, is enkel toegelaten, voor de periode van 1 oktober tot 31 maart van 8 uur tot 18 uur en in
de periode van 1 april tot 30 september van 8 uur tot 22 uur en mits machtiging van het college van
burgemeester en schepenen. Voor de plaatselijke markten en kermissen geldt een afzonderlijk
reglementering.
Artikel 40: Grasmaaiers en andere werktuigen
§1. Het gebruik in de open lucht van houtzagen, grasmaaiers of andere werktuigen elektrisch
aangedreven of door ontploffingsmotoren, is alleen toegestaan tussen 8 uur en 21 uur.
§2. Op zondagen en wettelijke feestdagen is het gebruik van dergelijke toestellen toegestaan tussen
10 uur en 16 uur.
§3. Dit artikel is niet van toepassing voor de normale exploitatie van landbouwgronden.
Artikel 41: Toestellen voor recreatief gebruik
Het is verboden met ontploffingsmotoren aangedreven toestellen en experimenteertuigen (zoals maar
niet uitsluitend télégeleide voertuigen, vliegtuigen en vaartuigen) te gebruiken om er oefeningen,
persoonlijke of groepsvermakelijkheden, wedstrijden of manifestaties mee te houden of te
organiseren in de open lucht, op minder dan 300 meter van woonwijken, woonkernen, bewoonde
huizen of in natuurgebieden.
Afwijkingen hierop kunnen door de burgemeester worden toegestaan ter gelegenheid van
feestelijkheden of vieringen.
Artikel 42: Luchtdrukkanonnen
Het gebruik van al dan niet automatische vogelschrikkanonnen of gelijksoortige toestellen, met
inbegrip van toestellen die, al dan niet elektronisch versterkt, het geluid laten horen van krijsende
vogels om vogels te verjagen ter bescherming van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt, is alleen
toegestaan na schriftelijke machtiging van de burgemeester. De aanvraag moet gemotiveerd worden
en moet de beoordeling van de mogelijke hinder van de installatie mogelijk maken.

2.4. Dieren
Artikel 43: Definitie
§1. Voor de toepassing van de bepalingen van deze afdeling wordt onder agressieve of gevaarlijke
dieren verstaan:
• elk dier dat zonder enige provocatie op een duidelijke en onmiskenbare dreigende wijze naar
iemand toeloopt;
• elk dier dat een ander dier of persoon verwondt of aanvalt zonder provocatie.

