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Titel I   ALGEMENE BEPALINGEN 
 
 
Hoofdstuk I - Definities 
 
Artikel 1  
Dit reglement wordt voortaan ‘het Algemeen Politiereglement op de Gemeentelijke Administratieve 
Sancties’ genoemd. 
 
 
Artikel 2  
In dit artikel wordt verstaan onder: 
1°. Aangewezen ambtenaar: de ambtenaar aangesteld door de gemeenteraad, belast met het 

opleggen van de administratieve boete; 
2°. gemengde inbreuk: inbreuken die ofwel stafrechtelijk ofwel administratiefrechtelijk kunnen 

vervolgd worden; 
3°. Openbare plaats: elke weg en zijn aanhorigheden, zowel op de grond als het gedeelte 

erboven en eronder, alsook de openbare ruimten zoals parken, parkeerplaatsen, enz. 
 
 
 
Hoofdstuk II -  Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen 
   ambtenaar 
 
 
Artikel 3  
§ 1. - Dit reglement geldt met behoud van de toepassing van enige andere wetgeving. 
 
§ 2. - Dit reglement is eveneens van toepassing op alle politiereglementen of verordeningen van de 
Gemeente Aalter die aanleiding kunnen geven tot een administratieve sanctie en die voor de 
bestraffing verwijzen naar dit reglement. 
 
§ 3. - Voor alle artikelen in dit reglement waarin geluidsnormen worden opgelegd, gelden artikel 2 
en 3 van de bijlage 4.5.1. van Vlarem II voor de meetomstandigheden en de eisen van de 
meetketen. 
 
 
Artikel 4  
In afwijking van artikel 1 §2 voorziet de Gemeenteraad in een administratieve geldboete voor een 
strafbaar feit genoemd in de artikelen 526; 534bis; 534ter;  537 en 545; 559, 1°; 561, 1° of  563, 2° 
en 3° van het Strafwetboek, voor zover de Procureur des Konings beslist het strafbaar feit niet te 
vervolgen, overeenkomstig artikel 12 en 13 van dit reglement. 
 
 
Artikel 5  
De gemeentelijke administratieve sanctie dient binnen de 6 maand te worden opgelegd, te rekenen 
vanaf de dag dat de bevoegde ambtenaar het PV ontvangt.  Eens deze periode van 6 maand 
verstreken is, kan zij niet meer opgelegd worden. De mogelijke beroepsprocedures zijn niet in deze 
termijn inbegrepen. 
 
 
Artikel 6  
Een overtreding die aanleiding geeft tot het opleggen van een gemeentelijke administratieve 
sanctie wordt vastgesteld bij proces-verbaal of bij bestuurlijk verslag.1 
 
 

                                                      
1 Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 14 september 2009. 
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Artikel 7  
Politieambtenaren en agenten van politie zijn bevoegd voor de vaststelling van alle overtredingen 
vervat in de gemeentelijke politiereglementen en verordeningen. 
 
Artikel 8  
Het proces-verbaal moet de volgende verplichte gegevens bevatten: 
 
1° de naam, de voornaam, graad, korps en handtekening van de opsteller van het proces-
verbaal; 
 
2° datum, plaats en uur van het opstellen van het proces-verbaal; 
 
3° datum, plaats en uur van de feiten; 
 
4° de correcte beschrijving van het vastgestelde feit; 
 
5° de bepaling van het gemeentelijk reglement dat overtreden is door het vastgestelde gedrag; 
 
6° de naam, voornaam, wettelijk adres, eventueel de verblijfplaats, datum en plaats van 

geboorte van de persoon die het voorwerp uitmaakt van het proces-verbaal; 
 
7° de eventuele opmerkingen die de overtreder tegenover de politie heeft gemaakt of de 

verklaring die hij eventueel heeft afgelegd, met vermelding van de gebruikte taal; 
 
8° het administratief adres van de ambtenaar die aangewezen werd om kennis te nemen van 

de zaak; 
 
9° het adres van de ouders, of één van hen, of van de voogd als de overtreder minderjarig is. 
 
 
Artikel 9  
De aangewezen ambtenaren, belast met het opleggen van de administratieve geldboetes worden 
aangesteld door de gemeenteraad. 
 
 
Artikel 10  
Indien het proces-verbaal onvoldoende gegevens zou bevatten, kan de aangewezen ambtenaar de 
politiediensten verzoeken de gegevens, eventueel na bijkomend onderzoek, toe te voegen aan het 
dossier. 
 
 
Artikel 11  
§ 1. - Overtredingen van de reglementen en verordeningen bepaald in artikel 1 worden bestraft met 
een administratieve geldboete van minimum 1 euro en maximum 250 euro, respectievelijk 125 
euro voor minderjarigen boven de 16 jaar. 
 
§ 2. - De omvang van de administratieve geldboete is proportioneel op grond van de ernst en de 
gevolgen van de inbreuk die de boete verantwoordt en de eventuele herhaling.   Voor alle 
inbreuken geldt een verjaringstermijn van 1 jaar, lopende vanaf de vaststelling van de feiten. 
 
