
     

POLITIEREGLEMENT RODE – LINKEBEEK - DROGENBOS 
HOOFDSTUK I – ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Art. 1. Dit reglement geldt met behoud van de toepassing van andere wetgeving. 
Iedereen moet de bevelen van de burgemeester, gegeven krachtens de artikels 133 tot en met 135 van 
de nieuwe Gemeentewet, naleven. 
 

Art. 2. § 1 Voor de toepassing van onderhavig reglement, verstaat men onder «openbare plaats»: 

- de openbare weg, te weten de wegen en doorgangen die in hoofdorde bestemd zijn voor alle 
verkeer van personen en voertuigen, 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; 

- de parken, openbare tuinen, pleinen en speelterreinen en alle stukken van de openbare plaats, 
buiten de openbare weg, die open staan voor het verkeer van personen en in hoofdorde bestemd 
zijn voor wandelen en ontspanning. 

§ 2 Onder een «voor het publiek toegankelijke plaats» verstaat men in onderhavig reglement elke plaats 
waar andere personen dan de beheerder en de personen die er werkzaam zijn toegang hebben ofwel 
omdat ze geacht worden gewoonlijk toegang te hebben tot die plaats, ofwel omdat ze er toegelaten zijn 
zonder individueel te zijn uitgenodigd. 

§ 3 Met «groene ruimten» wordt bedoeld: openbare plantsoenen, parken, tuinen en alle stukken van de 
openbare plaats buiten de rijbaan, die openstaan voor het verkeer van personen en in hoofdorde bestemd 
zijn voor wandelen of ontspanning. 

Art. 3. §1. De in onderhavig reglement beoogde vergunningen worden precair en herroepbaar afgegeven, 
in de vorm van een persoonlijke en onoverdraagbare titel, die de gemeente niet aansprakelijk stelt. 

Ze kunnen op ieder moment ingetrokken worden wanneer het algemeen belang het vereist. 

Ze kunnen ook geschorst of ingetrokken worden door het college van burgemeester en schepenen 
wanneer de houder een overtreding begaat tegen onderhavig reglement, overeenkomstig de wet van 24 
juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.  

§2. De begunstigden moeten zich strikt houden aan de voorschriften van de vergunningsakte en erover 
waken dat diens voorwerp geen schade kan berokkenen aan anderen, noch de openbare veiligheid, rust 
of netheid en gezondheid in het gedrang kan brengen. 

De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade die kan voortvloeien uit de - al dan niet foutieve - 
uitoefening van de bij de vergunning beoogde activiteit. 

Art. 4. Wanneer de openbare veiligheid, netheid, gezondheid of rust in het gedrang komen door situaties 
waarvan de oorzaak bij privaat domein ligt, kan de burgemeester de nodige besluiten nemen. 

De eigenaars, huurders, bezetters of zij die er op een of andere manier verantwoordelijk voor zijn, moeten 
zich schikken naar de besluiten van de burgemeester. 

In geval van weigering of vertraging in de uitvoering van de bij voornoemde besluiten voorgeschreven 
maatregelen, alsook indien het onmogelijk is ze aan de betrokkenen te betekenen, kan de burgemeester 
er ambtshalve toe doen overgaan, op risico van de in gebreke blijvende partijen die de kosten hoofdelijk 
moeten dragen. 

Art. 5. De persoon die de voorschriften van de bepalingen van onderhavig reglement niet naleeft, is 
burgerlijk aansprakelijk voor de schade die daaruit kan voortvloeien. 



De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade die zou voortvloeien uit de niet-naleving door een derde 
van de bij dit reglement voorgeschreven bepalingen. 

Art. 6. § 1. Ieder die zich op de openbare plaats 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 privaat domein bevinden, wanneer 
de politie of een gemachtigde ambtenaar er is binnengegaan op verzoek van de bewoners of in geval van 
brand, overstroming of hulpoproep. 

Art. 7 

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 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. 
  



HOOFDSTUK II – DE OPENBARE NETHEID EN GEZONDHEID 
 

Afdeling 1. 
Netheid van de openbare plaats 

 
Art. 8. Het is verboden ieder voorwerp van de openbare plaats te schaden, te vernielen of 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, zoals:  
1. Ieder voorwerp van algemeen nut of ieder voorwerp voor de versiering van de openbare plaats.  
2. Ieder onderdeel van het straatmeubilair. 
3. galerijen en doorgangen op private grond die voor het publiek toegankelijk zijn. 
4. openbare gebouwen en privé-eigendommen. 
5. voertuigen van derden. 
6. de openbare weg 
De aannemers of personen, belast met het vervoer van aarde, afvalstoffen, 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. 
 
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. 
 
Het vervoer van stoffen die sterk ruikende uitwasemingen kunnen veroorzaken, mag slechts geschieden 
nadat de nodige maatregelen zijn getroffen om te verhinderen dat schadelijke geuren worden verspreid 
en de inwoners worden gehinderd. 
 
Onverminderd de mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve geldboete die het wettelijk 
maximum niet overschrijdt, moet diegene die deze bepaling overtreedt de zaken onmiddellijk reinigen 
zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder. 
 
Art. 9. De verkopers van voedingsproducten die onmiddellijk en buiten worden verbruikt, dienen het 
nodige te doen opdat hun klanten de openbare plaats rond hun handel niet vervuilen en geen afval 
achterlaten. 
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. 
 
Onverminderd de mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve geldboete die het wettelijk 
maximum niet overschrijdt, moet diegene die deze bepaling overtreedt de zaken onmiddellijk reinigen 
zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder 
 
Art. 10. Het is verboden te urineren of uitwerpselen achter te laten op de openbare plaats 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. 
 
In overeenstemming met het provinciale politiereglement der wegen van 10 maart 1955 is het verboden 
(het) afval-, was-, zwem- en huiswater evenals alle andere vloeistoffen afkomstig van de bebouwde en 
onbebouwde eigendommen, op de openbare plaats te laten afvloeien. 
 
Onverminderd de mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve geldboete die het wettelijk 
maximum niet overschrijdt, moet diegene die deze bepaling overtreedt de zaken onmiddellijk reinigen 
zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder. 

 
Afdeling 2. 

Voetpaden, bermen en onderhoud van eigendommen 
 
Art. 11. De voetpaden, taluds en bermen van al dan niet bewoonde eigendommen 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, handelaars of de personen 

die belast zijn met het dagelijks onderhoud van de gebouwen; 
3. voor leegstaande gebouwen of onbebouwde terreinen: op iedere houder van een reëel recht op het 

goed met name eigenaars, vruchtgebruikers, erfpachters, opstalhouders, titularis van een 
gebruiksrecht, recht van bewoning, erfdienstbaarheid of huurders. 

4. voor flatgebouwen, op de personen die speciaal belast zijn met het dagelijks onderhoud ervan of deze 
aangeduid door een binnenhuisreglement. Bij gebreke hiervan of indien deze persoon in gebreke blijft 
rust de verplichting op de bewoners van de gelijkvloerse verdieping en eerst op diegenen die aan de 
straatkant wonen. Indien er geen bewoners zijn op de gelijkvloerse verdieping valt de verplichting op 
de bewoners van de eerste verdieping, enzovoort. 

 
Deze verplichtingen omvatten onder andere de verwijdering van onkruid en wilde begroeiing, vervuilende 
producten of materialen en het uitvoeren van alle herstellingen. 
 
De onderhoudsplichtige kan door de gemeente worden aangemaand om voetpaden, taluds en bermen te 
onderhouden of proper te maken.  Indien aan die vordering van de burgemeester binnen de 14 dagen 
geen gevolg gegeven wordt, zullen de nodige werken van ambtswege en op kosten van de eigenaar 
uitgevoerd worden, dit alles onverminderd de straffen door dit reglement bepaald.  
 
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. 
 
Art. 12. De goede staat van onbebouwde terreinen, braakgronden en onbebouwde gedeelten van 
eigendommen moet op ieder moment verzekerd zijn, wat inhoudt dat erover dient gewaakt te worden 
dat de begroeiing noch het openbare eigendom noch de openbare veiligheid bedreigt. 
Het is verboden afvalstoffen, puin, een voertuigwrak of schroot te stapelen of te plaatsen op een 
braakgrond zonder de voorafgaande toelating van de burgemeester.  De overtreder, betrokken eigenaar 



of gebruiker dient binnen de 30 dagen gevolg te geven aan de aanmaning van de burgemeester om deze 
te verwijderen. Gebeurt dit niet, dan houdt de gemeente zich het recht voor om de opruiming te doen op 
kosten en op risico van de overtreder. 
Ieder houder van een reëel recht op een onroerend goed (cfr. artikel 11.3) is ertoe gehouden ervoor te  
zorgen dat bomen en planten zodanig gesnoeid worden dat geen enkele tak ervan: 
- over de rijweg hangt op minder dan 4,50 meter boven de grond; 
- over de gelijkgrondse berm of over het voetpad hangt op minder dan 2,50 meter boven de grond. 
Bomen van gelijk welke aard, hagen, struikgewas moeten derwijze geplant worden dat ze noch het 
verkeer op de openbare weg, noch de openbare verlichting hinderen.  
De hagen moeten geplant worden op minstens 50 cm. van de rooi- of grenslijn. 
De hagen langs de straatkant gelegen, mogen niet hoger zijn dan 2,50 m. 
De uitstekende gedeelten die niet voldoen aan deze bepalingen moeten verwijderd worden op 
eenvoudige vordering van de politiediensten. 
Indien aan die vordering binnen de 14 dagen geen gevolg gegeven wordt, zullen de nodige werken van 
ambtswege en op kosten van de eigenaar uitgevoerd worden, dit alles onverminderd de straffen door dit 
reglement bepaald. 
  
Diegenen die de bepalingen van artikel 11 en artikel 12 overtreden kunnen bestraft worden met een 
administratieve geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 

 
Afdeling 3. 

Gezondheid van de woningen en hun omgeving 
Reinheid van de huizen, binnenplaatsen en gemeenschappelijke gangen 

 
Art. 13. Het is verboden binnen de huizen, binnenplaatsen en gemeenschappelijke gangen afvalstoffen, 
vuil, water, urine, keukenafval en in het algemeen alle stoffen die van aard zijn ongezonde of stinkende 
uitwasemingen voort te brengen, te bewaren of op te hopen. 
 