§2. De volgende artikelen zijn niet van toepassing op politiehonden en assistentiedieren.
Artikel 44: Abnormale hinder
§1. Dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken voor de omwonenden door aanhoudend
geblaf, geschreeuw of gekrijs. De houders van dieren waarvan het geluid de rust van de omwonenden
stoort, zijn strafbaar.
§2. Het is de eigenaars of houders van dieren verboden dieren onbewaakt vrij te laten rondlopen op
openbare wegen en voor het publiek toegankelijke plaatsen. De bewaking moet zo zijn dat de
begeleider het dier op elk ogenblik kan beletten om personen of dieren te intimideren of lastig te
vallen, voertuigen te bespringen of private eigendommen te betreden. Het is de personen die het dier
niet in de hand kunnen houden, verboden het dier te begeleiden.
§3. In de bebouwde kom is het verplicht om een hond aan een leiband te houden.
§4. Het is verboden wilde, verwilderde of rondzwervende dieren te voederen op openbare plaatsen,
tenzij mits toestemming van de burgemeester.
Artikel 45: Uitwerpselen
§1. De houder of eigenaar van dieren moet voorkomen dat een openbare plaats bevuild wordt door
hun dieren. Uitzondering wordt gemaakt voor paarden op het ruiterpad.
Gebeurt dit toch, dan moeten ze de uitwerpselen onmiddellijk verwijderen en/of de bevuilde plaats
reinigen.
§2. De eigenaar of houder van een hond die zich begeeft op het openbare domein in het gezelschap
van het dier, is ertoe gehouden in het bezit te zijn van een zakje voor het verwijderen van de
uitwerpselen van zijn dier. Het zakje moet op het eerste verzoek van de politie en de
gemeenschapswachten worden getoond.
§3. De eigenaar of houder van een hond is ertoe gehouden altijd en overal de uitwerpselen van de
hond onmiddellijk te verwijderen met behulp van het daartoe bestemde zakje. Het zakje met de
uitwerpselen mag alleen worden gedeponeerd in de gemeentelijke vuilnisbakken of meegegeven met
het huisvuil.
§4. Deze verplichtingen gelden niet voor personen met een handicap met een assistentiedier.
Artikel 46: Agressieve of gevaarlijke dieren
§1. Agressieve of gevaarlijke dieren moeten gemuilkorfd worden door de eigenaar of houder zodra ze
op openbare plaatsen komen.
§2. De dieren die een gevaar voor de fysieke integriteit van personen of de veiligheid van goederen
betekenen, kunnen aan het vrije bezit van de eigenaar of houder onttrokken worden door de politie
en dit op kosten en risico van de eigenaar of houder.
§3. De gemeente- en politiediensten kunnen een beroep doen op gespecialiseerde diensten met het
oog op het vangen en onderbrengen van loslopende, verwaarloosde of gevaarlijke dieren. De kosten
daarvan worden verhaald op de eigenaar(s) of de houder(s).
§4. Indien op eigendommen waakdieren rondlopen, moet dit aangekondigd worden via een
mededeling aan de poort of toegangsweg.
Artikel 47: Bijzondere bepalingen met betrekking tot de duiven
Elke handeling die de duivenmelker schade kan toebrengen is te allen tijde verboden. Door schadelijke
handelingen dient verstaan te worden : alle middelen die aangewend worden om duivenliefhebbers te
benadelen, zoals slaan op allerlei voorwerpen, zwaaien met gelegenheidsvlaggen of deze aanhangen
op daken en andere plaatsen in de nabijheid van duivenhokken, alsmede het plaatsen van molentjes
en dergelijke voorwerpen in voornoemde nabijheid.
Worden niet aangezien als gelegenheidsvaandels: de vlaggen van nationale staten; de Europese,
nationale - en de leeuwenvlag, het gemeentevaandel, alsmede de vaandels van de politieke partijen
die worden uitgehangen ter gelegenheid van sommige feesten.

2.5. Vuur, rook-en geurhinder
Artikel 48: Vuurwerk
Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden, op het
openbare domein om het even welk vuurwerk af te steken behoudens toestemming van de

burgemeester. De burgemeester kan maatregelen nemen om vuurwerk volledig te verbieden als de
omstandigheden dit noodzakelijk maken.
Artikel 49: Rook- en geurhinder
§1. Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van het lokaal bestuur is elke geur- of
rookhinder die zonder noodzaak wordt veroorzaakt, verboden.
§2. Het bewijs van overlast is met alle mogelijke middelen te leveren.

2.6. Voorkomen van overlast en andere zaken
Artikel 50: Moeskopperij
Het is verboden veldvruchten of andere nuttige voortbrengsels van de bodem die nog niet los van de
grond zijn, te roven.
Artikel 51: Kamperen
Het is verboden om zonder toelating van het college van burgemeester en schepenen te kamperen of
te laten kamperen op het openbaar domein. Kamperen is het overnachten of verblijven in of in de
onmiddellijke nabijheid van tenten, wagens, woonwagens, caravans, kampeerwagens, mobilhomes en
dergelijke. Er kan enkel gekampeerd worden op de voorziene terreinen van de recreatieve bedrijven.
Dit artikel is niet van toepassing op vrachtwagenchauffeurs die overnachten in hun cabine.
Artikel 52: Lachgas
§1. Het is verboden om schadelijke middelen zoals lachgas te verhandelen, te bezitten en te
gebruiken, indien dit gericht is op een oneigenlijk gebruik van het middel, zijnde het bekomen van een
roeseffect.
§2. Het is eveneens verboden om dit oneigenlijk gebruik te faciliteren, met inbegrip
van het voeren van reclame.
§3. Tenzij kan aangetoond worden dat het bezit en gebruik van lachgas in recipiënten >1 kg bestemd
is voor medicinaal of culinair gebruik, wordt dit bezit en gebruik beschouwd en behandeld als
oneigenlijk gebruik conform de eerste 2 alinea’s van dit artikel
§4. Onverminderd de gemeentelijke administratieve sancties en maatregelen zoals voorzien in het
politiereglement, kan de politie bij inbreuken op dit artikel de schadelijke middelen in beslag nemen.
De kosten van inbeslagname en vernietiging kunnen verhaald worden op de overtreder.
Artikel 53: Lichtoverlast
Het is verboden lichtinstallaties te plaatsen die rechtstreeks binnen schíjnen in woongelegenheden of
die het verkeer kunnen verblinden. Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van het
lokaal bestuur is het verboden lasers en lichtstralen te gebruiken.