§ 3. - In geval van samenloop van verscheidene overtredingen waarvoor administratieve 
geldboetes voorzien zijn, wordt het bedrag van de som van de verschillende geldboeten opgelegd, 
zonder dat deze boete het bedrag van de 250 euro te boven mag gaan, of 125 euro indien het een 
minderjarige betreft die de volle leeftijd van 16 jaar heeft bereikt op het ogenblik van de feiten. Er 
wordt dus slechts één administratieve geldboete opgelegd per reglement. 
 
§ 4. - Bij samenloop van een overtreding waarvoor een administratieve geldboete voorzien is én 
een overtreding waarvoor een administratieve schorsing of intrekking van een door de gemeente 
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afgeleverde toestemming of vergunning of een administratieve sluiting van een instelling, wordt 
alleen de schorsing, intrekking of sluiting uitgesproken. 
 
 
 
Artikel 12  
§ 1. - Indien de inbreuk enkel met een administratieve straf kan bestraft worden, wordt het origineel 
van het proces-verbaal aan de aangewezen ambtenaar toegestuurd. 
 
§ 2. - Indien er sprake is van een gemengde inbreuk, dit wil zeggen dat de feiten zowel een 
strafrechtelijke als administratiefrechtelijke inbreuk vormen en dus een inbreuk vormen op de 
artikelen 526; 534bis; 534ter; 537; 545, 559, 1°; 561, 1° of 563, 2° en 3° van het Strafwetboek,  
wordt het origineel van het proces-verbaal uiterlijk binnen de maand na de vaststelling aan de 
Procureur des Konings van Gent toegestuurd.  Tezelfdertijd wordt een éénsluidende kopie aan de 
aangewezen ambtenaar overgemaakt.  
 
Artikel 13  
§ 1. - Indien een inbreuk bestraft kan worden met een administratieve geldboete of met een straf 
bepaald door artikel 526, 534 bis, 534 ter, 537 en 545, 559, 1°, 561, 1° en 563, 2° en 3°  van het 
Strafwetboek beschikt de Procureur des Konings over een termijn van twee maanden, te rekenen 
van de dag van de ontvangst van het origineel proces verbaal, om de ambtenaar in te lichten dat 
een opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek werd opgestart en vervolging werd 
ingesteld, dan wel dat hij oordeelt het dossier te moeten seponeren bij gebrek aan toereikende 
bezwaren.  Enkel indien de Procureur des Konings deze mededeling doet, vervalt de mogelijkheid 
om een administratieve geldboete op te leggen.  
 
§ 2. - Voor het verstrijken van deze termijn kan de ambtenaar geen administratieve geldboete 
opleggen.  Na het verstrijken ervan kunnen de feiten enkel nog administratiefrechtelijk worden 
bestraft.  De ambtenaar kan evenwel een administratieve geldboete opleggen vooraleer deze 
termijn verstreken is, indien de procureur des Konings heeft laten weten, zonder het materieel 
element van de overtreding in twijfel te trekken dat hij geen gevolg aan de feiten zal geven. 
 
Artikel 14  
Wanneer een persoon beneden de achttien jaar ervan verdacht wordt een strafbaar feit te hebben 
gepleegd dat wordt bestraft met een administratieve geldboete, geeft de ambtenaar daarvan 
kennis aan de stafhouder van de orde van advocaten, zodat ervoor gezorgd wordt dat  betrokkene 
kan worden bijgestaan door een advocaat. 
 
 
 
Hoofdstuk III – De gemeentelijke administratieve geldboete 
 
 
Artikel 15  
De aangewezen ambtenaar start de procedure op bij een ter post aangetekend schrijven. 
De datum poststempel van de aangetekende zending is de datum voor de aanvang van de 
termijnen.  
Het aangetekend schrijven dient de volgende informatie te bevatten: 
 
1° de feiten met betrekking tot dewelke de procedure is opgestart; 
 
2° de overtreder heeft de mogelijkheid om binnen de 15 dagen, te rekenen vanaf de datum van 

kennisgeving van het aangetekend schrijven, zijn verweermiddelen uiteen te zetten bij een 
ter post aangetekend schrijven; 

 
3° de overtreder heeft het recht om de aangewezen ambtenaar om een mondelinge 

verdediging van zijn zaak te verzoeken indien de boete hoger ligt dan 62,50 euro.  Indien de 
boete lager ligt, heeft de overtreder niet het recht om een mondelinge verdediging van zijn 
zaak te verzoeken; 
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4° de overtreder heeft het recht om zich te laten bijstaan of om zich te laten vertegenwoordigen 
door een raadsman; 

 
5° de overtreder heeft het recht zijn dossier te consulteren; 
 
6° een afschrift van het proces-verbaal wordt bijgevoegd als bijlage 
 
 
Artikel 16  
Overeenkomstig artikel 15 van dit reglement moet de overtreder zijn verweerschrift bij een ter post 
aangetekende zending uiterlijk de vijftiende dag na de dag van ontvangst versturen. De datum van 
de poststempel zal het bewijs van de tijdige verzending leveren. De termijn van 15 dagen wordt 
niet verlengd wanneer de laatste dag valt op een zaterdag, zondag of op een wettelijke feestdag. 
 