Iedere eigenaar of huurder moet de wc’s, de vuilniskokers, alsook alle andere inrichtingen die daarmee 
verband houden, in volmaakte staat van zindelijkheid houden. 
De beerputten en septische tanks moeten tijdig worden leeggemaakt. 
De opslag van huishoudelijk afval mag geen hinder veroorzaken voor de buren. Het huishoudelijk afval 
moet regelmatig worden aangeboden of afgevoerd. De volle zakken met restafval, GFT en PMD moeten 
bij de eerstvolgende ophaalbeurt aangeboden worden. 
Het bereiden van compost uit GFT-afval in hopen, silo’s of compostvaten dient te gebeuren volgens de 
regels van de kunst. Voor de compostering wordt een plaats gekozen die mogelijke hinder voor de buren 
maximaal uitsluit. 
 
In geval van ondergelopen kelders zijn de bewoners verplicht het water, modder en klei eruit te 
verwijderen. 
 
Indien er besmettelijke ziekten uitbreken of dreigen, 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 gemeenten 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 voorbehandelingsinstallaties (krachtlijnen voor een 
geïntegreerd rioleringsbeleid) zoals opgenomen in Vlarem II. 
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve 
geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 



 
Onbewoonbaarheid van ongezonde woningen 

 
Art.  14. Dit artikel is van toepassing op de woningen waarvan de toestand een gevaar oplevert voor de 
openbare gezondheid door onreinheid, vochtigheid, gebrek aan verlichting of verluchting, slechte 
waterafvoer, afwezigheid van drinkbaar water, overbevolking, enz… 
 
Wanneer er onmiddellijk gevaar dreigt schrijft de burgemeester, op grond van een verslag van een 
geneesheer, van een ambtenaar van het Ministerie van Volksgezondheid 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. 
 
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 nalatigen 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, de gezondheidsinspecteur van het Ministerie van Volksgezondheid, de bevoegde 
gemeentelijke dienst of een andere bevoegde derde. De bewoners zullen minstens 12 uur vooraf van het 
bezoek van bovenvermelde ambtenaren gewaarschuwd worden. Dit verslag van het onderzoek naar de 
feitelijke situatie wordt aan de betrokkene 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 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 
verklaard worden onverminderd de mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve geldboete die 
het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 

Leegstaande woningen 
 
Art. 15. 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 en riolen 
onmogelijk te worden gemaakt. 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve 
geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 

 
Onbewoonbaarheid van bouwvallige woningen 

 
Art. 16. Dit artikel is van toepassing op de woningen die door hun bouwvallige staat een gevaar opleveren 
voor de openbare veiligheid door instortingsgevaar, van het volledige gebouw of een deel ervan (bv. 
dakgoten, neerschuivende pannen, scheuren in gevel, ontploffingsgevaar, brandgevaar, vermolmd 
houtwerk, enz…). 



 
Diegene die een ongeval veroorzaakt door ouderdom, bouwvalligheid gebrek aan herstelling of 
onderhoud van huizen, gebouwen of muren wordt bestraft met een administratieve geldboete die het 
wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 
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 evenals de mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve 
geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 
Art.  17.  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 gewaarschuwd 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. 
 
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 onverminderd de mogelijkheid tot het opleggen van een 
administratieve geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 

 
Afdeling 4. 

Wateroppervlakten, waterwegen, kanaliseringen 
 
Art. 18. 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. 
 
Art. 19. Behoudens vergunning is het verboden om de riolen in de openbare plaats 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. 
 
Art. 20. 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 in te gieten. 
 
Art.  21. Het is verboden te baden in rivieren, kanalen, vijvers, bekkens, fonteinen gelegen in openbare 
plaatsen of deze te bevuilen of er dieren in te laten baden of te wassen of er eender wat in onder te 
dompelen. 
 



Diegene die de bepalingen van art. 18,19,20 of 21 overtreedt, kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 

Afdeling 5. 
Afloop van regenwater en van afvalwater 

 
Definities: 
- Afvalwater: water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet 
ontdoen, met uitzondering van niet verontreinigend hemelwater; 
 
- Hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw, hagel, met inbegrip van dooiwater; 
 
- DWA of openbare riolering: het geheel van openbare leidingen bestemd voor het opvangen en 
transporteren van afvalwater; 
 
- RWA of kunstmatige afvoer van hemelwater: de greppels, grachten, duikers en leidingen bestemd voor 
het afvoeren van hemelwater, bodemwater, grondwater, bemalingswater en desgevallend ook 
afvalwater, behandeld conform de van toepassing zijnde wetgeving; 
 
- gescheiden riolering: een dubbel stelsel van afvoersystemen waarvan het ene stelsel bestemd is voor 
het opvangen en transporteren van afvalwater (DWA) en het andere stelsel bestemd is voor de opvang, 
de infiltratie, de buffering en evt. de afvoer van hemelwater (RWA); 
 
- IBA: Individuele Behandeling van Afvalwater; 
 
Artikel 22 
Elk gebouw langs de rooilijn van de openbare weg moet voorzien zijn van een dakgoot, waardoor het 
regenwater van het dak wordt afgeleid en opgevangen. 
 
Artikel 22 bis 
§1. Voor elke nieuwbouw of grondige renovatie, die een aanpassing van het private rioolstelsel met zich 
meebrengt, is de plaatsing van een volledig gescheiden stelsel verplicht. Minstens de afvoer van het 
afvalwater wordt tot aan de rand van de openbare weg of tot aan de dichtstbijzijnde DWA-leiding 
aangelegd, behalve wanneer voor het betrokken terrein nooit een afvoer van afvalwater via een 
gemeentelijke riolering is voorzien. In dit geval is te handelen in overeenstemming met het 
zoneringsplan waarbij een IBA te voorzien is voor panden die zich bevinden in een zone voor individuele 
zuivering.  
Bij afwezigheid van een DWA-leiding, doch ligging van het pand in een toekomstig collectief te zuiveren 
zone, dient in afwachting van de realisatie van de noodzakelijke DWA-leiding een septische put te 
worden voorzien tenzij het college van burgemeester en schepenen hierop een gemotiveerde 
uitzondering toestaat bv. omdat op korte termijn werken gepland zijn die de collectieve zuivering zullen 
verzekeren.  
  
§2. Voor de afvoer naar de hemelwaterleiding in de straat wordt als hemelwater beschouwd: 
• de dakafvoeren langs de rooilijn; 
• de overloop van de regenwaterputten. 
§3. De afvoeren van hemelwater en afvalwater moeten gemakkelijk inspecteerbaar zijn. De ambtenaar 
die zich als afgevaardigde voor deze materie kan legitimeren, dient ten allen tijde toegang te krijgen voor 
nazicht van deze afvoeren. 
 
Artikel 22 ter 



Het verbinden van particuliere riolen of bedrijfsrioolstelsels van zowel regen- of afvalwater met de DWA 
of RWA en dit op openbaar domein mag enkel geschieden door gekwalificeerd personeel van de 
beheerder of van een aannemer die door de beheerder daartoe is aangesteld en op kosten van de 
particulier en/of het bedrijf.  Op de grens van openbaar en privaat domein kan op de afvoerbuis van 
hemelwater en op de afvoerbuis van afvalwater een huisaansluitputje geplaatst worden. De gewone 
aansluitingen worden uitgevoerd door middel van buizen met een diameter van 15cm. De particuliere 
eigenaar is gehouden tot het betalen van de vergoeding indien deze in een retributiereglement is 
voorzien. 
 
Artikel 22 quater 
Het onderhoud, herstellen en reinigen van deze verbindingen geschiedt op kosten van de betrokkene en 
wordt desnoods door de gemeente bevolen indien er een technische noodzaak is. Herstellingen van de 
leidingen op openbaar domein ten gevolge van externe factoren zijn ten laste van de gemeente en 
zullen eventueel teruggevorderd worden van de veroorzaker van de schade. Inspecties en herstellingen 
op deze verbindingen welke zich op particulier domein bevinden kunnen, indien noodzakelijk om 
technische onafscheidbare reden (bv. ten einde een gebrek te lokaliseren op een verbinding die zowel 
op privé als openbaar domein loopt) eveneens door de gemeente worden bevolen. De gemeente kan 
ook hier de kosten verhalen op de veroorzaker van  de schade.   
 
Artikel 22 quinquies 
Onverminderd andere wettelijke bepalingen, milieuwetgevingen of milieuvergunningsvoorwaarden, 
moet voor de afvoer van hemelwater de voorkeur gegeven worden aan afvoerwijzen zoals hierna in 
afnemende graad van prioriteit vermeld: 

1. opvang voor hergebruik; 

2. infiltratie op eigen terrein 

3. buffering met vertraagd lozen in RWA-leiding; 

4. lozing van overloop in een RWA-leiding; 

5. lozing van overloop in de (gemengde) DWA leiding : 

Slechts wanneer de best beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoerwijzen toelaten, mag 
het hemelwater overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden geloosd in de DWA. 
Panden die momenteel niet zijn aangesloten op de riolering worden beschouwd als zijnde zelf voorziend 
voor wat betreft de opvang, buffering en infiltratie van hun hemelwater. Zelfs wanneer een RWA leiding 
wordt aangelegd of aangelegd is, dient de voorkeur te worden gegeven aan het behouden en in stand 
houden van de bestaande installaties voor hemelater alvorens in de aansluiting van het hemelwater op 
de RWA-leiding te voorzien.  
Artikel 22 sextus 
Op het openbaar domein mag de afloop van het water niet verhinderd worden. 
 
Onverminderd de ambtshalve maatregelen die zijn voorzien, kan diegene die de bepalingen van deze 
afdeling overtreedt,  bestraft worden met een administratieve geldboete die het wettelijk maximum niet 
overschrijdt. 

Afdeling 6. 
Verwijdering van bepaalde afvalstoffen 

 
Art.  23. Het is verboden op de openbare weg verpakkingen, sigarettenpeukjes, kauwgom en ander afval 
achter te laten. Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 
Art. 24. Het is verboden in de containers voor de selectieve inzameling van specifieke afvalstoffen andere 
voorwerpen of afvalstoffen te deponeren. Het is verboden naast de containers voorwerpen en 
afvalstoffen achter te laten. Het is verboden huisvuil te deponeren in de publieke straatvuilbakjes. Het is 



verboden naast de publieke straatvuilbakjes voorwerpen en afvalstoffen achter te laten. Diegene die de 
bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve geldboete die het 
wettelijk maximum niet overschrijdt.  
 
Diegene die de bepalingen van de artikelen 23 en  24 overtreedt moet de zaken onmiddellijk opruimen.  
In het geval dat dit niet gebeurt kan de gemeente de opruiming doen op kosten en risico van de overtreder 
en de kosten op hem verhalen in toepassing van het retributiereglement op sluikstorten. 
 
