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HOOFDSTUK I 
 

DE VEILIGHEID, DE VRIJHEID EN HET GEMAK VAN DOORGANG OP DE OPENBARE WEG 
 
 
Het gebruik van de openbare weg 
 
Artikel 1 : Elke persoon op de openbare weg en in openbare plaatsen toegankelijk voor het publiek, 
moet zich onmiddellijk schikken naar het bevel van de politie. 
 
Artikel 2 : Samenscholingen op de openbare weg, die van die aard zijn het verkeer te belemmeren, 
zijn verboden. 
 
Manifestaties : bijzondere bepalingen 
 
Artikel 3 : Alle evenementen met openbaar karakter die plaatsvinden op het grondgebied van de 
gemeente zijn onderworpen aan de toelating van de Burgemeester. De aanvraag gebeurt via het 
daartoe ontwikkelde formulier dat beschikbaar is, hetzij op de website van de gemeente, hetzij bij het 
gemeentebestuur zelf. Het dient minimum twee maanden vóór de aanvang van het evenment zelf 
ingediend te worden. 
 
Artikel 4 : In het model van de aanvraag dienen alle gevraagde inlichtingen, die betrekking hebben op 
het evenement, ingevuld te worden. 
 
Artikel 5 : De organisatoren moeten zich gedragen naar de voorschriften vervat in de toelating, die zij 
op ieder ogenblik moeten kunnen voorleggen op verzoek van de politie. 
 
Het uitstallen en/of bezetten van de openbare weg - Bepalingen 
 
Artikel 6 : Niemand mag op de openbare weg een bedrijfs- of beroepsbezigheid uitoefenen, koopwaar 
uitstallen, reclame maken, drukwerk of om het even wat uitdelen, zonder de schriftelijke toelating van 
de burgemeester.  
 
Artikel 7 : Deze bepaling is niet van toepassing op de geschriften en drukwerken in verband met 
verkiezingen, evenmin op die met een ideologisch, filosofisch, wetenschappelijk, cultureel of religieus 
karakter. 
 
Artikel 8 : De toelating van de burgemeester waarvan sprake in artikel 6, moet op elk verzoek van de 
politie worden voorgelegd. 
 
Artikel 9 : Het is verboden de voorbijgangers aan te klampen of lastig te vallen. 
 
Artikel 10 : Het uitoefenen van de functie van autobewaker op de openbare weg is verboden. 
 
Artikel 11 : Onverminderd de bepalingen van de wet inzake stedenbouw, de wetten en algemene 
verordeningen inzake de grote wegen en de algemene regels op het aanplakken en reclame maken, 
mogen uithangborden, aanplakborden, lantarens, om 't even welke hangkasten, automatische 
verdelers, weegtoestellen of alle gelijkaardige voorwerpen, niet aan de gevel hangen of op de 
openbare weg geplaatst worden, zonder toelating van de burgemeester (tijdelijk) of van het College 
van Burgemeester en Schepenen (bestendig). 
 
Artikel 12 : De voorwerpen, koopwaren, uithangborden, aanplak- en reclameborden of opschriften, 
geplaatst op de openbare weg of tegen de huisgevels, in overtreding met de voorgaande 
beschikkingen, zullen moeten worden weggenomen op het eerste bevel van de plaatselijke politie, zo 
niet zal dat gebeuren door het gemeentebestuur en op kosten van de overtreders, onverminderd de 
straffen door dit reglement bepaald. 
 
 
 
 



 
Artikel 13 : De bewoners van een eigendom zijn ertoe gehouden ervoor te zorgen dat op deze 
eigendommen planten zodanig gesnoeid worden dat geen enkele tak ervan : 
a. op minder dan 4,50 m van de grond boven de rijweg hangt ; 
b. op minder dan 2,50 m van de grond boven de gelijk grondse berm of boven het voetpad hangt. 
Boven deze hoogte moeten de takken afgesneden worden derwijze dat hun uiteinden minstens  
0,50 m van de boordsteen van het trottoir verwijderd blijft. Bij afwezigheid van een trottoir gelden deze 
beschikkingen eveneens voor gelijk grondse- of verhoogde bermen. De takken die boven deze 
grenzen uitsteken moeten verwijderd worden op verordening van de politie. 
Indien aan deze verordening binnen de gestelde termijn geen gevolg gegeven wordt, zullen de nodige 
werken van ambtswege en op kosten van de eigenaar worden uitgevoerd, dit alles onverminderd de 
straffen door dit reglement bepaald. 
 
Artikel 14 : De groene hagen langs de straten die als afsluiting dienen, zullen op 50 cm achter de 
grens van de boordsteen van het trottoir geplant worden en de struiken zullen niet hoger van 2,50 m 
mogen zijn. Zij zullen elk jaar vr 10 april afgemeten worden en tot op de vereiste hoogte teruggebracht 
worden, zodanig dat de grens niet overschreden wordt. 
 
Artikel 15 : Het is verboden brandstoffen, goederen en materialen derwijze op de openbare weg af te 
laden dat het verkeer in het algemeen - voetgangersverkeer inbegrepen - en de toegang tot 
waterkranen (brandkranen) en tot alle andere openbare toestellen gehinderd wordt. De doorgang voor 
voetgangers moet vrij blijven en de materialen dienen reglementair gesignaleerd te worden. De 
materialen mogen evenmin opgestapeld worden op braakliggende gronden zonder schriftelijke 
toelating van de eigenaar van die gronden. 
 
Artikel 16 : Kelderopeningen die uitzien op trottoirs of rijtuigen mogen slechts overdag en gedurende 
de tijd die strikt noodzakelijk is, geopend worden. Tijdens deze openstelling zal de aandacht van het 
publiek hierop gevestigd worden met de daartoe geschikte middelen. 
 
Artikel 17 : Het is verboden rijwielen, brom- of motorfietsen vast te hechten aan bomen, afsluitingen, 
verlichtings- of andere palen, parkeermeters of parkeerautomaten. Het eenvoudig plaatsen van die 
voertuigen tegen die parkeermeters en parkeerautomaten is insgelijks verboden, teneinde de normale 
werking van die toestellen niet te hinderen. Bij inbreuk kan de politie, op kosten en op risico van de 
overtreder, de vasthechting verbreken en het voertuig verwijderen. 
 
Artikel 18 : Geen openbaar plein, straat, straatje, doorgang, steeg of voetweg mag aangelegd, verlegd 
of tenietgedaan worden dan ingevolge een beslissing van de gemeenteraad en volgens de 
voorgeschreven procedure. 
 
Plaatsen van terrassen, stoelen, banken, tafels en dergelijke op de openbare weg 
 
Artikel 19 : Het plaatsen van terrassen, stoelen, banken, windschermen, containers en dergelijke op 
de openbare weg of op voetpaden, zijn verboden zonder schriftelijke toelating van de burgemeester. 
 
Brandstoffen, koopwaren en materialen, het lossen en inslaan van voorraad 
 
Artikel 20 : Ieder die tegenover zijn woning of zijn inrichting brandstoffen, koopwaren of dergelijke doet 
laden of lossen, moet die onmiddellijk verwijderen en eventuele besmeurde weggedeelten 
schoonmaken. Bij het in gebreke blijven wordt dit van ambtswege gedaan door de gemeentelijke 
diensten, op kosten van de betrokkene, en dit onverminderd de straffen door dit reglement bepaald. 
Wanneer bij het lossen van vloeibare brandstoffen en dergelijke het wegdek wordt beschadigd, zal het 
gemeentebestuur de schade herstellen op kosten van de leverancier en wanneer deze niet gekend is, 
op kosten van de verbruiker. 
 
Artikel 21 : De handelingen waarvan sprake in artikel 20 moeten gebeuren zonder hinder voor 
voorbijgangers of geburen. 
 
 
 
 



 
Verhuizingen 
 
Artikel 22 : Geen verhuizingen, noch leveringen die van aard zijn de nachtrust van de bewoners te 
storen, mogen plaats hebben tussen 22 u. en 8 u. 
 
Voorwerpen die door hun val kunnen hinderen 
 
Artikel 23 : Het is verboden voorwerpen die door hun val kunnen hinderen of schade berokken op 
daken, in dakgoten, op afsluitingsmuren of dergelijke tegen de gevels van de huizen te plaatsen. Het 
is verboden op een venster of op enig ander deel van een gebouw voorwerpen te plaatsen die, 
ingevolge een onvoldoende stevigheid, op de openbare weg kunnen vallen en aldus de veiligheid of 
het gemak van doorgang in gevaar kunnen brengen. 
 