 
Artikel 17  
Indien de betrokkene wenst gehoord te worden, overeenkomstig artikel 15, bepaalt de 
aangewezen ambtenaar de dag, uur en plaats waarop de overtreder wordt uitgenodigd. Dit verhoor 
dient plaats te vinden binnen de 15 dagen, te rekenen vanaf de datum van verzending van het 
verweerschrift bij aangetekend schrijven. 
 
 
Artikel 18 2 
§1.  Bij minderjarigen die de volle leeftijd van zestien jaar hebben bereikt op het tijdstip van de 
feiten wordt de beslissing inzake het opleggen van een administratieve geldboete voorafgegaan 
door een bemiddelingsprocedure. 
 
De bemiddelaar tracht de betrokkenen te bewegen tot een herstel of vergoeding van de schade in 
de meest brede betekenis.  
 
Hij probeert, indien de zaak zich hiertoe leent en de betrokkenen hiertoe bereid zijn, een 
diepgaande dialoog en ontmoeting tot stand te brengen, met inbegrip van één of meerdere 
momenten van directe ontmoeting. 
 
§2. De bemiddelaar wordt door de aangewezen ambtenaar op de hoogte gebracht van de 
relevante feiten van de zaak. 
 
Elk bemiddelingsaanbod gaat gepaard met voldoende informatie over wat bemiddeling is, hoe 
deze verloopt, wat van de betrokkenen wordt verwacht, wat de betrokkenen mogen verwachten en 
welke hun rechten en plichten zijn.  
 
De bemiddelaar verstrekt de aangewezen ambtenaar informatie over de stand van zaken 
betreffende de bemiddeling, wanneer de aangewezen ambtenaar hem hiertoe verzoekt. 
 
De bemiddelaar deelt het resultaat van de bemiddeling zo snel mogelijk mee aan de aangewezen 
ambtenaar. Indien de bemiddeling niet wordt aangevat of wordt beëindigd zonder resultaat, wordt 
dit eveneens zo snel mogelijk meegedeeld. 
 
§3. De aangewezen ambtenaar houdt rekening met het resultaat van de bemiddeling, of met de 
stand van zaken van de bemiddeling, indien blijkt dat de bemiddeling niet afgerond kan worden 
vóór het verstrijken van de termijn zoals voorzien in artikel 119 § 10 derde lid N.Gem.W. 
 
Hij moet op afdoende wijze motiveren waarom hij, niettegenstaande een geslaagde bemiddeling of 
een vooruitzicht op een geslaagde bemiddeling, toch opteert voor het  opleggen van een 
administratieve geldboete. 
 
 
Artikel 19  

                                                      
2 Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 22 december 2008 
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In het kader van de bemiddelingsprocedure, wordt in de artikel 15 vermelde aangetekende brief 
een clausule opgenomen waarin de overtreder verzocht wordt om binnen de 15 dagen een 
schriftelijk bewijs te willen leveren dat de aangerichte schade vergoed of hersteld is. 
 
 
Artikel 20  
Indien de overtreding begaan werd door een minderjarige boven de 16 jaar moet deze verplicht 
bijgestaan worden door een advocaat. De Stafhouder van de Orde van Advocaten dient hiervan in 
kennis te worden gesteld. Een afschrift van dit bericht ter kennisgeving aan de Stafhouder dient bij 
het dossier van rechtspleging te worden gevoegd. 
 
 
Artikel 21  
De aangewezen ambtenaar brengt de betrokkene per aangetekend schrijven op de hoogte van de 
beslissing. 
 
 
Artikel 22  
Bij de kennisgeving van de beslissing wordt een overschrijvings- of stortingsformulier gevoegd dat 
door de betrokkene gebruikt kan worden, terwijl deze er tevens van op de hoogte wordt gebracht 
dat de boete ook in handen van de Financieel beheerder van de gemeente kan worden betaald. 
 
 
Artikel 23  
De beslissing is uitvoerbaar na het verstrijken van de termijn van één maand na de kennisgeving 
aan de betrokkene, tenzij deze beroep heeft aangetekend bij de Politierechtbank of 
jeugdrechtbank. 
 
 
Artikel 24  
§ 1. - De betrokkene beroep kan aantekenen wanneer hij niet akkoord gaat met de opgelegde 
sanctie.  
 
§ 2. - De beroepsprocedure die dient gevolgd te worden voor meerderjarigen, is de gewone 
procedure voor de Politierechtbank.  
Minderjarigen boven de 16 jaar kunnen beroep aantekenen tegen de beslissing tot het opleggen 
van een administratieve boete, door een gratis verzoekschrift in te dienen bij de Jeugdrechter. Dit 
gebeurt in het kader van een open debat dat toelaat om de sanctie alsnog te vervangen door een 
maatregel van toezicht, bescherming of opvoeding. 
 