2.7. Bediening van installaties van algemeen nut
Artikel 54: Bediening van installaties van algemeen nut
Bevoegd personeel uitgezonderd, is het verboden:
• de toestellen van de openbare verlichting aan te raken om ze te doven, aan te steken of er
aansluitingen op te maken;
• de kranen van de waterleiding te openen of te sluiten;
• de sluizen van de waterlopen te bedienen;
• de installaties van de nutsmaatschappijen te beschadigen of de verdeelkasten te openen;
• de pompinstallaties van de rioleringen en collectoren te bedienen.
2.8. Hinder van publieke toegankelijke inrichtingen
Artikel 55: Hinder publiek toegankelijke inrichtingen
De eigenaar of de uitbater van een publiek toegankelijke inrichting moet de nodige
voorzorgsmaatregelen nemen opdat het lawaai, afval en andere hinder veroorzaakt in zijn inrichting
en in de onmiddellijke omgeving daarvan (veroorzaakt door de bezoekers van zijn inrichting), de
omwonenden niet zou hinderen.

HOOFDSTUK 3. HORECAZAKEN, NACHTWINKELS EN PRIVATE BUREAUS
VOOR TELECOMMUNICATIE
Artikel 56: Horecazaken
Voor de opening van een horecazaak moet de uitbater in het bezit zijn van een drankvergunning
afgeleverd door de burgemeester. Een drankvergunning is nodig voor de verkoop van sterke drank in
een horecazaak en/of voor de verkoop van gegiste drank zonder eten.
Artikel 57: Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie
De uitbating van een nachtwinkel of van een privaat bureau voor telecommunicatie is onderworpen aan
een vergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HOOFDSTUK 4. INNAME OPENBAAR DOMEIN OF PRIVAAT DOMEIN
4.1. Inname openbaar domein

Artikel 58: Privatieve inname openbaar domein
Het is verboden om het openbaar domein op privatieve wijze in gebruik te nemen zonder
voorafgaande vergunning.