Artikel 24 : Wanneer een muur of gebouw dreigt in te storten en de veiligheid langs de openbare weg 
in gevaar is, zal de eigenaar aangezocht worden de werken van herstelling of afbraak uit te voeren. 
Te dien einde zal de burgemeester of zijn afgevaardigde, vergezeld van een vakman of deskundige, 
zich ter plaatse begeven om over de toestand te oordelen en gebeurlijk onmiddellijk de passende 
maatregelen te treffen om elk gevaar voor ongeval te vermijden. 
 
Artikel 25 : Het is op of langsheen de openbare weg verboden zonder voorafgaandelijke toelating van 
de burgemeester te stationeren met foor- of woonwagens, al dan niet ontdaan van hun wielen en al of 
niet dienende voor bestendige huisvesting. Onverminderd het bepaalde in art. 44 par. 1 pt. 1 van de 
wetgeving op de stedenbouw is ter vrijwaring van de openbare gezondheid, het uitzonderlijk plaatsen 
en verblijven van woonwagens op private eigendommen, onderworpen aan de voorafgaandelijke 
goedkeuring van de burgemeester en de schriftelijke toestemming van de eigenaar, vruchtgebruiker of 
aangestelde. De burgemeester kan hierbij alle nodige maatregelen voorschrijven tot vrijwaring van de 
openbare gezondheid en veiligheid. 
 
Artikel 26 : Het is verboden op de openbare weg, op ledige gronden of in waterlopen te werpen : 
papier, groenteafval, afval van gras, scherven van potten of glas en in 't algemeen alle dingen van 
aard die het verkeer kunnen belemmeren, schadelijke uitwasemingen veroorzaken of de openbare 
weg bevuilen of de waterlopen kunnen afstoppen. 
 
Artikel 27 : Zijn verboden, behoudens de machtiging van de burgemeester de snelheidskoersen en 
stoeten langs de openbare weg, alsmede alle spelen, zelfs op terrein ingericht, die enig gevaar voor 
de weggebruikers kunnen opleveren. 
 
Artikel 28 : Het is verboden spandoeken, kabels, draden, versieringen enz... op gevels der gebouwen 
te plaatsen of op de openbare weg te leggen of te spannen, zonder schriftelijke toelating van de 
burgemeester. Voor het plaatsen van lichtreclames, dient men dit schriftelijk aan te vragen aan het 
college van burgemeester en schepenen. 
 
Beweegbare zonneschermen 
 
Artikel 29 : Het is verboden zonneschermen voor vensters uit te spannen zonder de nodige 
veiligheidsmaatregelen te treffen. Luiken en zonneschermen moeten steeds stevig vastgemaakt zijn 
en hun mechanisme moet derwijze geplaatst worden dat ze niemand kunnen hinderen of kwetsen. 
Kantelpoorten mogen bij het openen of sluiten niet over de openbare weg uitkomen. Oprolbare of 
opvouwbare zonneschermen moeten minstens 0,40 m verwijderd blijven van de boordsteen van het 
trottoir, ze dienen een vrije hoogte te hebben van 2,20 m en de zijstukken moeten loshangen. 
 
Artikel 30 : Alle steengroef, zandkuilen of andere uitgravingen minder dan 20 m van de weg gelegen, 
moeten afgesloten worden met een omheining van 1,50 m hoogte. 
 
Artikel 31 : Niemand zal gruis, bouwstoffen afval van graan, enz... mogen afleggen tegen de muren 
ofandere eigendommen, zonder toelating van eigenaar of gebruiker ervan.



     HOOFDSTUK II 
 

REINHEID VAN OPENBARE WEGEN 
HUISVUILREGLEMENT 

BESMETTELIJKE ZIEKTEN 
 
Artikel 32 : Het is verboden op de openbare weg of op een erlangs liggend terrein enig voorwerp te 
gooien of achter te laten dat een gevaar kan opleveren voor de openbare reinheid, gezondheid en 
veiligheid. 
 
Artikel 33 : Iedereen die huisvuil, komende van het gebouw of van het gedeelte van het gebouw dat hij 
bewoont, met de reinigingsdienst wil meegeven, is ertoe gehouden dit samen te brengen in gesloten 
recipiënten. De recipiënten moeten behoorlijk gesloten worden zodat het onmogelijk is er zaken uit te 
halen. Buiten de dagen waarop in de verschillende straten het huisvuil wordt afgehaald en die 
vastgesteld zijn door het college van burgemeester en schepenen, is het verboden vuilnisbakken of -
zakken op het openbare weg te plaatsen. 
 
Artikel 34 : Het is aan derden verboden hun vuilnis te storten op de begane gronden. 
 
Artikel 35 : Met het oog op de verwijdering moeten deze recipiënten op de gestelde dagen worden 
geplaatst zonder dat zij een hindernis vormen voor het verkeer. 
 
Artikel 36 : Personen vreemd aan de reinigingsdienst mogen deze recipiënten of zakken niet 
doorzoeken, omkeren of ledigen op de openbare weg. 
 
Artikel 37 : De zakken mogen maximum 30 kg wegen en mogen geen stoffen bevatten die voor de 
ruimers schadelijk kunnen zijn. Voor de ophalingen van grof huisvuil moet men zich schikken naar de 
desbetreffende onderrichtingen van het college van burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 38 : In de gedeelten van de gemeente waar waterloopjes, grachten of een rioleringsnet bestaat, 
is het verboden regenwater komende van koeren, terrassen of daken, afvalwaters, aal of andere 
vuiligheden, ongeacht hun herkomst op de straat te laten lopen. 
 
Artikel 39 : Het is verboden in de afvoerleidingen voor regen- en afvalwaters enig voorwerp te gooien 
waardoor ze kunnen verstoppen. Het is insgelijks verboden vuilnis dat zich op de stoep bevindt in 
straatgoten of riolen te vegen. De rioolroosters of goten langs de trottoirs dienen vrij te blijven. 
 
Artikel 40 : Het is verboden aal, oliën, vetten, scheikundige verbindingen te lozen in het openbaar 
rioleringsnet zonder deze eerst in een septische put te laten bezinken. 
 
Artikel 41 : Het is verboden aarde, glas, stenen, asse, gruis of andere voorwerpen op straten, op 
voetpaden of andere openbare straten te storten of te laten liggen. 
 
Artikel 42 : Iedere aangelande moet instaan voor de reinheid van de aangelegde berm of het trottoir 
voor zijn eigendom, of deze die hij in gebruik heeft. Deze zorg valt ook ten laste van de eigenaars of 
huurders van onbebouwde gronden of hun vertegenwoordigers. 
 
Artikel 43 : Iedereen die, op om het even welke wijze, de openbare weg heeft bevuild of laten 
bevuilen, moet ervoor zorgen dat deze onverwijld opnieuw proper gemaakt wordt. 
 
Artikel 44 : De eigenaars van braakliggende gronden zijn verplicht deze te onderhouden, te maaien en 
rein te houden. Bij in gebreke blijven kan dit, mits voorafgaande verwittiging van het gemeentebestuur, 
door de gemeentelijke diensten uitgevoerd worden op kosten van de verantwoordelijke overtreder. 
Leegstaande gebouwen of krotten moeten degelijk afgesloten worden tegen indringing of binnen 
werpen van materialen, stoffen of voorwerpen. 
 
 
 
 



Artikel 45 : Het is verboden op de openbare weg onderhoudswerken uit te voeren aan voertuigen of 
deze te smeren, voertuigen te wassen of te reinigen die dienen voor het vervoer van goederen of voor 
gemeenschappelijk vervoer van personen, al dan niet bezoldigd. Het wassen en reinigen van alle 
andere voertuigen is toegelaten van zonsopgang tot zonsondergang, maar alleen voor de woning van 
de eigenaar of zijn garage. 
 
Artikel 46 : Alle afval zoals grond, zeep, modder, zeeppoeder, onderhoudsproducten, enz. dienen 
alsdan zorgvuldig verzameld te worden en van de openbare weg te worden verwijderd. 
 