§ 3. - De beslissing van de politierechter of jeugdrechtbank is een beslissing in laatste aanleg. De 
politierechtbank of jeugdrechtbank beoordeelt de wettigheid en de proportionaliteit van de 
opgelegde boete. Het beroep moet ingesteld worden bij een met redenen omkleed eenzijdig 
verzoekschrift, binnen een termijn van één maand na de kennisgeving. De gewone 
termijnregelingen van het Gerechtelijk Wetboek zijn hierop van toepassing.  De beroepsprocedure 
schorst de uitvoerbaarheid van de beslissing. 
 
§ 4. - Tenzij de politierechter anders beslist, vallen de kosten van het beroep ten laste van de 
veroordeelde. 
 
 
Artikel 25  
In geval er geen administratieve geldboete wordt opgelegd door de aangewezen ambtenaar, kan 
de gemeente beroep instellen tegen deze beslissing, bij de politierechtbank of de jeugdrechtbank, 
naargelang het geval. 
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Titel II ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT 
 
Hoofdstuk I – Openbare veiligheid en vlotte doorgang op de openbare wegen 
 
 
Artikel 26 schade door voorwerpen 
Het is verboden voorwerpen op het openbaar domein te werpen, te plaatsen of achter te laten, die 
door hun val of door ongezonde uitwasemingen kunnen schaden. 
 
Het is verboden voorwerpen op iemand te werpen, die de persoon hinderen of bevuilen of op welke 
manier dan ook schade veroorzaken. 
 
 
Artikel 27 rolschaatsen, skeelers en rolplanken 
Het gebruik van rolschaatsen, skeelers en rolplanken is verboden rond alle openbare gebouwen 
die zich bevinden op het grondgebied van Aalter, met uitzondering van het skatepark. 
 
 
Artikel 28 bouwvallige gebouwen 
Het is verboden de openbare veiligheid in het gedrang te brengen door bouwvalligheid, gebrek aan 
herstelling of onderhoud van huizen of gebouwen of door een belemmering of een uitgraving of 
enig ander werk op of nabij openbare straten, wegen, pleinen of banen, zonder de voorgeschreven 
of gebruikelijke voorzorgsmaatregelen of waarschuwingstekens. 
 
Iedereen moet gehoor geven aan de aanmaning van de administratieve overheid om gebouwen 
die bouwvallig zijn, te herstellen of te slopen. 
 
 
Artikel 29 begeleiden van honden of dieren op openbaar domein 
Het is de eigenaars, bezitters, bewakers of houders van dieren verboden dieren onbewaakt vrij te 
laten rondlopen op openbare wegen en voor het publiek toegankelijke plaatsen. De bewaking moet 
zo zijn dat de begeleider het dier op elk ogenblik kan beletten om personen of dieren te intimideren 
of lastig te vallen, voertuigen te bespringen of private eigendommen te betreden. Het is de 
personen die het dier niet in de hand kunnen houden, verboden het dier te begeleiden. 
 
Het is de eigenaars, bezitters, bewakers of houders van honden, verboden hun honden op te 
hitsen of niet tegen te houden wanneer die de voorbijgangers aanvallen of achtervolgen, zelfs als 
er geen kwaad of schade uit volgt. De begeleiders van honden op de openbare weg of op voor 
publiek toegankelijke plaatsen moeten de hond steeds aan de leiband houden.3 
 
 
Kwaadaardige honden worden op openbare wegen en plaatsen gemuilband. 
 
Volgende hondenrassen worden in ieder geval op de openbare wegen en plaatsen gemuilband: de 
Amerikaanse staffordshire, de Engelse terriër, de pitbull, de fila brasileiro, de tosa inu, de akita inu, 
de Argentijnse dog, de bull terriër, de mastiff, de Rhodesische ridgeback, de Bordelese dog, de 
band dog, de rottweiler. 
 
De begeleider van een hond moet de hondenpoep van zijn hond onmiddellijk opruimen en dient 
hiervoor in het bezit te zijn van voldoende zakjes voor het opruimen van hondenpoep.4 
 
 
Artikel 30 houden van honden 
Het is verboden op het grondgebied van de gemeente een hond door middel van een vastliggende 
ketting vast te maken of te houden. Het vastmaken door middel van een ketting aan een 

                                                      
3 Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 14 september 2009. 
4 Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 14 september 2009. 
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zogenaamde looplijn wordt wel toegelaten mits deze een voldoende mogelijkheid tot lopen en 
springen aan de hond biedt. 
 
Voor ieder buitenshuis gehouden hond moet worden voorzien in een degelijk geïsoleerd, 
waterdicht en aan de grootte van de hond aangepast hok. 
 
De loopren waarin een buitenshuis gehouden hond eventueel wordt ondergebracht moet een 
voldoende oppervlakte en hoogte hebben aangepast aan de grootte van de hond zodat deze hierin 
vrij kan rondlopen. 
 