4.2. Werkzaamheden.
Artikel 59: Vergunning en voorwaarden
§1. Behoudens voorafgaande vergunning van het college van burgemeester en schepenen is het
uitdrukkelijk verboden werkzaamheden te starten op het openbaar en privaat domein van de
gemeente, zowel aan de oppervlakte als onder de grond.
§2. Iedere persoon die werkzaamheden op de openbare domein uitvoert of laat uitvoeren, is ertoe
gehouden die te herstellen in de staat waarin ze zich voor de uitvoering van de werkzaamheden
bevond of in de staat die in de machtiging vermeld is.
Indien hieruit kosten voortvloeien, zijn de bepalingen uit artikel 21 van toepassing.
§3. Bij het verlenen van de vergunning kunnen voorwaarden worden opgelegd. De aanvrager van de
vergunning draagt de verantwoordelijkheid voor de stipte naleving van deze voorwaarden.
§4. Gebruik van het openbaar domein zonder vergunning of in strijd met de opgelegde voorwaarden
wordt geacht een niet-vergunde en dus wederrechtelijke inname van het openbaar domein te zijn.
Artikel 60: Wijzigingen
§1. De vergunning kan steeds worden gewijzigd of herroepen door de bevoegde overheid. De
aanvrager van de vergunning wordt op de hoogte gebracht van de wijziging of intrekking.
§2. De aanvrager van de vergunning moet binnen de gestelde termijn de inrichting wijzigen en in
geval van intrekking de plaats in de oorspronkelijke staat herstellen.
De aanvrager doet dit op eigen kosten en kan geen aanspraak maken op een vergoeding.
Artikel 61: Wederrechtelijke inname
De aanvrager die nalaat of weigert de inrichting te wijzigen of verwijderen, wordt geacht
wederrechtelijk gebruik te maken van het openbaar domein.
Elke wederrechtelijke inname van het openbaar domein moet op bevel van de bevoegde overheid
onmiddellijk verwijderd worden. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven, zal de inrichting op
kosten en risico van de eigenaars en/of gebruikers worden weggenomen.
De hieraan verbonden kosten kunnen niet verhaald worden op de gemeente.
Artikel 62: Inbreuken
Bij inbreuken op deze bepalingen kan het materieel administratief in beslag worden genomen na
aanmaning van de bevoegde overheid.
Artikel 63: Uitsprongen en vooruitspringende elementen
Deuren en vensters mogen niet opendraaien langs de openbare weg, indien dit de vrije doorgang van
de weggebruikers kan hinderen. Voetstukken, plinten, trappen, dorpels van vensters en deuren

mogen nooit meer dan 5 cm uitsteken t.o.v. de voorgevel die op of over de rooilijn staat, tenzij een
afwijking ervan wordt toegestaan door het college van burgemeester en schepenen. Andere
uitsprongen en vooruitspringende elementen zijn verboden tenzij ze het voorwerp uitmaken van een
stedenbouwkundige vergunning of een andere expliciete vergunning verleend door het college van
burgemeester en schepenen.

4.2. Werken aan nutsvoorzieningen
Artikel 64: Vergunning
§1. Werken aan nutsvoorzieningen zijn toegelaten mits vergunning.
De uitvoerder van de werken is verplicht zich aan de vergunning te houden.
Alle werken aan de openbare weg worden uitgevoerd volgens het geldende standaardbestek 250 en
geldende code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen.
§2. Bij inbreuken op deze bepalingen of het niet respecteren van de door het college van
burgemeester en schepenen opgelegde voorwaarden kan het materieel administratief in beslag
worden genomen na aanmaning van de bevoegde overheid.

4.3. Terrassen en uitstallingen
Artikel 65: Vergunning
§1. Het plaatsen van terrassen, tafels, banken, stoelen, koopwaren en eender welk ander voorwerp
(bv. bloembakken, propagandaborden, tenten) op het openbaar domein is enkel toegelaten mits
vergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen.
§2. Terrassen en uitstallingen, zoals hiervoor vermeld, geplaatst zonder vergunning of in strijd met de
bepalingen van de vergunning worden beschouwd als een niet-vergunde, en dus wederrechtelijke
inname van het openbaar domein.
§3. De vergunning kan steeds eenzijdig worden gewijzigd of herroepen door het college van
burgemeester en schepenen. De wijziging of intrekking wordt aan de titularis van de vergunning ter
kennis gebracht per aangetekende brief, waarin een termijn wordt gesteld voor de wijziging of
verwijdering van de inrichting. De vergunninghouder dient binnen de gestelde termijn de inrichting te
wijzigen en in geval van intrekking van de vergunning de plaats in de oorspronkelijke staat te
herstellen. Hij/zij doet zulks op eigen kosten en kan geen aanspraak maken op enige vergoeding.
§4. De vergunninghouder die nalaat of weigert gevolg te geven aan het bevel tot wijziging of
verwijdering van de inrichting maakt wederrechtelijk gebruik van het openbaar domein.
Elke wederrechtelijke inname moet op bevel van de bevoegde overheid onmiddellijk verwijderd
worden. Indien aan het bevel geen gevolg wordt gegeven, zal alles ambtshalve, op kosten en risico
van hun eigenaars en/of gebruikers worden weggenomen.
Artikel 66: Inbreuken
§1. Bij inbreuken op deze bepalingen kan het materieel administratief in beslag worden genomen na
aanmaning van de bevoegde overheid.
§2. Het gemeentebestuur rekent hiertoe de retributie ‘prestaties geleverd door het
gemeentepersoneel ten behoeve van derden’ aan waarbij de kosten voor o.a. het opruimen,
transporteren, bewaren en inzetten van gemeentepersoneel teruggevorderd worden van de
overtreder.
§3. Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele schade die werd
veroorzaakt.