Art.  25. De fysieke of rechtspersonen die een overeenkomst hebben afgesloten met een privé-ophaler 
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. 
 
Wanneer de in het eerste lid beoogde ophaling 's morgens plaatsvindt, dienen de zakken te worden 
klaargezet op de vooravond van de ophaling na 18 uur of de dag zelf, vóór de komst van de vrachtwagen. 
Wanneer de ophaling 's avonds plaatsvindt, dienen de zakken of recipiënten te worden klaargezet de dag 
zelf na 18 uur en vóór de komst van de vrachtwagen. 
 
Het gemeentebestuur kan de in het tweede lid voorziene tijdstippen voor de plaatsing van de zakken of 
recipiënten met afval wijzigen, wanneer die in strijd zijn met de voorschriften op het gebied van openbare 
veiligheid, rust, volksgezondheid, netheid en zindelijkheid. 
 
Art. 26. 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. 
 
Art. 27.  
§1. Mest moet geladen worden derwijze dat niets ervan de openbare weg kan bevuilen en de ladingen 
moeten altijd van een dekzeil voorzien zijn. Mest die op de openbare weg terecht komt moet men 
onmiddellijk verwijderen.  De plaats waar mest gelegen heeft moet nadien volkomen gereinigd worden. 
Het is verboden mest en vuilnis in de nabijheid van straten, wegen, beken en waterlopen in het algemeen, 
neer te leggen. 
Het is verboden mest te lozen of te storten in openbare rioleringen, in oppervlaktewateren en op 
openbare wegen, bermen en andere plaatsen dan cultuurgronden. Opslag van mest, zelfs tijdelijk, is 
verboden op minder dan 100m van een gebouw. Uitgespreide mest en/of aal moet onmiddellijk 
ondergewerkt worden. Het openspreiden van aal of mest is niet toegelaten op percelen of weiden, die 
niet onmiddellijk kunnen omgeploegd worden. 
§2. Het vervoer van stoffen die van aard zijn ongezonde uitwasemingen te verspreiden, moet geschieden 
in dichtgesloten vaten of recipiënten teneinde geen geuren te verspreiden. 
 
Diegene die de bepalingen van artikel 25,26 of 27 overtreedt, kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt.  
 

Afdeling 7. 
Onderhoud en schoonmaak van voertuigen 

 
Art. 28. Het is verboden in de openbare plaats het onderhoud, de smering, olieverversing of reparatie 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 gezamenlijke vervoer van personen, is toegelaten in de openbare plaats 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 en op zon- en feestdagen gebeuren. 
 
Het wassen en schoonmaken mag enkel plaatshebben voor het gebouw waar de eigenaar van het 
voertuig woont of voor diens garage. 
 
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. 
 
Diegene die de bepaling van dit artikel overtreedt kan bestraft worden met een administratieve geldboete 
die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 

Afdeling 8. 
Vuur en rook 

 
Art. 29. 
Opwekken van warmte in een gebouw 
 
Inzoverre het door een andere wetgeving niet expliciet is toegelaten (Vlarem,…) is het voor het opwekken 
van warmte in een gebouw verboden volgende materialen te verbranden: 
- afvalstoffen; 
- turf, bruinkool, niet-rookloze kolenagglomeraten; 
- vloeibare brandstoffen met een zwavelgehalte hoger dan 1 %; 
- vaste brandstoffen met een gehalte aan vluchtige zwavel hoger dan 1%. 
 
Het is verboden om voor het opwekken van warmte in een gebouw in open haarden, kachels, 
keukenstoven, allesbranders en gelijkaardige installaties andere materialen te verbranden dan: 
- droog hout zonder sporen van behandeling met verf, vernis, beschermingsmiddelen; 
- houtskool; 
- steenkool. 
De toestellen en systemen voor het opwekken van warmte in een gebouw moeten optimaal worden 
onderhouden en afgesteld.  Alle maatregelen dienen genomen om hinder te voorkomen.  De 
schoorstenen moeten voldoende hoog zijn.  
 
Verbranding in open lucht 
 
Het is verboden om vuur te maken of materialen te verbranden tenzij dit door andere wettelijke 
bepalingen zoals het Afvalstoffendecreet, het Vlarem, het Veldwetboek en het Bosdecreet expliciet is 
toegelaten. In afwijking met de bepalingen van het Veldwetboek is het verbranden van tuinafval verboden 
in de woongebieden. 
 
Het verbranden in open lucht voor het bereiden van voedingswaren op barbecues is toegelaten in privé-
tuinen op voorwaarde de omwonenden niet te hinderen. 
 
De burgemeester kan na een gemotiveerde aanvraag schriftelijke toestemming geven voor een 
uitzondering op artikel bijvoorbeeld om redenen van folkloristische of sociale aard of als fytosanitaire 
maatregel. 
 



Bij vaststelling van hinder door de verspreiding van prikkelende of irriterende rookgassen door de politie 
of aangestelde ambtenaren, dient de veroorzaker op eerste verzoek het vuur onmiddellijk te blussen 
indien deze niet over een toestemming beschikt van de burgemeester. In dit geval dient deze 
toestemming getoond te worden aan de politie of de ambtenaar.  Er dient steeds een verantwoordelijke 
bij het vuur aanwezig te zijn die waakt over de brandveiligheid. 
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt kan bestraft worden met een administratieve 
geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 

Afdeling 9. 
Overnachting en kamperen 

 
Art. 30. Behoudens vergunning van de burgemeester is het verboden op het hele grondgebied van de 
gemeente en op iedere openbare plaats 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 privéterrein te verblijven in  
een mobiel onderkomen zoals een woon- en aanhangwagen, een caravan of een mobilhome, behoudens 
vergunning van de burgemeester. 
 
Diegene die de bepaling van dit artikel overtreedt kan bestraft worden met een administratieve geldboete 
die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 

 
Afdeling 10. 

Preventiemaatregelen 
 
Art. 31. De toegang tot cabines, stortbaden of zwembaden en sportinrichtingen die voor het publiek 
toegankelijk zijn, kan verboden worden door de uitbater voor personen: 
 
- die duidelijk niet zindelijk of rein 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 verantwoordbaar is. 
 
Bij betwisting over de toepassing van een preventiemaatregel, kan een geneesheer opgevorderd worden 
die uitsluitsel geeft over een eventueel gevaar voor de volksgezondheid. 

 
Afdeling 11. 

Aanplakking, wegwijzers 
 
Art. 32 Onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende stedenbouw is het 
aanbrengen van wegwijzers, reclame, opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, 
vlugschriften, plakbriefjes, zelfklevers, is verboden op gelijk welke plaats van de openbare weg of van het 
openbare domein, in het bijzonder op schuilhuisjes van het openbaar vervoer, op verkeers- en 
verlichtingspalen, op openbare gebouwen, in parken en plantsoenen, op privé-muren al dan niet zichtbaar 
vanaf de openbare weg… 
 
De aanplakkers moeten in het bezit zijn van een toelating tot aanplakken, afgeleverd door de 
burgemeester en dienen deze toelating bij zich te hebben. Zij moet vertoond worden op verzoek van de 
politie of de gemachtigde ambtenaar. Voor het aanbrengen van een aanplakbiljet, moet vooraf een 



exemplaar voorgelegd worden aan de bevoegde dienst van het gemeentebestuur en moeten de plaatsen 
waar het aanbrengen ervan beoogd wordt, medegedeeld worden.  De burgemeester kan voorwaarden 
opleggen die gekoppeld zijn aan de machtiging zoals een beperking in de tijd van de toelating enz…   
 
De bepalingen van huidig artikel zijn niet van toepassing op: 
 

 de aanplakbiljetten die betrekking hebben op openbare verkopen, de verkoop en het verhuren 
van gebouwen, de voorstellingen, de concerten, vermakelijkheden en allerhande vergaderingen, 
voor zover hun oppervlakte geen 2 m² overschrijdt en dat zij geplaatst zijn op het gebouw waar de 
gebeurtenis plaatsvindt, tijdens de maand die eraan voorafgaat; 

 de aanplakbiljetten aangeplakt door de Staat, de gewesten, de gemeenschappen, de provincies, 
de gemeenten, de autonome provinciebedrijven, de autonome gemeentebedrijven, de polders en 
wateringen en de openbare instellingen; de plakbrieven van het Nationaal Instituut voor 
oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers; 

 de plakbrieven in kieszaken; 

 de plakbrieven van de bedienaars der erediensten erkend door de Staat, betreffende de 
oefeningen, plechtigheden en diensten van de eredienst; 

 de plakbrieven van de door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, de Vlaamse Landmaatschappij 
erkende maatschappijen, de plakbrieven van de Gezinsbond, het Vlaamse Woningfonds van de 
Grote Gezinnen; de plakbrieven van het Europese Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite 
Kinderen – België – Stichting naar Belgisch recht, en die van de verenigingen die actief zijn bij de 
opsporing van verdwenen kinderen of in strijd tegen de seksuele uitbuiting van kinderen, wanneer 
zij handelen in overleg met of op verzoek van het genoemde centrum; 

 
Behoudens toestemming van het college van burgemeester en schepenen, is het aanbrengen van 
politieke boodschappen op de gemeentelijke aanplakborden, verboden.   
 
De affiches of zelfklevers die in strijd met onderhavig reglement werden aangebracht, dienen op het 
eerste politiebevel verwijderd te worden.  Zo niet zal de overheid ambtshalve overgaan tot de 
verwijdering, op kosten en risico van de overtreder. 
Diegene die de bepalingen van onderhavig artikel overtreedt kan worden gestraft met een 
administratieve geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt 
 
Art. 33. Kunnen eveneens gestraft worden met een administratieve geldboete die het wettelijk maximum 
niet overschrijdt: 

- zij die wettig aangebrachte aanplakbiljetten kwaadwillig aftrekken, scheuren, bevuilen of 
bedekken; 

- zij die op affiches, opschriften, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften en 
plakbriefjes, bomen, aanplantingen, plakborden, pijlers, palen, zuilen, bouwwerken, 
monumenten, afsluitingen uit welke materialen ook gemaakt, gevels en afsluitingen van huizen en 
gebouwen en op openbare wegen met gelijk welk voorwerp of middel opschriften aanbrengen, 
krabbelen, bevuilen of schenden of op welke wijze ook schade toebrengen aan de gedenktekens 
en voorwerpen die dienen tot algemeen nut of tot openbare verfraaiing.  