 
Artikel 31 ambulante handel 
De uitoefening van ambulante activiteiten ten huize van consumenten of langs de openbare weg, 
dient vooraf aangegeven te worden aan het Gemeentebestuur. De Burgemeester kan individuele 
aanvragen weigeren. 
 
Met de openbare weg  wordt gelijkgesteld: de openbare en private markten, de openbare weg, op 
de andere plaatsen van het openbaar domein, op de plaatsen grenzend aan de openbare weg, op 
de commerciële parkeerplaatsen, de parkeerplaatsen gelegen op de openbare weg, de 
winkelgalerijen, de stations en de plaatsen waar kermissen doorgaan.  
 
 
 
Artikel 32 ANIP 
Bedrijven werken mee aan de opmaak en de update van het algemeen nood- en interventieplan 
(ANIP). Dit betekent dat zij gehouden zijn tot: 
1°. het beschikbaar stellen van de vereiste basisgegevens voor het opmaken van een 

risicoanalyse; 
2°. het  opmaken, bijhouden of actualiseren van de actiekaart; 
3°. het opmaken van een intern noodplan. 
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Hoofdstuk II - Openbare netheid en gezondheid 
 
 
Artikel 33 reclamedrukwerk 
Het is verboden reclamedrukwerk te verdelen bij nee-stickers en bij onbewoonde huizen. 
 
 
Artikel 34 achterlaten van fietsen en bromfietsen 
Het is verboden fietsen en bromfietsen achter te laten langs de kant van het spoorwegdomein 
buiten de daarvoor voorziene stallingen, behalve indien in die stallingen geen plaats meer vrij is. 
 
 
Artikel 35 huisvuil 
Het is verboden huisvuil en grof vuil niet voldoende dicht langs de gevels van de huizen, hagen of 
afsluiting te plaatsen. 
 
Het is verboden verkeerd gesorteerd huisvuil aan te bieden voor ophaling. 
 
Het is verboden buiten de vastgestelde dagen grof huisvuil langs de openbare weg te plaatsen. 
 
Huishoudelijk afval wordt ten vroegst om 19.00 uur de dag voorafgaand aan de ophaling op de 
stoep gezet. 
 
 
Artikel 35bis containerpark 
Het is verboden een niet-inwoner van de gemeente Aalter gebruik te laten maken van het 
container- en composteringspark. 
 
Het is verboden als niet-inwoner van de gemeente Aalter, gebruik te maken van het container en 
container en composteringspark. 
 
 
Artikel 36 zwerfvuil, sluikstorten en sluikstoken 
Het is verboden zwerfvuil achter te laten, te sluikstorten of te sluikstoken. 
 
 
Artikel 37 Kraenepoel 
Het is verboden voor het publiek het domein van de Kraenepoel te betreden. 
 
In de onmiddellijke omgeving van de Kraenepoel is het verboden: 
1°. allerhande afval achter te laten tenzij in de aldaar voorziene afvalbakken  
2°. muziek te maken of om het even welke geluidverwekkende toestellen in werking te stellen 
3°. reclame aan te brengen of het voeren van enige publiciteit 
4°. elke vorm van ambulante handel met inbegrip van het uitstellen of het aanbieden met het 

oog op de verkoop of zelfs bij wijze van publiciteit. 
 
 
Artikel 38 onderhoud van terreinen en grachten 
Het is verplicht private terreinen of braakliggende terreinen of private grachten te onderhouden. 
Voor private grachten moet de afloop van water in ieder geval verzekerd blijven. 
 
 
Artikel 39 Uitvliegen van duiven 
Het is verboden alle soorten duiven welke niet aan prijskampen deelnemen, te laten uitvliegen 
tussen 7 en 18 uur op zaterdagen, zondagen en feestdagen waarop duivenwedstrijden plaats 
hebben dit van 1 april tot en met de laatste zondag van de maand oktober. 
 
Ingeval van overmacht, slecht weder of andere oorzaken, waarbij vluchten niet op de vermelde 
dagen worden gehouden, geldt dit verbod voor de daaropvolgende dag en is de medekampende 
liefhebber verplicht kenbaar te maken dat de duiven niet op vermelde datum werden gelost. 
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Elke handeling die de medekampende liefhebber schade kan toebrengen tijdens dezelfde periode 
als bepaald in het eerste lid is verboden. 
 
 
 
 
 
Artikel 40 Verdelgen van verwilderde duiven 
Het voederen van verwilderde duiven op de openbare weg en openbare plaatsen is verboden. De 
eigenaars, beheerders en huurders van gebouwen dienen de nodige maatregelen te nemen om de 
toegang tot alle plaatsen waar deze duiven kunnen nestelen onmogelijk te maken. 
 
Het gebruik van afweermiddelen om de verwilderde duiven te verdrijven en af te schrikken is 
toegelaten voor zover dit geen overdreven geluidshinder met zich meebrengt. 
 