Artikel 47 : 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 
bestemd voor papier en afval ; zij moeten waken over de reinheid van de openbare weg in de 
omgeving van hun voertuig of verkoopwagen en caravaan, en onmiddellijk alle afval of om 't even welk 
voorwerp, door hun klanten op de grond gegooid, wegnemen. Zij moeten er over waken dat hun 
toestellen geen reuk noch rook verspreiden die de voorbijgangers of bewoners van de buurt kunnen 
hinderen. 
 
Artikel 48 : Het college van burgemeester en schepenen kan aan de houders van een vergunning tot 
het opslaan van autowrakken, afbraakmaterialen, parkeerplaatsen voor tweedehandsvoertuigen, 
industriële en semi-industriële bedrijfs- of opslagplaatsen verplichten een degelijke esthetische en 
ongevaarlijke omheining aan te brengen. 
 
Artikel 49 : Het is eveneens verboden aan de straatkant tapijten of matten uit te schudden of uit te 
kloppen. Deze verbodsbepaling geldt eveneens aan de tuinzijde van de meergezins- of 
aaneengebouwde woningen. 
 
Artikel 50 : Het is verboden op de openbare weg te wateren. 
 
Artikel 51 : Wanneer het vriest is het verboden, onder welk voorwendsel ook, water op de openbare 
weg te gieten, of te laten vloeien. 
 
Artikel 52 : Bij ijzel en sneeuwval zijn de inwoners verplicht over gans de breedte van het trottoir, 
langsheen woningen of aanpalende panden, waarvan zij het gebruik of genot hebben, zout, zand, 
asse, zaagmeel of dergelijke te strooien om de veiligheid van de voetgangers te verzekeren zonder de 
openbare gezondheid te schaden. Sneeuw en ijs dienen op het trottoir langsheen de boordstenen 
gelegd te worden, doch er moet een vrije doorgang blijven voor de voetgangers. Indien het trottoir te 
smal is, mag de sneeuw of het ijs over de rijweg worden verspreid, doch in geen geval opgehoopt. Bij 
het intreden van de dooi moeten alle bestrooiingsmiddelen verwijderd worden. Deze verplichtingen 
moeten nageleefd worden door dezelfde personen als bepaald in artikel 42. 
 
Artikel 53 : Het is verboden glijbanen op de openbare weg te maken, of er met sneeuwballen te 
gooien. 
 
Artikel 54 : Ieder gezinshoofd is verplicht de burgemeester onmiddellijk in kennis te stellen van elke 
besmettelijke ziekte die zich in zijn gezin voordoet. 
 
Artikel 55 : Indien er besmettelijke ziekten heersen en zelfs indien er afzonderlijke gevallen van 
besmettelijke ziekten voorkomen en de onreinheid van de woning een oorzaak tot het verspreiden van 
die ziekten kan vormen, moeten de eigenaars, bewoners of huurders op vordering van de 
gemeenteoverheid, al de lokalen in een behoorlijke staat van reinheid te brengen. De toe te passen 
maatregelen zullen nauwkeurig vastgesteld worden door de gemeenteoverheid. In geval van niet-
uitvoering zal de burgemeester van ambtswege optreden. 
 
Artikel 56 : De drinkwatervoorzieningen door middel van een waterput zijn toegelaten op voorwaarde 
dat zij door de bevoegde instanties, op verzoek van het gemeentebestuur, vastgesteld werd dat het 
water drinkbaar en onschadelijk voor de gezondheid is.



     HOOFDSTUK III 
 
 

SPELEN, SCHIETEN MET VUURWAPENS 
 

EN VERMAKELIJKHEDEN 
 
Spelen 
 
Artikel 57 : Niemand mag in de straten en op openbare pleinen om het even welke spelen houden van 
die aard dat ze het verkeer belemmeren, de voorbijgangers hinderen of ongemakken veroorzaken. 
 
Artikel 58 : Alle spelen op de openbare weg zijn verboden, behalve op de door de burgemeester 
vastgestelde plaatsen ; de spelers moeten zich schikken aan de aanduidingen van de politie. 
 
Speeltuigen 
 
Artikel 59 : Het gebruik van speeltuigen is verboden op trottoirs, rijwielpaden en rijbanen, behalve op 
de door de burgemeester aangeduide plaatsen. 
 
Feesten 
 
Artikel 60 : Het is verboden op de openbare weg of andere openluchtplaatsen waar het publiek 
toegang heeft, feesten, vermakelijkheden of vertoningen te organiseren zonder voorafgaande 
toelating van de burgemeester. 
 
Artikel 61 : De organisatoren van feesten, vermakelijkheden of vertoningen in gesloten zalen, 
toegankelijk voor het publiek of in openbare instellingen, zullen hiervan minstens 10 werkdagen vooraf 
schriftelijk kennis geven aan de burgemeester. 
 
Artikel 61a : Tenzij op de door de gemeente toegelaten markten mogen de kunstenaars, goochelaars, 
kramers en kooplieden zich niet op de openbare weg of op plaatsen toegankelijk voor het publiek 
opstellen, zonder toelating van de burgemeester. 
 
Artikel 62 : Niemand mag zich gemaskerd in het publiek vertonen, behoudens bij karnaval, bij welke 
gelegenheid het eveneens verboden is in het bezit te zijn van stokken, wapens, gevaarlijke 
voorwerpen, op ongeoorloofde wijze stoffen uit te werpen, het publiek lastig te vallen en uit te 
schelden of met geweld gebouwen binnen te dringen. 
 
Artikel 63 : Het is verboden, zonder voorafgaande toestemming van de burgemeester, op welke plaats 
ook van het grondgebied van de gemeente, knalpotten af te schieten, vreugdevuren aan te leggen, 
vuurwerk af te steken, of geweer-, revolver- of pistoolschoten af te vuren. 
 
Artikel 64 : Zonder voorafgaande toelating van de burgemeester, is het verboden, vogelschrik-
kanonnen of dergelijke toestellen te plaatsen op minder dan 200 m van de dichtstbijgelegen woning. 
Onverminderd de bepaling van artikel 97 is het verboden deze toestellen te laten werken tussen  
22 uur en 8 uur. De ontploffingen mogen elkaar niet opvolgen met tussenpozen van minder dan  
5 minuten. Het gebruik moet streng beperkt blijven voor het beveiligen van fruit-, groenten- en 
graanoogsten.



     HOOFDSTUK IV 
 
 

NUMMERING DER HUIZEN EN AANPLAKKINGEN 
 

INZAMELINGEN EN BELLEN AAN DE HUIZEN 
 
 
Artikel 65 : De inwoners zijn verplicht hun huizen te nummeren volgens het model aangenomen door 
het gemeentebestuur. Indien de gemeenteraad mocht beslissen de nummering der huizen zelf uit te 
voeren, door de zorgen van het gemeentebestuur, dan zijn de inwoners verplicht de nummers aan 
hun huizen te laten aanbrengen. Het is verboden de nummers der huizen uit te vagen, te veranderen, 
te bevuilen, te bedekken of te beletten dat ze vernieuwd worden wanneer het gemeentebestuur zulks 
nodig acht. 
 
Artikel 66 : Indien het nummer van het huis, uit hoofde van verbouwing, herstelling of dergelijks 
verdwenen is, moet de eigenaar het nummer, binnen de 8 dagen na voltooiing der buitenwerken, 
overeenkomstig het door het gemeentebestuur aangenomen model, doen herplaatsen. 
 
Artikel 67 : Het is verboden langs de openbare weg aanplakbrieven aan te brengen op andere 
plaatsen dan deze hiertoe door het gemeentebestuur aangeduid. 
 
Artikel 68 : Zijn uitgezonderd de aanplakbrieven, aankondigingen of berichten van openbare verkoping 
welke ook aangeplakt worden op de muren van het lokaal dat zal verkocht worden of waar de verkoop 
zal plaats hebben, alsook de plakbrieven van schouwburgen, bioscopen, concerten, dansfeesten of 
vermakelijkheden die plaats grijpen. De verhuurberichten van gebouwen mogen eveneens op de 
gevel van het te huur gestelde gebouw aangeplakt worden. 
 
Artikel 69 : Alvorens aanplakbrieven uit te hangen zijn de aanplakkers ertoe gehouden er een 
exemplaar van te overhandigen aan de burgemeester. Deze bepaling is niet van toepassing op de 
aanplakbrieven waarvan sprake in artikel 68. 
 