 
HOOFDSTUK III – DE OPENBARE VEILIGHEID EN DE VLOTTE DOORGANG 

 
Afdeling 1. 

Samenscholingen, betogingen, optochten 
 
Art.  34. Optochten, betogingen en alle andere manifestaties op de openbare weg zijn enkel toegelaten 
mits voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de burgemeester. 



Onder manifestatie verstaat men een georganiseerde samenscholing van minimaal 5 personen met als 
doel een overtuiging of een eis kenbaar te maken. 
 
Art.  35. Elke kennisgeving van betogingen, en optochten moet schriftelijk geschieden, ten minste 10 
werkdagen 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 en mits uitvoerige 
motivering (zoals gevaar om wanordelijkheden uit te lokken, 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 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. 
 
Kwaadwillige samenscholingen kunnen verboden worden door de overheid, ingeval 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 34 of artikel 35 overtreedt kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 

Afdeling 2. 
Hinderlijke of gevaarlijke activiteiten in openbare plaatsen 

 
Art. 36. Het is verboden in voor het publiek toegankelijke openbare plaatsen en in privé-eigendommen 
over te gaan tot een activiteit die de openbare veiligheid of de veilige en vlotte doorgang in het gedrang 
kan brengen, zoals: 
 
1. voorwerpen gooien, stoten of afvuren, handelingen die iemand kunnen hinderen of bevuilen of die 

andermans eigendom kunnen beschadigen of vernielen, behoudens machtiging van de bevoegde 
overheid; deze bepaling is niet van toepassing op de sportdisciplines en spelen die in adequate 
installaties worden verricht, noch op darts of petanque of dergelijke op andere plaatsen dan op de 
openbare plaats; 

 
2. gebruik maken van vuurwerk, 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. 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 vasthechten van fietsen, bromfietsen of motorfietsen aan bomen en verlichtingspalen.  
 
8. 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 inbreuk kan de politie op kosten en risico van de overtreder de vasthechting verbreken en het voertuig 
verwijderen. 
 
Bij overtreding van dit artikel kan een administratieve geldboete die het wettelijk maximum niet 
overschrijdt. 
 
In overeenstemming met de Wapenwet (Nieuwe Wapenwet van 08/06/2006) is het verboden op 
openbare plaatsen, in voor het publiek toegankelijke plaatsen en in privé-eigendommen 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 werd in strijd met bovenvermelde bepalingen, worden in 
beslag genomen.  
 
Art. 37. Onverminderd de bepalingen van de wetgeving stedenbouw (Wet van 29 maart 1962 en Decreet 
van 18 mei 1999) 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 2,00 m.  
Voor verbouwingswerken wordt de mededeling op een goed zichtbare wijze aangebracht op de 
straatgevel van de eigendom waar de verbouwing plaats grijpt. 
 
Art. 38.  De gevelwerken die stof 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 de artikelen 37 of 38 niet naleeft kan gestraft worden met een 
administratieve geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt 
 
Art. 39. Het is verboden voor ieder persoon die op de openbare plaats 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 bv. een autoloze 
zondag. 

 
In geval van overtreding van onderhavig artikel kan de politie of een gemachtigde ambtenaar de activiteit 
onmiddellijk doen stopzetten onverminderd de mogelijke bestraffing met een administratieve geldboete 
die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 
Art. 40.  In overeenstemming met 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. 
 
Art. 41. Behoudens vergunning van de bevoegde overheid is het verboden op openbare plaatsen: 
 
- inzamelingen en inzamelingen door middel van verkoop te houden; 
- te zorgen voor vermakelijkheden zoals fuiven, bals, tentoonstellingen of spektakels.  
 
De vergunningsaanvragen moeten ingediend worden ten minste tien werkdagen voorafgaand aan de 
activiteit. 
 
Art. 42. Behoudens de voorafgaande toelating van de burgemeester is het verboden op de openbare 
plaats en in openbare plaatsen alcoholhoudende dranken te consumeren (puur of gemengd). 
Dit verbod is niet van toepassing op de consumptie op de terrassen van horeca-inrichtingen.  
De vergunningsaanvraag moet ingediend worden binnen de 7 werkdagen voorafgaand aan de activiteit. 
In functie van de omstandigheden kan de burgemeester voorwaarden aan zijn toelating verbinden. 
In geval van overtreding van onderhavig artikel kan de politie of een gemachtigde ambtenaar de 
activiteit onmiddellijk doen stopzetten onverminderd de mogelijke bestraffing met een administratieve 
geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 
Art. 43. Onverminderd de andere bij onderhavig reglement voorziene bepalingen mag niemand, ook 
niet tijdelijk, goederen uitstallen op de openbare plaats zonder vergunning van de bevoegde overheid. 
 
In geval van overtreding van de artikels 41 of (42 -43), kan de politie of de gemachtigde ambtenaar de 
activiteit onmiddellijk laten stopzetten onverminderd de mogelijke bestraffing met een administratieve 
geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 
Art. 44. 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 
markt. 
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: 
- reclame of drukwerk op voertuigen te bevestigen, behoudens toelating van de Burgemeester; 
- 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. 

 
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 van deze bepalingen geen vergunning heeft moet hij, onverminderd de mogelijkheid 
tot het opleggen van een administratieve geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt, 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. 
 
Art. 45 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 zal bestraft worden met een administratieve 
geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 
Art. 46. De personen die zich toeleggen op iedere vorm van bedelarij, zelfs onder mom van eender  
welke niet professionele dienst, mogen de openbare orde niet verstoren, noch de veiligheid, de openbare 
rust en de gezondheid in het gevaar brengen.  Het is hun verboden om voorbijgangers en automobilisten 
lastig te vallen. Het is verboden om te bedelen op de openbare weg, in het bijzonder op kruispunten en 
aan de zijkant ervan. 
De bedelaar mag niet vergezeld worden door een agressief dier en hij mag geen enkel voorwerp tonen 
met de bedoeling om de aangesproken persoon te intimideren.  Het is eveneens verboden dat 
minderjarigen te gebruiken om medelijden op te wekken bij de aangesproken personen. 
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt zal bestraft worden met een administratieve 
geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 
Art. 47. Zij die een activiteit van waarzeggen of van voorspellen of van uitleggen van dromen op de 
openbare plaats uitoefenen, kunnen worden gestraft met een administratieve geldboete die het wettelijk 
maximum niet overschrijdt.  
 

Afdeling 3. 
Plaatsing van kranen 

 
Art. 48. Iedere plaatsing van een torenkraan op de openbare plaats is onderworpen aan de vergunning 
van het college van burgemeester en schepenen.  



 
Onverminderd de reglementaire voorschriften betreffende stedenbouw, leefmilieu en arbeids-
bescherming, 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 het college van burgemeester 
en schepenen, 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, 

zouden opgeborgen worden in containers zodat er niets kan vallen op het openbare domein, in de 
private eigendommen of binnen de met paalwerk omheinde ruimte. De omheining moet zo nodig op 
bevel van een overheidsbeambte verwijderd 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 en/of 
ter hoogte van de kraan aangeplakt te worden. 

 
De overtredingen op dit artikel worden geregeld in de ARAB en de veiligheidswetgeving. 
 

Afdeling 4. 
Privatieve ingebruikneming van de openbare plaats 

 
Art. 49. Behoudens vergunning van de bevoegde overheid en onverminderd de wettelijke en 
reglementaire bepalingen betreffende 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 de veiligheid of het gemak van doorgang. 

 
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. 
 
Onverminderd de bepalingen van de Wegcode  kan de gemeentelijke overheid, op schriftelijke vraag van 
een ingezetene, paaltjes op de bermen langs de rijbaan laten plaatsen. Een voorafgaandelijk onderzoek 
en goedkeuring van de bevoegde technische dienst zijn vereist. 
 
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. 
 
Art. 50. Behoudens machtiging van het college van burgemeester en schepenen en onverminderd de 
wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende stedenbouw, is het verboden terrassen, stoelen, 
banken, tafels, windschermen, uitstalramen, of reclameborden en dergelijke te plaatsen onder gelijk 
welke vorm en koopwaren op de openbare plaats 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. 
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve 
geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 
Onverminderd de bepalingen betreffende 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 machtiging. 
 
Art. 51. Onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende stedenbouw is het 
verboden spandoeken, kabels, lichtreclames, antennes en parabolen op voorgevels van gebouwen of over 
de openbare weg – zichtbaar vanaf de openbare weg – te hangen zonder machtiging van de bevoegde 
overheid. 
Deze bepaling is niet van toepassing in geval van een vlaggenversiering en spandoeken waarvoor een 
algemene machtiging of een machtiging van de gemeente verkregen werd. 
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve 
geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 
Art. 52. Externe installatie van hertz- of parabolische antennes die radiodiffusie en televisie ontvangen, 
of gelijk welke andere gelijkwaardige ontvangstinstallatie, worden toegelaten mits het verkrijgen van een 
stedenbouwkundige vergunning houdende ondermeer bijzondere bepalingen betreffende de volgende 
punten: 
 



1/ de antenne mag niet zichtbaar zijn vanuit elke plaats die voor het publiek toegankelijk is (straat, 
voetpad, park, enz … ); 
2/ de antenne moet worden geplaatst: 
- hetzij op de achterste dakschilden of op de achtergevels van de gebouwen; 
- hetzij in de tuinen, voor zover ze bedekt is door vegetatie met permanente bladeren; 
- hetzij elders als ze bedekt is door toegelaten constructies; 
 
3/ in de gevallen bedoeld in bovenvermeld punt 2, mag de antenne de architecturale kwaliteiten van het 
gebouw niet in het gedrang brengen, noch het algemeen esthetisch aspect van het gebouw schaden. 
De eigenaars of gebruikers van antennes en parabolen moeten voortdurend nagaan of de stabiliteit ervan 
perfect is. 
De antennes en/of parabolen mogen nooit aan de voorzijde van een gebouw worden geïnstalleerd. 
Elke antenne of al dan niet verlicht uithangbord die niet meer gebruikt wordt, moet worden verwijderd 
binnen de dertig dagen die volgen op de stopzetting van het gebruik ervan. 
 
In geval van niet-naleving van de voorwaarden die in de vergunning gesteld zijn, zal het college van 
burgemeester en schepenen de definitieve intrekking van de vergunning uitspreken. 
 