Mits schriftelijke toelating van de burgemeester mogen de verwilderde duiven verdelgd worden 
mits het naleven van volgende voorwaarden: 
1° bij vangst zijn enkel netten toegelaten 
2° de geringde duiven dienen onmiddellijk te worden overhandigd aan een erkende duivenbond 
3° de niet geringde duiven dienen met ethisch verantwoorde methodes gedood te worden 
4° de andere gevangen vogels of dieren dienen onmiddellijk in vrijheid te worden gesteld 
 
Op plaatsen waar het vangen met netten onmogelijk of weinig doelmatig is, mogen de verwilderde 
duiven verdelgd worden met andere middelen door de Burgemeester aangewezen 
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Hoofdstuk III – Openbare rust en overlast 
 
Artikel 41 publiciteit langs de openbare weg 
 
§1. Zonder voorafgaande toelating van de Burgemeester is het verboden op de openbare weg 
luidsprekers in werking te stellen. 
 
§2. Bij het voeren van publiciteit is het verboden de voorbijgangers lastig te vallen of op eender 
welke wijze aan te klampen. 
 
§3. Reclamestoeten, publicitaire karavanen of optochten van een aaneengesloten groep personen, 
al of niet vergezeld van muziek, zullen vooraf door de Burgemeester gemachtigd worden.  Hij zal 
gebeurlijk de straten en wegen aanduiden langs waar niet mag gegaan of gereden worden of 
andere voorwaarden opleggen met het oog op het veilig verkeer. 
 
§4. Zonder voorafgaandelijke toelating van de burgemeester is het verboden op de openbare weg 
reclamevoertuigen op te stellen. 
 
Bij inbreuken op §1 en §4 kunnen de luidsprekers en reclamevoertuigen worden verwijderd op 
kosten van de overtreders. 
 
 
Artikel 42 publiciteit 
Het is verboden wettelijke aangebrachte aanplakbiljetten af te trekken, te scheuren of op enigerlei 
wijze onleesbaar te maken. 
 
Het is verboden opschriften, affiches, elektronische informatieborden, beeld- en fotografische 
voorstellingen, vlugschriften en plakbriefjes aan te brengen of te plaatsen op de openbare weg en 
op de bomen, aanplantingen, plakborden, voor- en zijgevels, muren, omheiningen, pijlers, palen, 
zuilen, bouwwerken, monumenten en andere langs de openbare weg of in de onmiddellijke 
nabijheid ervan liggende opstanden of op andere plaatsen dan die welke door de 
gemeenteoverheden voor aanplakking zijn bestemd, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming van 
het College van burgemeester en schepenen werd gegeven, voor wat betreft het openbaar 
domein, of van de eigenaar of de gebruiker, voor zover de eigenaar ook zijn akkoord schriftelijk en 
vooraf heeft gegeven. Met behoud van de toepassing van een administratieve boete moet de 
overtreder de zaken onmiddellijk in orde brengen. Indien 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. 
 
 
Artikel 43 niet-hinderlijk geluid 
§1. Het geluid van spelende kinderen kan nooit als storend of hinderlijk worden beschouwd. 
 
§2. Volgend geluid wordt eveneens als niet-hinderlijk beschouwd: 
1°. Het geluid als gevolg van werken aan de openbare weg of voor het aanleggen van openbare 

nutsvoorzieningen, uitgevoerd met toestemming of in opdracht van de daartoe bevoegde 
overheid; 

2°. Het geluid als gevolg van werken of handelingen die dringend of zonder verder uitstel moeten 
worden uitgevoerd ter bescherming van personen of eigendommen of ter voorkoming van 
rampen; 

3°. Het geluid als gevolg van seizoensgebonden werkzaamheden eigen aan de landbouw; 
4°. Het geluid als gevolg van noodzakelijke toeleveringen voor handelszaken. 
 
 
Artikel 44 geluidsoverlast (indien bij nacht = nachtlawaai) 
Volgende vormen van geluid worden beschouwd als overlast: 
1°. gerucht of rumoer zonder reden of zonder noodzaak en toe te schrijven aan een gebrek aan 

vooruitzicht en voorzorg die de rust van de inwoners in het gedrang brengt;  
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2°. het gebruik van luidsprekers, geluidsversterkers of andere toestellen voor geluidsweergave in 
de omgeving van begraafplaatsen, kerken tijdens de erediensten en rusthuizen, muziek- of 
zanguitvoeringen te brengen; 

3°. het gebruik van geluidvoortbrengende toestellen met het oog op reclame buiten gebouwen is 
toegelaten voor de periode tussen 10 uur en 18 uur mits schriftelijke machtiging van de 
Burgemeester; 

4°. het gebruik in openlucht van werktuigen die met een motor worden aangedreven, zoals 
grasmachines, zaagmachines, en dergelijke is verboden tussen 22 uur en 7 uur. Op zon- en 
feestdagen is het gebruik van deze werktuigen enkel toegelaten tussen 9 uur en 12 uur.  Voor 
het uitvoeren van dringende werken kan de Burgemeester schriftelijk afwijkingen op 
voormelde verbodsbepalingen toestaan; 