Artikel 70 : Het is verboden aanplakbrieven aangebracht op de in artikel 67 en 68 bepaalde plaatsen 
af te trekken, te scheuren of te bevuilen. 
 
Inzamelingen 
 
Artikel 71 : Het is verboden op de openbare weg of op openbare plaatsen geld of andere inzamelingen 
te houden zonder schriftelijke toelating van het gemeentebestuur. 
 
Aanbellen 
 
Artikel 72 : Het is uitdrukkelijk verboden aan personen vreemd aan de gemeente, aan de deuren te 
bellen of aan te kloppen met het doel de inwoners lastig te vallen en voorwerpen te koop aan te 
bieden zonder de schriftelijke toelating van het gemeentebestuur.



     HOOFDSTUK V 
 
 

PLANTSOENEN, PARKEN, OPENBARE TUINEN 
 

EN VOETWEGEN 
 
 
Artikel 73 : In de openbare parken, tuinen, bossen en op de parkeerplaatsen is het, zonder schriftelijke 
toelating van de burgemeester, verboden onder een tent, in een woonwagen, of in een voertuig te 
kamperen. Dit geldt eveneens voor nomaden, zwervers en kermisreizigers. 
 
Artikel 74 : Het is verboden : 
 
- over de afsluitingen der openbare plantsoenen, parken en tuinen te klauteren ; 
 
- door de openbare plantsoenen, parken, tuinen en voetwegen te trekken met hinderlijke 
 voorwerpen, paarden, vee, rijtuigen of andere tweewielige voertuigen anders dan aan de hand 
 geleid ; 
 
- bomen of banken te beschadigen, planten af te rukken of af te snijden ; 
 
- wegen of lanen te beschadigen ; 
 
- in het struikgewas te dringen, over de grasperken en de hellingen te lopen, te zitten of te 
 liggen en de omheining en de traliehekkens open te breken. Het verbod in verband met de 
 grasperken kan opgeheven worden door een ter plaatse aangebracht bord, vermeldende dat 
 het grasperk mag betreden worden ; 
 
- om het even wat in fonteinen en vijvers te gooien en er te hengelen zonder toelating van het 
 college van burgemeester en schepenen ; 
 
- op de rotsen te klimmen en op plaatsen te komen, waar dit, volgens aangeduide opschriften, 
 verboden is ; 
 
- jonge kinderen aan hun lot over te laten zonder enig toezicht.



     HOOFDSTUK VI 
 
 

OPENINGS- EN SLUITINGSUREN 
 

VAN DE AFSPANNINGEN, 
 

KOFFIEHUIZEN, HERBERGEN, SPIJSHUIZEN, 
 

SCHOUWBURGEN, DANCINGS EN DISCOTHEKEN 
 
Artikel 75 : Er geldt geen sluitingsuur voor de herbergen, dansgelegenheden en in het algemeen al de 
plaatsen toegankelijk voor het publiek waar men drank verkoopt, tenzij de burgemeester wegens 
buitengewone gevallen er anders zou over beslissen 
 
Artikel 76 : Bij verstoren van de openbare orde of verstoren van de nachtrust mag de politie vanaf 22 
uur de inrichtingen bepaald in artikel 75 doen ontruimen en sluiten. De inrichting mag niet heropend 
worden voor de volgende ochtend. De politie kan de inrichtingen waar een inbreuk tegen de andere 
artikelen van dit hoofdstuk wordt vastgesteld, eveneens doen ontruimen en sluiten. 
 
Artikel 77 : De personen in staat van dronkenschap of diegenen die de rust verstoren of moeilijkheden 
verwekken, zijn verplicht op het eerste verzoek van de verantwoordelijke uitbater of van de politie, de 
inrichtingen zoals bepaald in artikel 75 te verlaten. 
 
Artikel 78 : In geval van wanordelijkheden of wanneer er derwijze gerucht wordt gemaakt dat de 
openbare rust der buren verstoord wordt, kan de politie de plaats doen ontruimen. 
 
Artikel 79 : De bals, danspartijen en andere feesten, - schouwspelen en concerten uitgezonderd - 
zullen niet mogen plaatsvinden in huizen, tenten of andere lokalen waar het publiek toegelaten wordt, 
zonder er tenminste 10 werkdagen op voorhand schriftelijk kennis gegeven te hebben aan de 
burgemeester.



     HOOFDSTUK VII 
 
 

SCHOUWBURGEN, BIOSCOPEN, 
 

CIRCUSSEN EN SPORTHALLEN 
 
 
Artikel 80 : De bepalingen van deze verordening zijn van toepassing op alle gebouwen of waar het 
publiek kosteloos, tegen betaling of op vertoon van een lidkaart toegang toe heeft, en waar 50 
personen of meer aanwezig kunnen zijn. 
 
Artikel 81 : In schouwburgen, bioscopen, circussen, sporthallen is het verboden te roken, behalve in 
de daartoe bestemde plaatsen. 
 
Artikel 82 : In de handelsinrichtingen, die niet opgenomen zijn in de lijst van de gevaarlijke, ongezonde 
of hinderlijke inrichtingen, wordt het maximum toegelaten aanwezigen als volgt bepaald : 
 
- ondergrondse verdiepingen : 1 persoon per 6 m² totale oppervlakte ; 
 
- gelijkvloerse verdiepingen : 1 persoon per 3 m² totale oppervlakte ; 
 
- bovenverdiepingen : 1 persoon per 4 m² totale oppervlakte. 
 
In cafés, restaurants, bars, dancings, verbruikssalons, vergaderzalen, conferentiezalen en feestzalen, 
gebouwen voor de erediensten en soortgelijke instellingen, wordt het maximum toegelaten 
aanwezigen bepaald op een totale oppervlakte van een instelling. In zalen voor schouwspelen en 
andere, waar vaste zetels zijn aangebracht, is het maximum gelijk aan het aantal zitplaatsen. 
Wanneer het aantal toegelaten aanwezigen niet op een absolute wijze kan worden bepaald, 
overeenkomstig de hiervoor gestelde criteria, wordt dit aantal vastgesteld door de exploitant.  
Zijn beslissing moet goedgekeurd worden door de burgemeester of diens afgevaardigde. In elk  
geval moet het maximum toegelaten aanwezigen, berekend volgens dit artikel, aan de burgemeester 
medegedeeld en vermeld worden in het veiligheidsregister dat in de instelling voorhanden moet zijn. 
Het moet tevens worden aangeduid op een bordje, dat duidelijk leesbaar en zichtbaar door de zorgen 
van de uitbater in de instelling wordt aangebracht.



     HOOFDSTUK VIII 
 
 

VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN GELUIDSHINDER 
 

RECLAME EN PROPAGANDA - SIRENEN EN KLOKKEN 
 
 
Artikel 83 : Het is verboden, zowel 's nachts als overdag, zonder noodzaak of bij gebrek aan 
vooruitzicht, op de openbare weg of buitenshuis, lawaai of rumoer te maken dat de nachtrust van de 
inwoners stoort. 
 
Artikel 84 : Elk geluid waarvan de geluidssterkte meer bedraagt dan 70 DB (A) overdag (van 8 tot  
22 uur), en 45 DB (A) 's nachts (van 22 tot 8 uur), wordt als hinderlijk beschouwd en kan aanleiding 
geven tot een gerechtvaardigde klacht. De intensiteit van het geluid wordt gemeten op een afstand 
van 10 meter van de geluidsbron en op een hoogte van 1 meter. Wordt het geluid geproduceerd op 
een privé-domein, dan wordt het gemeten op de dichtst bijgelegen grens van het domein. Is het 
onmogelijk op een afstand van 10 meter of op de grens te meten, dan wordt de meting verricht op een 
afstand die de hierboven gestelde criteria het dichtst benadert. Vormt het burenlawaai aanleiding tot 
persoonlijke klachten, dan wordt de geluidssterkte gemeten in het persoonlijk appartement, de woning 
of het eigendom van de eigenaar. De afwijking van 1 DB (A) op het meetapparaat wordt toegestaan. 
 
Artikel 85 : Het is verboden tijdens godsdienstplechtigheden in de onmiddellijke omgeving van de 
eredienstgebouwen lawaai te maken of daden te stellen die de plechtigheid zouden kunnen storen. 
 