Indien de eigenaar of gebruiker geen vergunning heeft, kan hij bestraft worden met een administratieve 
geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt en wordt hij verplicht de antenne of parabool te 
verwijderen, zoniet houdt de Gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en risico van de 
overtreder. 
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve 
geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 
Art. 53. Zonder de toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid mogen op de openbare plaatsen 
geen laad- of hijstoestellen, containers of ander bouwwerfmateriaal geplaatst worden. Onverminderd de 
voorschriften van het verkeersreglement en van de lokale reglementering is het verboden voor voertuigen 
zoals mobilhomes, caravans, opleggers van vrachtwagens en dergelijke, op de openbare weg te 
stationeren behoudens schriftelijke toelating van de Burgemeester en tenzij op parkeerplaatsen die door 
de verkeersborden E9c, E9d of E9h aangeduid zijn als bestemd voor deze voertuigen.  
 
Art. 54. Bomen en beplantingen op private eigendommen moeten gesnoeid worden conform artikel  12 
van dit reglement. Het normale uitzicht op de openbare weg, in de nabijheid van bochten en kruispunten 
mag niet belemmerd worden. 
 
Indien bijzondere veiligheidsredenen dat vereisen, kan de politie 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 
administratie 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 die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 
Art. 55. 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. 
 
Kantelpoorten mogen bij het openen of sluiten niet over de openbare weg uitkomen.  Oprolbare of 
opvouwbare zonneschermen moeten minstens 0,40 m op de boordsteen van het trottoir inspringen. 
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve 
geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 
Art. 56. In overeenstemming met 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. 

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. 
 
Ingeval van beschadiging moeten de kelderopeningen zo vlug mogelijk hersteld worden. 
 
Art. 57. Geen openbaar plein, straat, doorgang, steeg of voetweg mag aangelegd, verlegd of tenietgedaan 
worden dan als gevolg van een beslissing van de gemeenteraad en volgens de voorgeschreven procedure. 
 
Diegene die de bepalingen van de artikelen 56 en 57 overtreedt, kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 

Afdeling 5. 
Het gebruik van gevels van gebouwen 

 
Art. 58. Iedere eigenaar van een gebouw is verplicht het door de gemeente toegekende huisnummer goed 
zichtbaar aan de straatkant aan te brengen. In flatgebouwen moet elk appartement op de ingangsdeur 
een nummer dragen dat overeenstemt met het nummer van de brievenbus. 
 
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. 
 



Als het pand achter de rooilijn staat zal de gemeentelijke overheid verplichten het huisnummer aan de 
weg te laten aanbrengen.  
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve 
geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 
Art. 59. Onverminderd de bepalingen van de wet van 10/03/1925 op de elektriciteitsvoorziening (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 dienen, 
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; 
4° kerstverlichting. 
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve 
geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 
Art. 60. De eigenaars, huurders, bewoners of verantwoordelijken van een gebouw moeten zich ervan 
verzekeren dat het gebouw, alsook de installaties en apparaten waarmee het gebouw uitgerust is, zich in 
perfecte staat bevindt van conservering, onderhoud en werking, teneinde de openbare veiligheid niet in 
het gedrang te brengen. 
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve 
geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 

 
Afdeling 6. 

Algemene maatregelen ter voorkoming van schendingen van de openbare veiligheid 
 
Art. 61. 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 die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 
Art. 62. 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 die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 
Art. 63. 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, 



zelfs door krachtige windstoten, 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 die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 
Art. 64. Enkel de daartoe bevoegde personen mogen kranen van leidingen of kanaliseringen, schakelaars 
van de openbare verlichting, openbare uurwerken, lichtkranten, signalisatieapparaten, alsook andere 
uitrustingen voor telecommunicatie 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 die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 
Art. 65. 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 

 

Art. 66. 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 centrale 
noodoproepnummer. Indien mogelijk dienen zij eveneens de bewoners of gebruikers van het pand te 
waarschuwen. 
 
Art. 67. De personen die zich bevinden in een gebouw waarin brand is uitgebroken, alsook in de 
omringende gebouwen moeten: 
1/onmiddellijk gevolg geven aan de bevelen van brandweer, burgerbescherming, politie of andere 
openbare diensten waarvan de tussenkomst vereist is om het onheil te bestrijden; 
2/de toegang tot hun gebouw mogelijk maken; 
3/het gebruik van watertappunten en alle middelen om de brand te bestrijden waarover ze beschikken 
mogelijk maken. 
 
Art. 68. 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 andere brandstoffen dan aardgas te verbranden, minstens 1x per jaar door 
een geschoolde vakman te laten reinigen.  Zij die nalaten ovens, schoorstenen, of fabrieken waar gebruik 
wordt gemaakt van vuur te onderhouden, te herstellen of te reinigen kunnen bestraft worden met een 
administratieve geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 
Art. 69. Alle handelingen die de toegang tot, de signalisatie of het gebruik van de watervoorraden voor 
het blussen van branden hinderen zijn verboden. 
De brandkranen in de straten moeten steeds vrij blijven en gemakkelijk te bereiken zijn.  Het is verboden 
deze kranen en de erbij horende conventionele tekens op enigerlei wijze aan het zicht te onttrekken.  
Indien de brandkranen met sneeuw bedekt zijn, moeten de bewoners van het gelijkvloers, of bij 
ontstentenis deze van de eerste verdieping, enz. de sneeuw van de brandkranen voor hun woning 
wegvegen. 
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve 
geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 



Art. 70. 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, in het bijzonder in toepassing van de regelgeving 
betreffende brandveiligheid, kan de Burgemeester het evenement verbieden en kan de politie in 
voorkomend geval het etablissement doen evacueren en sluiten. 
 
Art. 71. 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. 
 
Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgang kunnen belemmeren of de vrije breedte 
kunnen verminderen, in de uitgangen te plaatsen.  Alle uitgangen moeten over de volle breedte steeds 
vrij blijven, zij mogen dus niet versperd worden door belemmeringen zoals vestiaires, gestalde fietsen, 
opgeslagen goederen of verkochte eetwaren.  Zij moeten op een gemakkelijke wijze toegang geven tot 
de openbare weg of een veilige ruimte, gelegen op het gelijkvloers, waarvan de oppervlakte in verhouding 
staat tot de maximale capaciteit van de instelling.  
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve 
geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 
Art. 72.  
§1. Elk middelhoog gebouw in overeenstemming met bijlage 3 van het KB van 19 december 1997 tot 
vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen 
moeten voldoen, 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. 
§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. 
§3. Deze toegangsweg zal aangeduid worden hetzij door wegmarkeringen, hetzij door elk ander 
signalisatiemiddel dat gepast lijkt. 
 
Diegene die de bepalingen van §2 overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve geldboete die 
het wettelijk maximum niet overschrijdt. 

 
Afdeling 8.  

Bijzondere bepalingen die in acht dienen te worden genomen bij sneeuw of vrieskou, ijs, ijzel 
 

Art. 73. De met sneeuw, ijs of ijzel bedekte voetpaden moeten vrijgemaakt of slipvrij gemaakt worden 
over tweederden van hun breedte, met een minimum van 0,50 m. Deze verplichting berust op de in artikel 
11 vermelde personen. 
 
De sneeuw moet aan de rand van het voetpad opgehoopt worden en mag niet op de rijweg gegooid 
worden. De rioolkolken en straatgoten moeten vrij blijven. 
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden een administratieve 
geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 
Art. 74. IJskegels die zich vormen aan verheven delen van gebouwen die over de openbare weg uitsteken, 
dienen verwijderd te worden. 



Deze verplichting geldt voor de in artikel 11 van onderhavig reglement beoogde personen, volgens de erin 
vastgelegde bepalingen. Indien deze in gebreke blijven zullen de ijskegels verwijderd worden door de 
gemeentelijke diensten, op kosten en risico van de in gebreke blijvende partij. 
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve 
geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 
Art. 75. Het is verboden op de openbare weg: 
1/water te gieten of te laten vloeien bij vriesweer; 
2/glijbanen aan te leggen; 
3/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 die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 
Art. 76. Het strooien van zand of andere producten met het oog op het doen smelten van sneeuw of ijs 
op de treden van buitentrappen, op trottoirs of op de openbare weg, ontheft de personen die daartoe 
overgaan niet van hun verplichting tot onderhoud van trottoirs, overeenkomstig artikel 11 en 73 van 
onderhavig reglement. 
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve 
geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 
Art. 77. 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 die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 

Afdeling 9. 
Ontspanningsactiviteiten en – plaatsen 

 

Art. 78. 
§ 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.  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 acht 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 die het wettelijk maximum niet overschrijdt.  
 
§ 2. De gemeente is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen op een gemeentelijk speelterrein. 
 
  



Afdeling 10. 
Verhuizingen, laden en lossen 

 

Art. 79. Er mogen geen meubels of andere goederen geladen of gelost worden tussen 22 en 6 uur zonder 
machtiging van de burgemeester. Bij overtreding van deze bepaling kan men bestraft worden met een 
administratieve geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 
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. 
 
Art. 80. Het is verboden voor de klanten van winkelcentra, winkelkarren op de openbare plaats 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 geldboete die het 
wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 

Afdeling 11. 
Schouwburgen, culturele centra, bioscopen, sporthallen en zwemkommen 

 
Art. 81. In schouwburgen, bioscopen, circussen, sporthallen en zwemkommen is het verboden te roken. 
 
Art. 82. Het uitgaan van publiek moet kunnen geschieden langs toe- en uitgangswegen, welke 
rechtstreeks op de openbare weg uitgeven, zonder door cafés, drankzalen of andere lokalen te gaan. 
 
Art. 83. De toegangswegen, brand- en diensttoegangen die leiden naar de gemeentelijke 
sportinfrastructuur moeten bestendig vrij blijven en gemakkelijk toegankelijk zijn.  Het is verboden er 
voertuigen te parkeren, er materialen of andere voorwerpen, achter te laten.   
 
Art. 84. In geval van wanordelijkheden of wanneer er derwijze gerucht gemaakt wordt dat de openbare 
rust of de rust der geburen verstoord wordt, kan de politie de plaats doen ontruimen. 
 
Bij overtreding van de bepalingen van de artikelen 81,82,83,84 kan men bestraft worden met een 
administratieve geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 

HOOFSTUK IV – DE OPENBARE RUST 
 

Afdeling 1. 
Hinderlijke activiteiten 

 
Art. 85. 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 dat dit om historische, folkloristische of 
religieuze redenen door de publieke opinie wordt aanvaard.  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. 
 



Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve 
geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 
Art. 86. 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 kerkelijke diensten of de bijwoning ervan. 
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve 
geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 
Art. 87. 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 vrijwillig aanzet tot geweld, haat en/of in tegenstrijdigheid is met de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. 

 
Afdeling 2. 

Geluidsoverlast 
 

Algemeen 
 

Art. 88. Worden gestraft met een administratieve geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt 
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. 
 
Onverminderd de toepassing van alinea 1 wordt als hinderlijk beschouwd en is verboden elk geluid, in 
open lucht gemeten, waarvan de sterkte meer bedraagt dan 50 dB(A) tussen 22 u en 07 uur. 
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met de overeenkomstige 
straffen bepaald in het Strafwetboek (art. 561, 1°) of met een administratieve geldboete die het wettelijk 
maximum niet overschrijdt. 
 
Art. 89. Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk door geluid 
gehinderd worden. Elk gerucht of rumoer bij dag of bij nacht is verboden, wanneer het zonder noodzaak 
wordt veroorzaakt, wanneer het te wijten is aan een gebrek aan voorzorg en wanneer het van aard is de 
rust van de inwoners te verstoren.  Onverminderd de toepassing van het voorgaande wordt als hinderlijk 
beschouwd en is verboden elk geluid, in open lucht gemeten, waarvan de sterkte meer bedraagt dan 75 
Decibel(A) tussen 7 en 22 uur. 
 
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: 
 
1. deze voorwerpen dienen gedragen en niet gesleept te worden, geplaatst op de grond en niet 

geworpen te worden; 
 
2. 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. 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve 
geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 



Art. 89bis. Het deponeren van glas in de daartoe voorziene containers op diverse locaties van de 
gemeente, is verboden tussen 22u en 7u. 
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve 
geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 
Art. 89ter. Technische installaties zoals luchtkoelingen, koelinstallaties, pompen, ventilatiesystemen en 
dergelijke dienen steeds volgens de regels van de kunst en volgens de instructies van de fabrikant te 
worden geplaatst.  Het is verboden deze installaties te installeren op een dergelijke wijze dat de overlast 
van deze installaties, zoals geluid, lucht, geur, stof en visuele hinder voornamelijk worden afgewenteld op 
percelen van derden teneinde het eigen perceel zoveel als mogelijk te ontzien 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve 
geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 
Art. 89quater.  
§1. In afwijking van artikel 6, c) van de Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in 
handel, ambacht en dienstverlening, wordt de toegang van de consument tot nachtwinkels verboden 
vóór 18.00 uur en na 22.00 uur.  Ten uitzonderlijke titel kan het schepencollege op schriftelijk verzoek 
van de aanvrager ruimere openingsuren voor een nachtwinkel toestaan. 
 

§2. Bij het overtreden van de in §1 voorziene openingsuren gelden de strafbepalingen zoals voorzien in 
artikelen 19 tot en met 22 van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, 
ambacht en dienstverlening. 
Tenzij een wet of een decreet andere strafbepalingen bevat, wordt elke overtreding van deze 
politieverordening overeenkomstig artikel 119bis Nieuwe Gemeentewet bestraft met een: 
-een administratieve geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt, 
-een tijdelijke of definitieve sluiting van de  nachtwinkel. De burgemeester beveelt de tijdelijke of 

definitieve sluiting op basis van een advies van de politiediensten met betrekking op de mogelijke 
verstoring van de openbare orde, de openbare rust, de veiligheid of de mobiliteit door deze 
nachtwinkel en tot eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen. 

Art. 90. 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. 
 
Art. 91. 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, 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. 
 
Art. 92. 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.  
 
Art. 93. Het is verboden op de openbare plaats, uitgezonderd de zones waar het door de burgemeester 
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 90 tot en met artikel 93 kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 

Inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn 
 
Art. 94. 
§ 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. 
 
§ 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. 
 
Diegene die de bepaling van deze paragraaf overtreedt kan bestraft worden met een administratieve 
geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 
§ 3. Het is verboden voor uitbaters van voor het publiek toegankelijke etablissementen, voor café-, 
cabaret-, restauranthouders en uitbaters van danszalen en in het algemeen voor degenen die wijn, bier 
of andere dranken verkopen, hun etablissement te sluiten zolang er zich een of meer klanten bevinden. 
Diegene die de bepaling van deze paragraaf overtreedt kan bestraft worden met een administratieve 
geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 
§ 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. 
Als de wanorde of het lawaai blijft aanhouden, ondanks 2 waarschuwingen van de politiediensten, kan de 
burgemeester in overeenstemming met 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. 
 

Slotbepalingen 
 
Art 95. Telkens als in de voorgaande artikelen een geluidsniveau in dB(A) wordt uitgedrukt, wordt dit 
niveau gemeten door middel van een geluidsmeter, waarvan de meettolerantie niet groter is dan 1 dB(A). 
Wanneer geen andere wijze van meten is vastgesteld, wordt het geluidsniveau gemeten op 10 meter 
afstand van de geluidsbron en op een hoogte van 1,2 meter.  Indien het geluid echter wordt voortgebracht 
in een privédomein, wordt het gemeten op de dichtst bijgelegen grens van het domein.   
Bij onmogelijkheid van meten op 10 meter afstand of op de grens, wordt de meest hierna benaderende 
afstand genomen. 
Indien geen meettoestel voorhanden is, zullen de vaststellingen van de verbaliserende overheid (waarin 
de geluidshinder duidelijk wordt beschreven) een bindende kracht hebben.   
Wanneer voorgeschreven wordt dat een geluidsniveau niet mag overschreden worden in de woningen, 
wordt dit niveau gemeten in de woning van de klager. 
De metingen tot naleving van dit reglement zullen worden uitgevoerd met sonometers die voldoen aan 
de nauwkeurigheidseisen voor klasse I, instrumenten bepaald in de Belgische norm NBN C 97-122.   
 

Afdeling 3 
Gebruik van grasmaaiers en andere tuinmachines 



 
Art. 96. 
Het gebruik van grasmaaimachines en andere machines die met een motor van welke aard worden 
aangedreven en die worden gebruikt voor het kappen en snoeien van bomen, het kappen of verzagen van 
brandhout, het verhakselen van snoeihout, het verplaatsen of inzamelen van bladeren enzovoort, is 
verboden op zondagen en wettelijke feestdagen. Op andere dagen is het gebruik ervan verboden tussen 
22u en 7u. Op zaterdagavond treedt het verbod in vanaf 21u. 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve 
geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 

Gebruik van machines in de bouw 
 
Art. 97. 
Het gebruik van machines en werktuigen die met een motor van welke aard ook worden aangedreven en 
die worden gebruikt voor het bouwen, verbouwen, afbreken, en herstellen van gebouwen is verboden op 
zondagen en wettelijke feestdagen. Op andere dagen is het gebruik ervan verboden tussen 22u en 7u. Op 
zaterdagavond treedt het verbod in vanaf 21u. 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve 
geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 

Afdeling 4 
Afstelling van motoren 

 
Art. 98. Het is verboden op de openbare plaats motoren van voertuigen te testen, te laten proef- of 
warmdraaien of over te gaan tot de luidruchtige afstelling van motoren, ongeacht hun vermogen. 
 
In de onmiddellijke nabijheid van woningen en op parkings van openbare gebouwen is het voor de 
bestuurders van motorvoertuigen verboden hun motor te laten draaien bij stilstand. Het is eveneens 
verboden ventilatiesystemen en/of standverwarming te laten functioneren zo deze een geluid maken dat 
het omgevingsgeluid overstijgt.  
Chauffeurs van bussen en autocars mogen de motor en eventueel de ventilatie en/of verwarming maar 
weer aanzetten als de passagiers opstappen. 
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve 
geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 
  



Afdeling 5 
Alarmsystemen 

 
Art. 99. De voertuigen die zich op de openbare plaats 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. 
Wanneer de eigenaar niet opdaagt binnen de 15 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. 
 
Onverminderd de bovengenoemde maatregelen die nodig blijken om de hinder te beëindigen, kan de 
eigenaar van een voertuig waarvan het alarm zonder geldige reden hinder veroorzaakt, bestraft worden 
met een administratieve geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 

Afdeling 6  
Vogelschrikkanonnen 

 
Art. 100 Het is verboden al dan niet automatische vogelschrikkanonnen of gelijkaardige toestellen, met 
inbegrip van toestellen die het geluid laten horen van krijsende vogels, te plaatsen en te laten 
functioneren. 
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve 
geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 

 
Afdeling 7 

Geluidshinder van toestellen of systemen die niet ingedeeld zijn in het VLAREM 
 
Art. 101.  
Op toestellen of systemen met regelmatige werking zoals elektrische motoren, pompen, warmtepompen, 
airco’s, condensors, dampkappen, ventilatoren, droogkasten, enz., die wegens hun gering vermogen niet 
ingedeeld zijn in het VLAREM en geen deel uitmaken van een in het VLAREM ingedeelde inrichting, zijn de 
richtwaarden voor geluid van het VLAREM van toepassing verminderd met 5 dB(A), als de waarden die 
niet mogen overschreden worden.  De richtwaarden voor “woongebieden” gelden overal. 
 
In het geval een inbreuk wordt vastgesteld kan de burgemeester de stillegging bevelen van het toestel of 
systeem. Diegene die dit bevel van de burgemeester negeert kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 
Art. 101bis 
Op toestellen of systemen met regelmatige werking zoals elektrische motoren, pompen, warmtepompen, 
airco’s, condensors, dampkappen, ventilatoren, droogkasten, enz., die deel uitmaken van een in het 
VLAREM ingedeelde inrichting maar die wegens hun gering vermogen zelf niet ingedeeld zijn in het 
VLAREM, zijn de richtwaarden voor geluid van het VLAREM van toepassing verminderd met 5 dB(A), als 
de waarden die niet mogen overschreden worden.  De richtwaarden voor “woongebieden” gelden overal. 
 
In het geval een inbreuk wordt vastgesteld kan de burgemeester de stillegging bevelen van het toestel of 
systeem. Diegene die dit bevel van de burgemeester negeert kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 
Art. 101ter 
Op privé-parkings die deel uitmaken van een in het VLAREM ingedeelde inrichting maar die wegens de 
aard van hun gebruik zelf niet ingedeeld zijn in het VLAREM, zijn de richtwaarden voor geluid van het 



VLAREM van toepassing verminderd met 5 dB(A), als de waarden die niet mogen overschreden worden.  
De richtwaarden voor fluctuerend, incidenteel, impulsachtig en intermitterend geluid van VLAREM zijn 
eveneens van toepassing.  De richtwaarden voor “woongebieden” gelden overal.   
 