5°. het plaatsen van alarmkanonnen of gelijkaardige apparaten op minder dan 100 meter van 
een gebouw, waarin regelmatig mensen vertoeven en het laten werken van alarmkanonnen 
tijdens de periode van het winteruur tussen 22 uur en 8 uur en tijdens de periode van het 
zomeruur tussen 22 uur en 6 uur.  
Op de toegelaten tijdstippen mogen de ontploffingen elkaar niet minder dan 3 minuten 
opvolgen en mag de intensiteit ervan, gemeten aan de grens met de aanpalende 
eigendommen, niet meer dan 75 dB (A) bedragen; 

6°. het niet geschikt huisvesten van huisdieren in de bebouwde kommen zodat het door deze 
dieren voortgebrachte geluid de rust verstoort tussen 22uur en 7uur. 

7°. het gebruik van voetzoekers, ontploffingspatronen of -tuigen, vuurpijlen, vreugdevuren of 
andere soortgelijke zaken na 22 uur. 

 
 
Artikel 45 inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn/drankslijterijen 
§1. De burgemeester kan, met het oog op de vrijwaring van de openbare rust, een sluitingsuur 
opleggen. Het is de uitbater van een publiek toegankelijke inrichting of drankslijterij verboden het 
besluit van de burgemeester tot sluiting van de inrichting te overtreden. 
 
§2. De officier van de bestuurlijke politie kan, na een eerste waarschuwing en tot de eerstvolgende 
ochtendopening, de voor het publiek toegankelijke gelegenheid sluiten, wanneer de uitbating ervan 
de openbare rust verstoort. 
 
§3. De exploitanten van drankslijterijen of andere openbare aangelegenheden die over een terras 
beschikken, moeten ervoor zorgen dat het lawaai, door het cliënteel veroorzaakt, geen burenhinder 
veroorzaakt. Na 22.00 uur kan de politie de terrassen doen ontruimen als er gewettigde klachten 
zijn. 
 
§4. De organisatie van manifestaties met een publiek van meer dan 750 bezoekers wordt 
voorafgegaan door een coördinatie- en veiligheidsvergadering  
 
Organisatoren van manifestaties met een publiek van minder dan 750 bezoekers wordt 
aangeraden een coördinatievergadering te organiseren. 
 
 
Artikel 46 Begraafplaatsen 
Het is verboden: 
1°. begraafplaatsen te betreden na zonsondergang, tenzij de toelating werd verkregen door de 

Burgemeester; 
2°. op een begraafplaats een manifestatie op touw te zetten die de waardigheid van de plaats, de 

orde en de eerbied voor de doden stoort of kan storen; 
3°. op begraafplaatsen de wegen en wandelpaden verlaten behalve voor het onderhoud van het 

graf of voor het plaatsen van aandenkens; 
4°. op begraafplaatsen honden niet aan de leiband te houden; 
5°. op begraafplaatsen leuren of gelijk welke voorwerpen uitstallen of te verkopen, zijn diensten 

aanbieden, aan enige vorm van reclame of aanplakking doen en gelijk welke opschriften, 
borden of andere aankondigingtekens aanbrengen (behoudens de gevallen vastgesteld bij de 
wettelijke bepalingen op de begraafplaatsen en de lijkbezorging of met machtiging van de 
burgemeester); 
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6°. op het openbaar domein in een straal van 100 meter rond de begraafplaatsen tussen 25 
oktober en 15 november leuren of gelijk welke voorwerpen uitstallen, verkopen of zijn diensten 
aanbieden, aan enige vorm van reclame of aanplakking doen en gelijk welke opschriften, 
borden of andere aankondigingtekens aanbrengen (behoudens de gevallen vastgesteld bij de 
wettelijke bepalingen op de begraafplaatsen en de lijkbezorging of met machtiging van de 
burgemeester) 

 
 
Titel III  STRAFBEPALINGEN 
 
Hoofdstuk I – De administratieve geldboete 
 
Artikel 47  
Voorzover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen of verordeningen niet 
in andere straffen voorzien, worden vanaf de aanstelling van de sanctionerende ambtenaar, zoals 
bepaald door artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet, inbreuken op dit politiereglement 
bestraft met een administratieve sanctie. 
 
 
Artikel 48  
Wanneer in toepassing van dit reglement inbreuken worden bestraft met een administratieve 
geldboete, worden deze opgelegd door de hiertoe aangestelde ambtenaar, conform de procedure 
in artikel 119 bis, § 9 tot en met 12. 
 
De omvang van de administratieve geldboete is proportioneel op grond van de ernst van de 
inbreuk die de boete verantwoordt en de eventuele herhaling. De boete overschrijdt, ongeacht de 
omstandigheden in elk geval niet het bedrag van het wettelijk vastgestelde maximum van 250 euro. 
 
Onverminderd de toepassing van een administratieve geldboete moet degene die dit 
politiereglement overtreedt, de zaken onmiddellijk in orde brengen, opruimen of weghalen, zoniet 
houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder. 
 