Artikel 86 : Het is verboden in de openlucht radio- en televisietoestellen, muziekinstrumenten en in het 
algemeen om het even welk apparaat bestemd tot het ontvangen of uitzenden van muziek te laten 
werken dat de vooropgestelde maxima overschrijdt. Uitzondering kan hierop verleend worden door 
een schriftelijke toelating van de burgemeester. In buitengewone omstandigheden, zoals bij 
plaatselijke kermissen, feestelijkheden of vieringen, kan de burgemeester eveneens toelating geven 
om muziek op zon- en feestdagen uit te zenden, ook 's nachts. De burgemeester kan in de toelating 
die hij verleent welbepaalde voorwaarden opleggen die kaderen in de geest van de artikelen van dit 
hoofdstuk. 
 
Artikel 87 : Het gebruik van bovengenoemde toestellen binnen gebouwen mag geen oorzaak van 
klachten zijn voor de buren. 
 
Artikel 88 : Het is verboden op kampeerterreinen of op terreinen van jeugdcentra de hierboven 
vermelde apparaten te gebruiken binnen en buiten de gebouwen, caravans, tenten en voertuigen 
indien dit aanleiding kan geven tot klachten. 's Nachts is het verboden gebruik te maken van 
geluidsinstallaties. Overdag dient de geluidssterkte zoveel mogelijk beperkt en in verhouding te zijn tot 
de uitgestrektheid van het terrein. Alleszins blijven de bepalingen in verband met de maximale 
geluidssterkte van kracht, ook voor dringende mededelingen. 
 
Artikel 89 : Worden de hierboven genoemde apparaten gebruikt in een inrichting voor 
vermakelijkheden of consumptie, en zijn zij aanleiding tot herhaaldelijke klachten van buren, dan heeft 
de burgemeester de bevoegdheid het gebruik van die apparaten te verbieden of zelfs de sluiting van 
de inrichting te bevelen voor een periode van acht dagen tot één maand. 
 
Artikel 90 : Overdag mag de geluidssterkte van de signalen van fluiten, sirenes, bellen, klokken, 
muziek, geluidverwekkende hulpmiddelen gebruikt door handelsinstellingen, bewegende 
verkoopslokalen, venters of leurders, opkopers van oude en nieuwe voorwerpen, dienstverleners met 
het doel de aandacht te trekken, niet meer dan 45 db (A) bedragen in de woningen. De 
geluidssignalen mogen elkaar niet opvolgen met tussenpozen van minder dan 1 minuut. 's Nachts is 
het gebruik ervan te allen tijde verboden. 
 
Artikel 91 : Dezelfde bepalingen gelden voor geluidsinstallaties die opgesteld zijn in of aan gebouwen, 
en gebruikt worden voor het maken van reclame of propaganda of het uitzenden van muziek. 
 



Artikel 92 : Alarminstallaties voor brand en diefstal vormen een uitzondering op dit artikel. De 
eigenaars of gebruikers van dergelijke installaties zijn er wel toe gehouden die apparatuur jaarlijks 
door een erkende instelling te laten nakijken en onderhouden, zodat de omwonenden niet nodeloos 
worden opgeschrikt. 
 
Artikel 93 : Het is te allen tijde verboden verbrandings- of ontploffingsmotoren of mechanische tuigen 
op gang te brengen, te testen, te laten proef- of warmdraaien in openlucht of binnen gebouwen, zowel 
op openbare als private terreinen op minder dan 200 m van de bewoonde huizen, indien deze niet 
voorzien zijn van een behoorlijk werkende geluidsdemping. 
 
Artikel 94 : In de bebouwde kom, of in de onmiddellijke nabijheid van woningen is het verboden de 
motor van een wagen bij stilstand te laten draaien, ook voor het in werking houden van een 
koelsysteem. 
 
Artikel 95 : Het is verboden met ontploffingsmotoren aangedreven speeltuigen, experimenteertuigen 
en voertuigen te gebruiken om er oefeningen, vertoningen, persoonlijke of groepsvermakelijkheden of 
-wedstrijden mee te houden of te organiseren in openlucht, op openbare- of private terreinen die 
gelegen zijn op minder dan 700 m van de woonwijken of woonplaatsen. De tuigen dienen in elk geval 
steeds op minimum 500 m van de woonwijken of woonplaatsen te blijven. Afwijkingen op voorgaande 
alinea kunnen door de burgemeester, zelfs voor particuliere gevallen, worden toegestaan ter 
gelegenheid van feestelijkheden of vieringen. 
 
Artikel 96 : Het gebruik in openlucht van werktuigen die met een brandstofmotor worden aangedreven, 
zoals grasmachines, zaagmachines, kettingzagen en dergelijke, is verboden 's nachts en op zon- en 
feestdagen, indien het veroorzaakte lawaai oorzaak kan zijn van klachten der buren. Voor het 
uitvoeren van dringende werken kan de burgemeester een schriftelijke afwijking toestaan. 
 
Artikel 97 : Het is te allen tijde, en op om het even welke plaats, verboden voorwapens af te schieten, 
knalsignalen of ontploffingen te veroorzaken, die personen of dieren kunnen doen opschrikken, of die 
oorzaak kunnen zijn van klachten van omwonenden. Uitzondering vormen de signalen die gebruikt 
worden voor de bescherming van de oogst en vruchten op landbouwgronden, op voorwaarde dat ze 
minstens 200 m van de dichtst bijgelegen woning verwijderd zijn. Deze bepalingen zijn niet van 
toepassing op de jacht, in zover dat de jachtwet niet overtreden werd. 
 
Artikel 98 : Zijn insgelijks verboden op het grondgebied van de gemeente, behoudens machtiging van 
de burgemeester, ruststorend lawaai, het lossen van vreugdeschoten en het afsteken van vuurwerk. 
 
Artikel 99 : Het is verboden 's nachts aangevoerde goederen en verpakkingen te lossen en te laden, 
behoudens schriftelijke en voorafgaande toestemming van de burgemeester. Het lossen moet zo stil 
mogelijk gebeuren om de omwonenden niet te storen. 
 
Artikel 100 : 's Nachts mogen klokken niet worden geluid behalve voor godsdienstige doeleinden.  
Het gebruik van klokken 's nachts voor profane doeleinden is afhankelijk van een schriftelijke 
voorafgaandelijke toelating van de burgemeester.



          HOOFDSTUK IX 
 

HUISDIEREN 
 
 
Artikel 101 : De houders van dieren waarvan het geluid de rust der buren verstoort, zijn strafbaar 
volgens de voorschriften van deze verordening. 
 
- Het houden van hondenkwekerijen is aan een voorafgaande vergunning van het college van 
 burgemeester en schepenen onderworpen. 
 
- In de bebouwde kommen en in woonwijken is het verboden meer dan drie honden te houden. 
 Onder de bebouwde kommen en woonwijken wordt verstaan de woongebieden waar het 
 aantal woningen per hectare meer dan 15 bedraagt. 
 
Artikel 102 : De houders van huisdieren zijn ertoe gehouden hun dieren zodanig te huisvesten en alle 
passende maatregelen te nemen, opdat de door deze voortgebrachte geluiden niet van aard zijn 's 
nachts en overdag de rust te verstoren. 
 
Arikel 103 : Het is verboden dieren op de openbare weg of op andermans eigendom, afgesloten of 
niet, vrij te laten rondlopen. 
 
Artikel 104 : Het is verboden, op gelijk welke plaats, honden te laten loslopen zonder toezicht. 
Zwervende honden zullen opgesloten worden, of bij gevaar, ter plaatse worden afgemaakt. Indien de 
opgesloten honden niet opgeëist worden door de eigenaar, zullen ze aan de dienst voor 
dierenbescherming worden overgemaakt. 
 
Artikel 105 : Paarden, ezels, al dan niet ingespannen en die de neiging hebben te bijten, alsook 
kwaadaardige honden, moeten op de openbare weg een muilband dragen. 
 
Artikel 106 : Het houden van wilde of exotische dieren is aan een voorafgaandelijke toelating van het 
college van burgemeester en schepenen onderworpen. 
 
Artikel 107 : Het is verboden alle soorten duiven welke niet aan prijskampen deelnemen, te laten 
uitvliegen tussen 7 en 18 uur op zon- en feestdagen waarop de duivenwedstrijden plaatshebben en dit 
van 1 april tot en met de laatste zondag van de maand oktober. 
 