In het geval een inbreuk wordt vastgesteld kan de burgemeester het gebruik van de parking  beperken of 
verbieden.  Diegene die het bevel van de burgemeester negeert kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
  

Afdeling 8 
Openings- en sluitingsuren van koffiehuizen, herbergen, spijshuizen, schouwburgen enz. … 

 
Art. 102. 
§1 De houders van koffiehuizen en restaurants, de herbergiers en in het algemeen allen die wijn, bier of 
andere dranken slijten, zijn gehouden hun inrichtingen iedere dag te sluiten en te doen ontruimen van 1 
tot 6 uur ’s morgens. 
Deze beperking is niet van toepassing: 

a. op zaterdag, zondag en maandag van de plaatselijke kermissen; 
b. op de dagen waarvoor door de burgemeester een schriftelijke afwijking wordt verleend. 

§2 Vanaf 22 uur mag de politie, in geval van nachtlawaai, de inrichting waarvan sprake in §1, verplichten 
te sluiten. 
 
§3 De slijters van de gelegenheid vermeld in §1 zullen er tijdens de sluitingsduur geen dranken mogen 
verkopen of te drinken geven. 
 
§4 Alle personen die binnen de sluitingsduur in de plaatsen, als bedoeld in §1, aangetroffen worden zullen 
strafbaar zijn evenals de slijters zelf. 
 
Indien er personen zouden zijn, die na het sluitingsuur deze gelegenheden als vermeld in §1 niet willen 
verlaten, mogen de slijters de tussenkomst van de politie vragen. 
 
Art. 103. 
§1 De bals, fuiven en andere feesten zullen niet mogen plaatsvinden in huizen, tenten of andere lokalen 
waar het publiek toegelaten wordt, zonder er ten minste tien werkdagen op voorhand schriftelijk kennis 
van gegeven te hebben aan de burgemeester. Toneel en concerten vallen niet onder toepassing van 
onderhavig artikel. 
 
§2 De bals, fuiven en andere feesten moeten uiterlijk om 2 uur in de morgen eindigen. Indien er na dat 
uur gedanst wordt zullen zowel de slijter van het lokaal, de inrichters en de dansenden strafbaar zijn. De 
burgemeester kan geen permanente afwijkingen toestaan op het sluitingsuur van 2 uur. 
 
§3 De politie kan de plaatsen doen ontruimen waar de vermakelijkheden of feesten plaatsgrijpen, in 
overtreding met de bepalingen vermeld in §§ 1 en 2. 
 
Art. 104. De uitbaters van restaurants, danszalen, de herbergiers en andere drankslijters zijn gehouden, 
op verzoek van de politie, aan deze toegang tot hun inrichting te verlenen om er de overtredingen, die er 
kunnen begaan worden, op te sporen. 
Art. 105. Onverminderd de voorschriften van art. 1 van de Besluitwet van 14.11.1939 op de beteugeling 
van de openbare dronkenschap, zijn de burgers in staat van dronkenschap of die de rust storen, gehouden 
op het eerste verzoek van de slijter of van de politieagenten, de inrichtingen waarvan sprake in art. 94 §1 
onmiddellijk te verlaten. 



Diegene die de bepalingen van deze afdeling overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve 
geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 

 
Afdeling 9 

Lichthinder 
 
Art. 106. 
§1. Het gebruik van lichtbronnen in open lucht die niet de veiligheid tot doel hebben, is verboden. 
§2. 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 - 
Milieuhandhavingsdecreet) moet elke uitbater de nodige maatregelen nemen om lichthinder te 
voorkomen. De verlichting is zo opgesteld 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. 
§3. Onverminderd de bepalingen van het KB van 1 december 1975 houdende algemene reglement op de 
politie van het wegverkeer, is het verboden binnen private eigendommen verlichtingen te doen branden 
die door hun sterkte of ongepaste plaatsing van de lampen of spots de gebruikers van de openbare weg, 
evenals de bewoners van de omliggende panden kunnen hinderen of in gevaar brengen.  
 
Degene die de bepalingen van dit artikel overtreedt kan bestraft worden met een administratieve 
geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 

HOOFDSTUK V – DE GROENE RUIMTEN 
 
Art. 107. In de zin van dit hoofdstuk verstaat men onder groene ruimten de openbare plantsoenen, 
parken, tuinen en alle stukken van de openbare plaats buiten de rijbaan, die openstaan voor het verkeer 
van personen en in hoofdorde bestemd zijn voor wandelen of ontspanning. 
 
Art. 108. Dit hoofdstuk is van toepassing op alle gebruikers van de groene ruimten. 
 
Art. 109. De openingsuren van de openbare parken, speelpleinen en kerkhoven worden aangeplakt op 
een of meerdere ingangen.  Indien de openingsuren ontbreken zijn de parken en tuinen toegankelijk op 
eigen risico van de bezoekers van zonsondergang tot zonsopgang, net als bij stormweer. 
De bevoegde overheid kan er indien nodig de sluiting van bevelen. 
 
Art. 110. Niemand mag zich toegang verschaffen tot openbare parken en tuinen buiten de openingsuren 
of in geval van de in artikel 109 tweede lid, beoogde sluiting. 
 
Art. 111. 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. 
 
Art. 112. Behoudens door de bevoegde overheid afgegeven vergunning mag geen enkel motorvoertuig in 
groene ruimten circuleren. 
Art. 113. Niet-gemotoriseerde voertuigen, paarden, vee, fietsen, steps, skateboards, rolschaatsen en 
dergelijke zijn verboden in groene ruimten, met uitzondering van kinderwagens en rolstoelen voor 
mindervaliden, evenals 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. 



 
Art. 114. Het is verboden vuur of barbecue te maken in groene ruimten, behoudens een machtiging van 
de burgemeester. 
 
Art. 115. Het is verboden in groene ruimten reclameborden of -affiches te plaatsen of andere 
commerciële reclamemiddelen te gebruiken zonder vergunning van het schepencollege. 
 
Diegene die de bepalingen van artikel 109 tot en met artikel 115 overtreedt, kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 
Art. 116. 
§ 1. Het is verboden dieren binnen te brengen in speelterreinen met uitzondering van politiehonden, 
honden speciaal opgeleid om gehandicapten te begeleiden, honden die voor een reddingsoperatie 
worden ingezet. 
 
§ 2. Behoudens vergunning van de bevoegde overheid is het verboden agressieve dieren of gevaarlijke 
voorwerpen in groene ruimten binnen te brengen. 
 
§ 3. Dieren moeten met alle gepaste middelen vastgehouden worden, minstens met een korte leiband. 
 
Dieren waarover men de hoede heeft, mogen hun uitwerpselen enkel in speciaal daartoe ingerichte 
plaatsen achterlaten.  Indien deze niet aanwezig zijn, zijn de begeleiders verplicht de uitwerpselen van 
hun dieren te verwijderen en te deponeren in een straatvuilnisbak in een recipiënt voor hondenpoep 
(plastic zakje).  
 
§ 4. Het is verboden in groene ruimten voedsel voor zwervende dieren of vogels achter te laten, neer te 
leggen of te werpen. 
 
Art. 117. Het is verboden vogels te vangen en hun nesten te vernielen en alle andere dieren die zich in de 
omgeving bevinden, lastig te vallen. 
 
Art. 118. Het is verboden in groene ruimten te kamperen in een tent, of te verblijven of te slapen in enig 
voertuig, caravan of mobilhome, behoudens vergunning van de burgemeester. 
 
Art. 119. Het is verboden de plaatsen die voor welbepaalde spelen of sporten voorbehouden zijn, voor 
andere spelen of sporten of voor andere doeleinden te gebruiken. 
 
Art. 120. Het is verboden op welke manier dan ook door eigen toedoen of door toedoen van personen, 
dieren of zaken waarover men de hoede of toezicht heeft, de groene ruimten evenals hun roerende 
goederen en monumenten te bevuilen of te beschadigen. 
 
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. 
 
Art. 121. Het is verboden knoppen en bloemen of planten te verwijderen. 
 
Het is verboden bomen te verminken, te schudden of te 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; bloemperken en –tapijten te vertrappelen, ze te vernietigen of 
te beschadigen en in bomen te klimmen. 
 
Het is eveneens verboden op kunstwerken te klimmen en op plaatsen te komen waar dit volgens de 
opschriften verboden is. 
 
Art. 122. Behoudens uitzondering is de toegang tot grasperken verboden voor alle personen, dieren en 
voertuigen. 
Grasperken die 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 116 tot en met 122 overtreedt, kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 

HOOFDSTUK VI – DIEREN 
 
Art. 123. 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; 

- elk dier dat iemand aanvalt, bijt of verwondt zonder provocatie; 
- elk dier dat een ander dier verwondt of aanvalt zonder provocatie; 
 
Art. 124. 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 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 of een ander dier elk ogenblik kan beletten 
om personen of andere 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. 
 
Het is verboden dieren zonder begeleiding te laten rondzwerven op de openbare wegen en plaatsen van 
het grondgebied van de gemeente.  Zwervende honden zullen opgesloten worden, of bij gevaar ter 
plaatse worden afgemaakt. De opgesloten honden zullen aan een dienst voor dierenbescherming 
overgemaakt worden zo de eigenaar niet gekend is. 
 
Onverminderd de toepassing van de gemeentelijke administratieve sanctie kunnen gemaakte kosten 
steeds worden teruggevorderd van de eigenaar. 
 
Het is verboden om vee, paarden, trek-, last- of rijdieren die men begeleidt of onder zijn bewaring heeft; 
1. op andermans grond doen of laten lopen op een moment dat die grond bewerkt is, met veldvruchten 

bezet of bezaaid is. 
2. in een bewoonde plaats te brengen of te laten binnendringen. 

 
De eigenaars van gevaarlijke honden moeten erop toezien dat hun dieren niet binnendringen in de 
omliggende percelen. 
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve 
geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 
Art. 125. Kwaadaardige, agressieve of gevaarlijke honden, zoals bepaald in artikel 123, 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 die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 
Art. 126. In het woongebied waar honden conform artikel 124 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, evenals 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; 
- in het bezit te zijn van een plastic zakje om de hondenpoep op te ruimen.  Het zakje dient op het eerste 

verzoek van de politie of gemachtigde ambtenaar te worden getoond. 
De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op de honden die blinden en gehandicapten 
begeleiden. 
 