 
Artikel 49  
Als deze inbreuken worden gepleegd door een of meer minderjarigen die de volle leeftijd van 16 
jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten, kan een administratieve geldboete worden 
opgelegd conform de procedure in artikel 119 bis, § 12, 2e tot en met 6e lid. 
 
 
 
Hoofdstuk II – De administratieve schorsing van een door de gemeente 
afgegeven toestemming of vergunning, de administratieve intrekking van 
een door de gemeente afgegeven toestemming of vergunning, en de 
tijdelijke of definitieve sluiting van een inrichting 

 
Artikel 50  
Wanneer in toepassing van dit reglement vergunningen worden verleend, toestemming wordt 
gegeven of verplichtingen worden opgelegd door de Burgemeester of het College van 
burgemeester en schepenen, dan wordt hiervan zo snel mogelijk een afschrift aan de Korpschef 
van de Lokale Politie gestuurd. 
 
 
Artikel 51  
Indien de inbreuk bestraft wordt met een in dit hoofdstuk bepaalde administratieve sanctie, moet 
het origineel van het proces-verbaal opgestuurd worden naar de aangewezen ambtenaar. Deze 
stuurt het proces-verbaal door naar het College van burgemeester en schepenen. 
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Artikel 52  
De administratieve sancties bepaald in dit hoofdstuk moeten worden voorafgegaan door een 
waarschuwing dat er een inbreuk werd vastgesteld en dat een sanctie zal opgelegd worden bij een 
volgende inbreuk of als de inbreuk wordt gehandhaafd. De waarschuwing moet een uittreksel 
bevatten van het overtreden reglement en dient per post aangetekende brief te gebeuren. De 
waarschuwing moet in feite en in rechte formeel gemotiveerd zijn. 
 
 
Artikel 53  
Vervolgens zal aan de overtreder per aangetekende brief worden medegedeeld, dat er 
aanwijzingen zijn dat er nog steeds een inbreuk is en dat het College overweegt een sanctie op te 
leggen (schorsing of opheffing van de vergunning, sluiting van de instelling). Bij deze mededeling 
deelt het College van burgemeester en schepenen ook mee waar en wanneer het dossier kan 
worden ingekeken, waar en wanneer de betrokkene zal worden gehoord, en dat hij zich mag laten 
bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman. 
 
 
Artikel 54  
De hoorzitting kan maar plaatsvinden als de meerderheid van het College van burgemeester en 
schepenen aanwezig is. Het College moet bovendien beslissen in dezelfde samenstelling waarin 
het College de betrokkene heeft gehoord. 
 
 
Artikel 55  
De hoorzitting wordt genotuleerd en de aanwezigen worden bij het einde van de zitting uitgenodigd 
de notulen te ondertekenen. 
 
 
Artikel 56  
Bij het opleggen van een administratieve sanctie bepaald in dit hoofdstuk moet het College van 
burgemeester en schepenen rekening houden met de ernst van de gevolgen van de overtreding. 
 
 
Artikel 57  
De kennisgeving van de sanctie wordt ondertekend door de Burgemeester en de 
Gemeentesecretaris.  Deze sanctie dient aan de overtreder ter kennis worden gebracht door een 
aangetekend schrijven ofwel door overhandiging tegen ontvangstbewijs. 
 

 
Titel IV  SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 58  
Volgende politiereglementen worden opgeheven: 
 
Politieverordening van 9 mei 1978 betreffende het storten van vuil; 
 
Politieverordening van 4 juni 1986 op het verdelgen van verwilderde duiven; 
 
Politiereglement van 17 februari 1988 op de honden; 
 
Politieverordening van 17 februari 1988 betreffende het maken van publiciteit langs de openbare 
weg; 
 
Politiereglement van 10 maart 1989 op de hinderlijke meststoffen; 
 
Politiereglement van 21 mei 1991 op het uitvliegen van duiven; 
 
Politiereglement van 27 december 1991 betreffende milieureglementering in omgeving Kraenepoel; 
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Politiereglement van 10 september 1992 op het achterlaten van fietsen en bromfietsen in de 
omgeving van het station; 
 
Politieverordening van 8 april 1997 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten op de 
openbare weg; 
 
Politiereglement van 22 december 1998 betreffende de bestrijding van geluidshinder; 
 
Politieverordening van 9 maart 1999 betreffende verbod op het gebruik van rolschaatsen, skeelers 
en rolplanken en rolplanken op en rond kerkplein te Lotenhulle; 
 
Politieverordening van 10 oktober 2005 betreffende het verbod van rolschaatsen, skeelers en 
rolplanken. Uitbreiding. 
 
 
Artikel 59 Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking op 1 november 2008. 
 
 
 
Namens de Raad: 

De Gemeentesecretaris,      De Voorzitter wnd, 

get. Luc Jolie        get. Dirk De Smul 

Voor eensluidend uittreksel: 

Op bevel: 

De Gemeentesecretaris,      De Voorzitter, 

 

 

 

 

Luc Jolie        Pieter De Crem 
 