Artikel 108 : Ingeval van overmacht, slecht weder of andere oorzaken, waarop de vluchten niet op de 
vermelde dagen worden gehouden, geldt dit verbod voor de daaropvolgende dag, en is de 
medekampende verplicht kenbaar te maken dat de duiven niet op de vermelde datum werden gelost. 
 
Artikel 109 : Elke handeling die de liefhebber schade kan toebrengen is te allen tijde verboden. 
Hieronder wordt o.a. verstaan : slaan op allerlei voorwerpen, zwaaien met allerlei voorwerpen, 
ophangen van allerlei voorwerpen in de nabijheid van de hokken, opstellen van molentjes, draaiende 
voorwerpen, en, in het algemeen, elke daad die de duiven kan doen op of afschrikken.



     HOOFDSTUK X 
 

LEEFMILIEU - LUCHTBEZOEDELING 
 
 
Artikel 110 : Het is verboden rook, roet, stof, geuren, dampen, giftige of bijtende gassen voort te 
brengen, die de geburen kunnen hinderen of de lucht verontreinigen en, in het algemeen, alle 
neerslag of uitwasemingen die schadelijk zijn voor de openbare gezondheid, veiligheid, landbouw, 
gedenktekens, bouwwerken en natuurschoon. Bij voortdurende inbreuk kan het college van 
burgemeester en schepenen maatregelen voorschrijven. 
 
Artikel 111 : Het vervoer van kiekenmest of andere onwelriekende voorwerpen in open bakken is 
verboden in de bebouwde kommen. Uitgespreide mest of aal moet zo vlug mogelijk ondergewerkt 
worden. Het openspreiden van aal of mest is niet toegelaten op percelen of weiden gelegen in 
debebouwde kommen, die niet onmiddellijk omgeploegd worden.



     HOOFDSTUK XI 
 

OVERLIJDENS - BEGRAVING - KERKHOVEN 
 
 
Artikel 112 : Elk overlijden in de gemeente wordt aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke 
stand. Dit geldt eveneens bij ontdekking van een lijk op het grondgebied van de gemeente. De 
aangever regelt de formaliteiten betreffende de begrafenis, rekening houdend met de toepassing van 
de wettelijke en reglementaire bepalingen van het gemeentebestuur. Bij ontstentenis daaraan doet het 
gemeentebestuur het nodige. 
 
Artikel 113 : Vormneming, balseming of kisting mag slechts uitgevoerd worden nadat het overlijden 
werd vastgesteld door de geneesheer. 
 
Artikel 114 : Na de kisting mag de kist nog slechts geopend worden na een gerechtelijke beslissing. 
 
Artikel 115 : Het vervoer van stoffelijke overschotten naar een andere gemeente is slechts toegelaten 
mits voorlegging van een document waaruit het akkoord van de burgemeester van de plaats van 
bestemming blijkt. 
 
Artikel 116 : De gemeentelijke dodenhuizen zijn bestemd om de stoffelijke overschotten te ontvangen 
die niet kunnen bewaard worden op de plaats van overlijden. Zij zijn eveneens bestemd om de 
stoffelijke overschotten te ontvangen van onbekende personen en van diegenen waarop een 
lijkschouwing moet worden verricht ingevolge een gerechtelijke beslissing. 
 
Artikel 117 : De grafmaker, onder het gezag van de burgemeester, is belast met de begravingen en 
ontgravingen. Hij zorgt tevens voor het onderhoud van het kerkhof. 
 
Artikel 118 : De lijken worden begraven in afzonderlijke kuilen. Zij worden horizontaal geplaatst. Alleen 
in grafkelders mogen verscheidene lijken worden bijgezet. De volgorde en de plaats van begraving 
wordt door de burgemeester bepaald. 
 
Artikel 119 : Het is verboden, zonder voorafgaandelijke machtiging van de burgemeester en het bevel 
van het parket, over te gaan tot het begraven, ontgraven of overbrengen van lijken naar een ander 
graf of grafkelder. 
 
Artikel 120 : De volgorde en de plaats van begraving worden door de burgermeester bepaald. 
 
Artikel 121 : Op ieder kerkhof zal er een columbaruim worden voorzien. 
 
Artikel 122 : De asurn zal worden bijgezet in het columbarium. Nadat de asurn in de nis is geplaatst, 
wordt deze afgesloten met een plaat in metaal. Het naamplaatje en eventuele opschriften worden, ten 
laste van de nabestaanden, uitgevoerd door de gemeente. 
 
Artikel 123 : De as kan verstrooid worden op de daartoe bestemde asverstrooiingsweide. De 
verstrooiing gebeurt d.m.v. een asverstrooiingstoestel bediend door een gemeentelijke aangestelde. 
 
Artikel 124 : De asurn kan ook begraven worden in een afzonderlijke kuil in volle grond. 
 
Artikel 125 : De asverstrooiingsweide moet goed zichtbaar afgebakend worden en mag niet betreden 
worden. Voor het onderhoud valt dit ook ten laste van de grafmaker. 
 
Artikel 126 : De begraafplaatsen zijn toegankelijk voor het publiek, behalve de door het college van 
burgemeester en schepenen voorgeschreven uitzonderingen, elke dag van 9 tot 17 uur, in het 
zomerseizoen tot 20 uur. 
 
Artikel 127 : De toegang tot de begraaafplaats is verboden aan personen in staat van dronkenschap, 
leurders, aan personen die zich niet behoorlijk gedragen, evenals aan personen vergezeld van 
honden of andere dieren, uitgezonderd de honden die als gids dienen voor een blinde of invalide. 
 



Artikel 128 : Het is verboden : 
 
- op of over de muren, de buitenomheiningen der begraafplaatsen of de omheiningen der 
 grafstenen te klimmen ; 
 
- behoudens de toelating van de burgemeester, de begraafplaatsen te betreden met andere 
 vlaggen is banieren, dan de nationale of regionale vlaggen of deze met strikken van de 
 nationale of regionale kleuren omfloerst, of met voorwerpen die niet voor de graven bestemd 
 zijn en deze voorwerpen zonder toelating weg te nemen ; 
 
- in de bomen of takken te snijden of ze te merken, of planten af te rukken of om te hakken (dit 
 verbond geldt niet voor het normaal onderhoud der grafstenen door de familieleden of hun 
 afgevaardigde) ; 
 
- de grafstenen of de voorwerpen die de grafstenen versieren te beschadigen of erop te 
 schrijven ; 
 
- de bloemperken te betreden ; te gaan, te zitten of te liggen op de graven of op het gras der 
 perken of lanen ; 
 
- schade te berokkenen aan de lanen en wegen ; 
 
- vogels te vangen of hun nesten te vernietigen ; 
 
- kinderen alleen te laten ; 
 
- afval, papier of wat dan ook, binnen de omheining der begraafplaatsen weg te gooien elders 
 dan in de daartoe bestemde recipiënten ; 
 
- er daden te stellen in strijd met de welgevoeglijkheid ; 
 
- zonder toelating in de lijkhuisjes of in de lokalen, voorbehouden aan het personeel, binnen te 
 treden ; 
 
- enigerlei voorwerpen te venten, aan te bieden of te verkopen ; 
 
- te spelen of te roken ; 
 
- te zingen of muziek te spelen zonder de toestemming van de burgemeester ; 
 
- aanplakbiljetten, borden, geschriften of andere publiciteitstekens op de muren aan te brengen, 
 zowel binnen de begraafplaatsen als aan de poorten ; 
 
- de graftekens te wijzigen, door er platen, foto's, godsdienstige of andere zinnebeelden op aan 
 te brengen zonder voorafgaande toestemming van het gemeentebestuur ; 
 
- op welke wijze dan ook de doorgang van de lijkstoet belemmeren ; 
 
- zonder toestemming van de grafmaker of zijn afgevaardigde om 't even welk voorwerp dat 
 zich op de begraafplaats bevindt, weg te nemen of te verplaatsen ; 
 
- grafstenen te plaatsen vr het verstrijken van de 6 maanden volgend op de datum van de 
 begrafenis. 
 
Artikel 129 : Het is verboden de wegen te betreden met voertuigen van welke aard ook, indien de 
aanleg van de begraafplaats of de toestand van de wegen daartoe niet geschikt zijn. Enkel 
kinderwagens en voertuigen voor minder-validen mogen op de begraafplaats toegelaten worden.  
Zij moeten blijven staan en de plaats ruimen om lijkstoeten door te laten. 
 