4.4. Plaatsen van huisnummers, verkeers- en straatnaamborden en leidingen en
toestellen van openbaar belang
Artikel 67: Aanduidingen, leidingen en toestellen van openbaar belang
§1. De eigenaar en/of gebruiker van een gebouw moet dulden dat op de gevel straatnaamborden,
verkeersborden, houders van leidingen van openbaar nut en veiligheid of andere toestellen van
openbaar belang geplaatst worden. De eigenaar en/of gebruiker laat toe dat alle werken hieraan
uitgevoerd worden.

§2.Het is verboden de straatnaamborden, huisnummers of elke andere aanduiding van openbaar
belang te bedekken, weg te nemen, te veranderen of te beschadigen. Het is verboden uithangborden
en plakbrieven af te rukken, te bevuilen of onleesbaar te maken.
Artikel 68: Verplaatsing toestel openbaar nut
Wanneer bij afbraak of verandering van een gebouw de verplaatsing van een toestel van openbaar
nut nodig is, moet de eigenaar of gebruiker dit ten minste drie dagen op voorhand melden aan het
gemeentebestuur en de eigenaar of exploitant van het toestel.
Artikel 69: Huisnummers
§1. Bij nieuwbouw moet de eigenaar, binnen de maand nadat het gebouw onder dak staat, de dienst
bevolking om de toewijzing van een huisnummer verzoeken. Het huisnummer wordt binnen dezelfde
maand aangebracht door de eigenaar op een van op de straat goed leesbare plaats.
Bij appartementsgebouwen is de toekenning van het aantal huisnummers afhankelijk van het aantal
woongelegenheden.
Gebouwen voor administratief, commercieel en industrieel gebruik moeten ook voorzien
worden van een nummer, zelfs indien ze geen woning bevatten.
§2. De eigenaar/bewoner/gebruiker dient het huisnummer steeds goed leesbaar te houden. Het
huisnummer wordt zichtbaar aangebracht naast elke hoofdingang van ieder gebouw dat bewoond is
of bewoond kan worden, tenzij het een tweede uitgang betreft van een reeds genummerd gebouw.
Bij woningen die niet langs de openbare weg gelegen zijn, moet het huisnummer bovendien zichtbaar
aangebracht worden aan de hoofdingang van de eigendom waarop de woning gebouwd is.
Bij appartementsgebouwen dient het nummer van elk appartement in een duidelijke en logische
volgorde aan de hoofdingang aangebracht te worden.
§3. Het huisnummer moet eveneens op de brievenbus aangebracht worden, idealiter op een hoogte
tussen 0,50 en 1,50 meter. Bij meergezinswoningen en appartementen volstaat het busnummer op
elke brievenbus te bevestigen. Indien er slechts één brievenbus is voor meerdere busnummers, dan
moeten alle busnummers vermeld worden op die brievenbus.
§4. Indien aan één huisnummer meerdere busnummers zijn toegekend, moeten de busnummers
duidelijk zichtbaar en leesbaar vermeld worden op of nabij de overeenkomstige brievenbus.