Indien de overtreder de uitwerpselen niet verwijdert, worden, onverminderd de mogelijkheid tot het 
opleggen van een administratieve geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt, de kosten voor 
het opruimen en reinigen door de gemeentelijke diensten aan de overtreder aangerekend. 
  
Art. 127. Honden of andere dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken voor de buren door 
aanhoudend geblaf of ander aanhoudend geluid. 



 
Onverminderd de toepassing van artikel 133, tweede en derde lid van de Nieuwe Gemeentewet, artikel 
64 §1 van het Gemeentedecreet en artikel 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 en het dier 
te laten plaatsen in een dierenasiel, zo de eigenaar of de houder van de hond na een eerste waarschuwing 
geen passende maatregelen zou genomen hebben en de abnormale hinder zou aanhouden waarbij de 
openbare rust wordt verstoord. 
 
Diegene die de bepaling van dit artikel overtreedt kan bestraft worden met een administratieve geldboete 
die het wettelijk maximum niet overschrijdt.   
 
Art. 128. Uitgezonderd de door het college van burgemeester en schepenen afgeleverde toelatingen is 
het verboden op de 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. 
 
Diegene die de bepaling van dit artikel overtreedt kan bestraft worden met een administratieve geldboete 
die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 
Art. 129. De begeleiders van paarden, trek-, last- of rijdieren zijn verplicht op de openbare wegen gelegen 
in een woongebied, de uitwerpselen op te ruimen of mee te nemen in een daartoe geschikt recipiënt. 
 
Indien de overtreder de uitwerpselen niet verwijdert, worden, onverminderd de mogelijkheid tot het 
opleggen van een administratieve geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt, de kosten voor 
het opruimen en reinigen door de gemeentelijke diensten aan de overtreder aangerekend. 
 
Art. 130. 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. 
 
Art. 131. 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 gekregen hebben er op te treden. 

 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve 
geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
   



Art. 132. Het houden van wilde of exotische dieren is aan een voorafgaandelijke en speciale toelating van 
het college van burgemeester en schepenen onderworpen. Indien men geen toelating kan voorleggen 
kunnen de dieren in beslag genomen worden op kosten en risico van de overtreder. 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve 
geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 
Art. 133. Het is verboden op het grondgebied van de gemeente honden en andere dieren te houden, te 
bewaken of te begeleiden die een gevaar betekenen voor de fysieke integriteit van mensen, dieren of 
goederen. 
De dieren die een levensgevaar of gevaar voor de fysieke integriteit van personen, andere dieren 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. 
 
Onverminderd de mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve geldboete, kan de burgemeester 
t.a.v. kwaadaardige, agressieve of gevaarlijke honden die de fysieke integriteit van personen of dieren 
hebben aangetast, alle passende maatregelen nemen.  
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve 
geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 
Art. 134. Wanneer gevaarlijke honden in een buitenhok of ren verblijven, zijn de eigenaars van deze 
honden, met het oog op de openbare veiligheid en openbare orde verplicht een buitenhok of ren te 
voorzien, voldoende verankerd in de grond, zodat ontsnappen langs onder onmogelijk is en met een 
hoogte van minimum driemaal de schofthoogte van de grootste hond die hij in bezit of bewaring heeft, 
met een maximum hoogte van 2,50 meter.  Het buitenhok of de ren dient uit degelijk materiaal 
vervaardigd te zijn zodat het opklimmen ertegen onmogelijk is. 
 
Ingeval van inbreuk dient de eigenaar aangetekend te worden verwittigd met de melding van de inbreuk, 
de verplichting om zich in regel te stellen, de termijn waarbinnen de omheining dient te worden geplaatst 
alsook de vermelding van de administratieve sancties die kunnen opgelegd worden. 
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve 
geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 
Art. 135. Behoudens vergunning is het africhten van een dier op de openbare plaats 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 die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 
Art. 136. Het is verboden op de openbare plaats 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 
die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 
Art. 137. 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 



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 die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 
Art. 138. In overeenstemming met 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 voor zover 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 of in een inrichting 
erkend door de bevoegde Minister op voorwaarde dat de eigenaar ten minste twee volle dagen, 48 uur 
vooraf een slachtingsaangifte doet bij het gemeentebestuur van zijn woonplaats.  Rituele slachtingen thuis 
zijn te allen tijde verboden. 
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve 
geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 

HOOFDSTUK VII - AMBULANTE HANDEL 
 
Art. 139. Ambulante activiteiten uitgeoefend op andere plaatsen dan op de openbare markten, openbare 
weg of ten huize van de consument vallen onder toepassing van de wetten van 25 juni 1993, 4 juli 2005 
en 20 juli 2006 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en organisatie van openbare 
markten. 
 
Art. 140. Personen die hun beroep uitoefenen op de in overeenstemming met de bepalingen van 
voorgaand artikel 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. Indien de openbare rust of orde door deze aankondigingen wordt verstoord kan de betrokkene 
bestraft worden met een administratieve geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
 
Art. 141. 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 klanten van hun komst te verwittigen, 
behoudens schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen, geen gebruik maken 
van geluidsmiddelen die de openbare rust kunnen verstoren. 
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve 
geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 
  
Art. 142 § 1. Het is verboden: 
 
1. onverminderd de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van 

kermistoestellen, 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. 
 
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 onverminderd de mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve 
geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 

 
HOOFDSTUK VIII – MARKTEN 

 
Art. 143. De openbare markten worden alleen door het gemeentebestuur ingericht. De specifieke 
regelgeving betreffende de organisatie van de openbare markten wordt door de gemeente vastgelegd in 
een marktreglement. 
 
Art. 144. Na het sluiten van de verkoop mogen gesloten kramen niet op de openbare weg achtergelaten 
worden. Ten laatste 1 uur na het sluiten van de verkoop moet de marktkramer het marktplein verlaten 
hebben met zijn goederen, kramen, voertuigen en afval. 
Eenieder die de bepalingen van dit artikel niet naleeft kan bestraft worden met een administratieve 
geldboete die het wettelijk maximum niet overschrijdt. 

 
HOOFDSTUK IX – BIJZONDERE BEPALINGEN UIT HET STRAFWETBOEK 

 
Art. 145.  

Onderstaande gedragingen, zoals beschreven in het strafwetboek, kunnen bestraft worden met de 
respectievelijke straffen bepaald in het strafwetboek of met een administratieve geldboete die het 
wettelijk maximum niet overschrijdt.  

 Vernielen of beschadigen van grafstenen, monumenten, standbeelden, kunstvoorwerpen (art. 
526 Sw); 

 Kwaadwillig bomen omhakken ( art. 537 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); 

 Nachtlawaai of nachtrumoer (art. 561,1°) 

 Beschadiging 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). 

 In de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk 

bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn (art. 563 bis Sw). 

 Diefstal (art. 461 en 463 Sw); 

 Graffiti (art. 534bis Sw) 

 Beschadigingen onroerende goederen (art. 534 ter Sw) 

 Vernielen van afsluitingen, hagen enz. (art. 545 Sw); 
 

HOOFDSTUK X – STRAF- EN SLOTBEPALINGEN 
 



Art. 146. In geval van overtreding van deze verordening kan de politie de overtreder aanmanen om de 
niet-reglementaire toestand ongedaan te maken. De politie is bevoegd voor de vaststelling van alle 
overtredingen vervat in dit politiereglement. 
Inbreuken die uitsluitend bestraft worden met een administratieve sanctie, kunnen eveneens 

vastgesteld worden door ambtenaren zoals bepaald in art. 21 van de wet van 24 juni 2013. 

Art. 147.  

§1 Voor zover wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen of reglementen niet in 
andere straffen voorzien, kunnen de inbreuken op de bepalingen van deze verordening gestraft worden 
met een administratieve sanctie, overeenkomstig de wet van 24 juni 2013: 

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

2° de administratieve schorsing van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning; 

3° de administratieve intrekking van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning; 

4° de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting. 

§2 Alternatieve maatregelen voor de administratieve geldboete, zoals bedoeld in § 1, 1°, kunnen worden 
opgelegd: 

1° de gemeenschapsdienst, gedefinieerd als zijnde een prestatie van algemeen belang uitgevoerd door de 
overtreder ten gunste van de gemeenschap (collectiviteit); 

2° de lokale bemiddeling, gedefinieerd als zijnde een maatregel die het voor de overtreder mogelijk maakt 
om, door tussenkomst van een bemiddelaar, de veroorzaakte schade te herstellen of schadeloos te stellen 
of om het conflict te doen bedaren. 
§3 Een procedure van ouderlijke betrokkenheid kan worden voorzien voorafgaand aan het aanbod tot 

bemiddeling, tot gemeenschapsdienst of desgevallend, de oplegging van een administratieve geldboete. 

Art. 148. De opgelegde administratieve geldboete kan niet hoger zijn dan het wettelijke voorziene 
maximum van 350 euro. 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 175 euro. De omvang 
van de administratieve geldboete is proportioneel op grond van de zwaarte van de inbreuk die de boete 
verantwoordt en eventuele herhaling. De bij dit reglement voorgeschreven administratieve geldboete 
wordt verhoogd in geval van herhaling, zonder dat deze boete het wettelijke voorziene maximum mag 
overschrijden.  

Herhaling bestaat wanneer de overtreder reeds werd gesanctioneerd voor eenzelfde inbreuk binnen de 
vierentwintig maanden voorafgaand aan de nieuwe vaststelling van de inbreuk. 

 

Art. 149. Wanneer een overtreding van een bepaling is begaan met een motorvoertuig wordt bij 
afwezigheid van de bestuurder de administratieve geldboete ten laste gelegd van de houder van de 
kentekenplaat van het voertuig. De houder van de kentekenplaat mag met alle middelen aantonen wie 
op het ogenblik van de feiten met het voertuig reed. Zo de door de houder van de kentekenplaat 
aangeduide persoon de inbreuk niet weerlegt/ontkent, wordt de administratieve geldboete hem ten 
laste gelegd. 

Art. 150. Onderhavige verordening zal worden bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 en 187 van het 
Gemeentedecreet en de wet van 24 juni 2013, meer specifiek art. 15 met betrekking tot minderjarigen. 

Art. 151. Een afschrift van deze verordening zal conform art. 119 NGW worden toegezonden aan de 
deputatie van de provincieraad, aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan de griffie van de 
politierechtbank.  
 



Art. 152. De huidige algemene politieverordening treedt in werking 5 dagen na de bekendmaking.  

 
Aldus gedaan en beraadslaagd in vergadering, datum als supra. 