Artikel 130 : Het is verboden zijn eigen diensten of die van derden aan te bieden aan de bezoekers 
der begraafplaats of aan de personen die een lijkstoet vergezellen. 
 
Artikel 131 : Het is verboden de begraafplaatsen te betreden met gereedschap voor het onderhoud 
der graven, wanneer men dit niet kan rechtvaardigen door uit te voeren werken. 
 
Artikel 132 : Alle bouwers van grafkelders en van graftekens moeten onmiddellijk de aarde en alle 
andere afval, voortkomend van de uitgevoerde werken, opruimen en wegbrengen. 
 
Artikel 133 : Al wie zich niet eerbiedig gedraagt ten overstaan van de overledenen, zal uit de 
begraafplaats geweerd worden, onverminderd de gerechtelijke vervolging. Buiten deze vervolgingen 
kan, volgens de ernst van het geval, de toegang tot de begraafplaats voorlopig ontzegd worden aan 
de personen die de ordemaatregelen betreffende begraafplaatsen of enig andere beschikking van de 
verordening op de politie der begraafplaatsen overtreden hebben. 
 
Artikel 134 : Elk werk op de begraafplaats is verbonden op zon- en wettelijke feestdagen. Bij 
hoogdringendheid kan de grafmaker van de begraafplaats het zeken toestaan. Dit verbod strekt zich 
niet uit tot het plaatsen, door families, van eenvoudige draagbare herkenningstekens, noch tot het 
neerleggen van kransen, bloemen, medaillons,... noch door het planten van seizoenplantjes. 
 
Artikel 135 : De op de begraafplaats gevonden voorwerpen moeten terstond aan de grafmaker of zijn 
afgevaardigde toevertrouwd worden, die er onmiddellijk nota van neemt en ze in bewaring geeft bij de 
gemeentelijke politie. 
 
Artikel 136 : De gemeente is niet aansprakelijk voor de diefstallen en beschadigingen, zelfs van 
bloemen, die ten nadele der families zouden gepleegd worden. Deze moeten vermijden op de graven 
voorwerpen te leggen die tot diefstal aanleiding kunnen geven. De metalen garniersels moeten  stevig 
aan de gedenktekens vastgemaakt worden. 
 
Artikel 137 : Wanneer de gemeente opnieuw bezit neemt van de tijdelijke vergunning, worden de 
voorwerpen die zich op de graven bevinden en door de nabestaanden, mits voorafgaande schriftelijke 
verwittiging van het gemeentebestuur, niet zijn weggenomen, ambtshalve door het gemeentebestuur 
weggeruimd vijftien dagen na het verlopen van de tijdelijke vergunning. De alsdan van ambtswege 
verwijderde voorwerpen worden eigendom van de gemeente.



     HOOFDSTUK XII 
 

URBANISATIE - BOUWVERGUNNINGEN 
 

 
Het uitvoeren van werken op de openbare weg 
 
Artikel 138 : Wordt gestraft met de straffen bepaald in artikel 177, al wie werken uitvoert op de 
openbare weg zonder de schriftelijke toelating van de bevoegde overheid. 
 
Artikel 139 : Wordt gestraft met de straffen bepaald in artikel 177, al wie na het uitvoeren van werken 
op de begane weg, deze niet herstelt in de toestand waarin hij zich bevond voor de uitvoering van de 
werken. 
 
Artikel 140 : Bij het niet neleven van artikel 140 kan het gemeentebestuur de gemeentelijke 
bouwpremie intrekken zolang de werken niet in hun oorspronkelijke staat teruggebracht zijn.



     HOOFDSTUK XIII 
 

KERMISSEN - MARKTEN - JAARMARKTEN 
 
 
Algemene bepalingen 
 
Artikel 141 : Behoudens schriftelijke toelating van de burgemeester is het organiseren van elke 
manifestatie op de openbare weg verboden. De houders van bedoelde toelating zijn verplicht zich te 
schikken naar de voorwaarden vervat in het toelatingsbesluit (zie artikel 4-5 - manifestaties). 
 
Artikel 142 : Iedereen die deelneemt aan een samenscholing op de openbare weg dient zich te 
schikken naar de bevelen van de politie die tot doel hebben de veiligheid of het gemak van doorgang 
te vrijwaren of te herstellen. 
 
Bijzondere bepalingen - Markten 
 
Artikel 143 : De opstelling van tenten, kramen en goederen is verboden meer dan 2 uur vr de opening 
van de markt. 
 
Artikel 144 : De voertuigen waarmee tenten, kramen en goederen worden aangevoerd, eens ter 
plaatsen moeten onmiddellijk gelost worden. Zij die niet ter plaatse blijven, moeten ten laatste 1/2 uur 
vr de aanvang van de markt verwijderd zijn en gevoerd worden naar de plaats aangewezen door de 
marktleider. De voertuigen mogen niet vr het aangeduide eigen teruggebracht worden behoudens 
bijzondere toelating van de marktleider. 
 
Artikel 145 : Gedurende de markten is op de plaats waar de markt gehouden wordt, alle verkeer 
verboden. De rijen kramen of winkelwagens zullen gescheiden zijn door wegen, met een minimum 
breedte van 3 m, die uitsluitend bestemd zijn voor de voetgangers. 
 
Artikel 146 : Het is de marktkramers verboden een ander perceel in te nemen dan dat door hen 
gehuurd of hen toegewezen door de marktleider. 
 
Artikel 147 : Het is de handelaars verboden het publiek lastig te vallen of aan te klampen. 
 
Artikel 148 : Het is verboden de vrijheid van de verkoop te hinderen of de orde op welke wijze ook te 
verstoren. 
 
Artikel 149 : Behoudens bijzondere toelating van de marktleider is het verboden gebruik te maken van 
geluidsversterkers. 
 
Artikel 150 : De marktkramers mogen zich niet verzetten tegen de uitgevoerde controle der bevoegde 
ambtenaren die moeten waken over de eerlijkheid in handelszaken en de hoedanigheid der 
koopwaren. 
 
Artikel 151 : Voor de afkoeling, verwarming of gelijk welk ander doeleinde is het verboden 
ontploffingsmotoren te bezigen. Handelaars die elektrische stroom afnemen van de geplaatste 
cabines, zijn verplicht zich te schikken naar de voorschriften van het technisch reglement waarvan de 
elektrische installaties de lage of voor gemiddelde spanning dienen te voldoen (aangenomen door het 
elektro-technisch comité). 
 
Artikel 152 : Het is verboden pinnen of andere scherpe voorwerpen in de grond te slaan. De 
marktkramers zullen aansprakelijk gesteld worden voor de door hen aangebrachte schade aan het 
wegdek of de trottoirs. 
 
Artikel 153 : Het is verboden verwarmingstoestellen te bezigen die niet voldoen aan alle 
veiligheidsnormen of die schadelijke stoffen of gassen verspreiden. 
 
Artikel 154 : De marktkramers dienen in regel te zijn met en zich te schikken naar alle reglementen, 
wetten en besluiten wat betreft hun handel. 



Artikel 155 : Bij niet-naleving van huidig reglement of bij weigering zich te schikken naar de bevelen 
van de marktleider, kunnen de marktkramers bij beslissing van het college van burgemeester en 
schepenen het recht ontzegd worden opnieuw hun standplaats in te nemen, en, bij ernstige inbreuken, 
kunnen zij onmiddellijk door de marktleider van de markt verwijderd worden. 
 
Artikel 156 : Afschrift van onderhavig reglement ligt ter inzage van elke marktkramer op het 
politiebureau. 
 
Artikel 157 : De kermissen en jaarmarkten hebben plaats op de door het gemeentebestuur 
aangeduide plaatsen. 
 
Artikel 158 : Het plaatsen van voertuigen op kermissen is verboden. Slechts de voertuigen 
noodzakelijk voor de uitbating van de inrichting zijn toegelaten. Alle andere voertuigen zullen 
geparkeerd worden op de door de politie aangeduide plaatsen. 
 
Artikel 159 : De kermistenten die op de openbare weg staan moeten tussen het vallen van de avond 
en het aanbreken van de dag voldoende gesignaleerd worden. Zij moeten 's avonds voldoende 
verlicht worden voor het publiek. 
 