HOOFDSTUK 5. GEMENGDE INBREUKEN
Artikel 70: Opzettelijke beschadigingen
§1. Gehele of gedeeltelijke vernieling of onbruikbaarmaking van rijtuigen, wagons en
motorvoertuigen, met het oogmerk om te schaden, is verboden (art 521, derde lid Sw.)
§2. Het is verboden volgende voorwerpen te vernielen, neer te halen, te verminken of te beschadigen:
grafsteden, grafstenen of gedenktekens;
monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare versiering
bestemd zijn en door de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn opgericht;
monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in kerken, tempels of
andere openbare gebouwen zijn geplaatst (art. 526 Sw.).
§3. Het is verboden om zonder toestemming graffiti aan te brengen op roerende of onroerende
goederen (art. 534bis Sw.).
§4. Het is verboden om andermans onroerende eigendommen te beschadigen
(art. 534ter Sw.).
§5. Het kwaadwillig vernielen of omhakken van bomen of vernielen van enten is verboden (art. 537
Sw.).
§6. Het is verboden om grachten geheel of ten dele te dempen, levende of dode hagen uit te rukken
of af te hakken, landelijke of gemeentelijke afsluitingen te vernielen en grenspalen, hoekbomen of
andere bomen geplant of erkend om grenzen tussen verschillende erven te bepalen, te verplaatsen of
te verwijderen (art. 545 Sw.).

§7. Het is verboden om opzettelijk andermans roerende goederen te beschadigen of te vernielen (art.
559, 1° Sw.).
§8. Het is verboden gemeentelijke of landelijke afsluitingen opzettelijk te beschadigen (art. 563, 2°
Sw.)
Artikel 71: Nachtlawaai
Het is verboden zich schuldig te maken aan nachtgerucht of nachtlawaai waardoor de rust van de
omwoners kan worden verstoord (art. 561,1° Sw.)
Artikel 72: Feitelijkheden en lichte gewelddaden
Het plegen van feitelijkheden of lichte gewelddaden tegenover een andere persoon is een lichte
inbreuk wanneer er niemand gewond of geslagen werd en wanneer de feitelijkheden niet tot de klasse
van beledigingen behoren. Het opzettelijk werpen van voorwerpen die anderen kunnen hinderen of
bevuilen is verboden (art. 563, 3° Sw.).
Artikel 73: Gemaskerd, vermomd of verkleed rondlopen
Het is niet toegelaten zich in de voor publiek toegankelijke plaatsen te begeven met het gezicht
geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat men niet herkenbaar is (art. 563 bis Sw.).
Dit verbod geldt niet voor activiteiten met commerciële doeleinden en evenementen, die het college
van burgemeester en schepenen bepaalt, zoals carnaval, processies, georganiseerde stoeten.
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder het gelaat verstaan: het voorhoofd, de wangen, de
ogen, de neus en de kin.
Artikel 74: Winkeldiefstal
Het is verboden om een winkeldiefstal te plegen. (art. 461 en 463 Sw.)

HOOFDSTUK 6. SANCTIES
Artikel 75: G.A.S-inbreuken
Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen of verordeningen niet in
andere straffen voorzien, worden zoals bepaald door artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet,
inbreuken op bepaalde artikelen van dit politiereglement bestraft met administratieve sancties.
Conform de procedure omschreven in artikel 25 van de wet 24 juni 2013 betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties.
Voor de toepassing van administratieve sancties is het kaderreglement gemeentelijke administratieve
sancties goedgekeurd in de gemeenteraad van 14/09/2016 van toepassing.
Artikel 76: Gemengde inbreuken
Inbreuken op de bijzondere bepalingen, zoals beschreven in het strafwetboek en in hoofdstuk 5 van
dit politiereglement, kunnen bestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het
strafwetboek of met een administratieve sanctie.

HOOFDSTUK 7. OPHEFFINGSBEPALINGEN
Artikel 77:
Volgende politiereglementen worden opgeheven:
• het algemeen politiereglement, goedgekeurd bij besluiten van 14/09/2016 en 24/01/2018.

ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.

In opdracht,
get. Bob Pieters
adjunct algemeen directeur
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voorzitter dd

Katja Gabriëls
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