Artikel 160 : De foorkramers zullen hun inrichtingen derwijze moeten plaatsen dat er geen schade 
wordt toegebracht aan de bomen, en dat deze bomen niet worden blootgesteld aan de schadelijke 
uitwasemingen van schouwen. De foorkramers zullen zich moeten gedragen naar de onderrichtingen 
van de verantwoordelijke ambtenaar, gelast met de afbakening van de plaatsen. De beschadiging aan 
de bomen aangebracht zullen door de bevoegde gemeentediensten geschat worden en door de 
nalatige foorkramers onmiddellijk vergoed worden. 
 
Artikel 161 : De kermissen hebben plaats op de volgende data : 
 
Hekelgem 
Fosselkermis : 3 weken na Pasen 
Kluizenkermis : zondag na Pasen 
Bleregemkermis : 1ste zondag van augustus 
Koudenbergkermis : 2de week van juli 
Sinksenkermis : met Pinksteren 
De Matteinfeesten : Sinksenzondag 
Hekelgemkermis : 1ste zondag van oktober 
 
Essene 
Sint-Antoniuskermis : 17 januari of zondag daaropvolgend 
Domentkermis : 3de zondag van juli 
Grote Kermmis : 3de zondag van augustus 
Hauwijkkermis : 8 september of zondag daaropvolgend 
Bellestraatkermis : 4de zondag van september 
 
Teralfene 
Kermis Dries : 3de zondag van mei 
Kermis Daal : 1ste zondag van juni 
Kermis Teralfene : 1sste zondag van september



        HOOFDSTUK XIV 
 

BRAND 
 
 
Brandgevaar - maatregelen tot vrijwaring en bestrijding van branden - schouwen en brandkranen - 
watervoorraden voor het blussen van branden 
 
Artikel 162 : Buiten de brandvoorkomingsmaatregelen in de dancings en lokalen waar gedanst wordt, 
zoals gereglementeerd door de bevoegde brandweerdienst waarbij de gemeente aangesloten is, 
dienen in de gebouwen en lokalen van de horeca-sector, evenals in andere soortgelijke instellingen, 
zoals kantines, gelegenheidslokalen voor allerhande kermissen en de lokalen of plaatsen waar het 
publiek kosteloos, tegen betaling of op vertoon van een lidkaart, toegang heeft, de elektrische en 
gasinstallaties door een erkend organisme worden onderzocht en de plaatsen door de bevoegde 
brandweerdiensten worden nagezien op het gebied van brandveiligheid, voor de opening en 
heropening ervan, en telkens wanneer er belangrijke wijzigingen worden aangebracht. Het bezoek 
van de bevoegde brandweerdiensten dient schriftelijk door de belanghebbende te worden 
aangevraagd aan de burgemeester, welke de bevoegde brandweerdiensten zal verzoeken dit bezoek 
uit te voeren. De toelating tot uitbating zal afhankelijk zijn van de uitslag van beide onderzoeken. 
Verder zal eens per jaar elke installatie met hoge- of gemiddelde spanning nagekeken worden door 
voornoemd erkend organisme, om de drie jaar alle laagspannings- en gasinstallaties. De afgeleverde 
attesten dienen te allen tijde aan de controlediensten voorgelegd te worden. 
 
Artikel 163 : Onverminderd de bepalingen van het strafwetboek is iedere eigenaar of huurder verplicht 
de schouwen voor kachels en open haarden alwaar vaste of vloeibare brandstoffen in verbrand 
worden, minstens éénmaal per jaar door een beëdigd schouwveger, bevoegd technicus of een 
terzake aangestelde van een gespecialiseerd bedrijf te laten reinigen. 
 
Artikel 164 : De brandkranen en andere watermonden in de straten moeten steeds vrij blijven en 
gemakkelijk te bereiken zijn. Het is verboden deze installaties, leidingen en de erbijhorende 
conventionele tekens op enigerlei wijze te beschadigen en aan het zicht te onttrekken. 
 
 
Verbranding van afvalproducten en kruidruiming 
 
Artikel 165 : Het is verboden producten, van welke aard ook, te verbranden in openlucht. Uitzondering 
wordt gemaakt voor houtskool, droog hout en alle afval van verdroogde bladeren en planten. 
 
Artikel 166 : De toegelaten verbranding mag echter niet doorgaan indien de heersende windrichting de 
rook en de opvliegende verbrande bestanddelen in de richting drijft van de bebouwing of enig 
brandgevaar kan opleveren voor omliggende goederen of het zicht belemmeren op de openbare weg. 
 
Artikel 167 : Een kampvuur is aan de goedkeuring van de burgemeester onderworpen. De geschreven 
aanvraag zal minstens 10 werkdagen op voorhand aan het gemeentebestuur gericht worden. 
 
 
Maatregelen in acht te nemen bij brand 
 
Artikel 168 : Zodra een brand ontstaat, moeten de personen die hem ontdekt hebben, onmiddellijk de 
dienst 100 verwittigen. 
 
Artikel 169 : De eigenaars en huurders van de huizen waarin brand ontstaat, moeten op het eerste 
verzoek van de brandweer, van de aangestelde van de water-, gas- of elektriciteitsdiensten en van de 
politiediensten toegang tot hun woning verlenen. 
 
Artikel 170 : Bij brand mogen de eigenaars en huurders van aangrenzende plaatsen of eigendommen 
de toegang tot hun woonplaats niet weigeren aan personeel vermeld in het vorig artikel en met hun 
materiaal. Ze dienen bovendien al hun watervoorraden ter beschikking te stellen. 
 



Artikel 171 : Het is verboden, op welke manier ook, zonder reden de veiligheids- of hulpdiensten op te 
roepen. 
 
Artikel 172 : Het parkeren van voertuigen of het opslaan van zaken is verboden, ook tijdelijk wanneer 
hierdoor de positiebepaling, de toegang tot of het gebruik van watervoorraden voor het blussen van 
branden gehinderd of verhinderd wordt.



     HOOFDSTUK XV 
 

VERBLIJF- EN WOONSTAANGIFTE 
 
 
Artikel 173 : De bevolkingsdienst is voor het publiek toegankelijk alle werkdagen van 8 tot 12 uur en 
van 13 tot 16 uur ; op dinsdagavond van 18 tot 20 uur. 
 
Artikel 174 : Elke persoon die zijn verblijf wil overbrengen naar een andere gemeente van het rijk, 
moet daarvan aangifte doen bij de gemeente van aankomst. Bij overbrenging van zijn verblijf naar het 
buitenland, moet deze aangifte gedaan worden bij de gemeente van vertrek. Deze aangifte wordt door 
het gezinshoofd gedaan voor alle personen die met hem samenwonen en mee verhuizen. 
 
Artikel 175 : In het buitenland geboren Belgen die zich voor de eerste keer in België vestigen, worden 
in de gemeente waar ze komen verblijven ingeschreven op vertoon van elk stuk dat de identiteit 
vaststelt. Personen die uit het buitenland terugkeren moeten zich wenden tot het gemeentebestuur 
van de plaats waar ze laatst ingeschreven waren, die hen het bewijs verschaft en daaromtrent een 
bericht stuurt naar het gemeentebestuur van de nieuwe verblijfplaats. 
 
Artikel 176 : In geval van verandering van woning binnen de gemeente moet daarvan binnen de 15 
dagen mondeling of schriftelijk aangifte gedaan worden bij het gemeentebestuur.



     HOOFDSTUK XVI 
 

STRAF- EN OVERGANGSBEPALINGEN 
 

 
Artikel 177 : De overtredingen tegen de bepalingen van dit reglement voor dewelke door andere 
wetten, besluiten of verordeningen geen bijzondere straffen zijn voorzien, zullen gestraft worden met 
politiestraffen (een gevangenisstraf van één tot zeven dagen en met een boete van één tot 
vijfentwintig frank, of met één van deze straffen alleen). 
 
Artikel 178 : Alle vroeger terzake geldende reglementen van toepassing in de gemeente of in de 
vroegere deelgemeenten Hekelgem, Essene en Teralfene worden ingetrokken. 
 
Artikel 179 : De burgemeester of aangestelde schepen, de leden van de plaatselijke politie, 
rijkswachters en alle ambtenaren van politie worden, ieder voor wat hen aangaat, met de uitvoering 
van het huidig reglement belast. Dit reglement wordt, overeenkomstig de wettelijke beschikkingen, 
afgekondigd, en een afschrift zal worden overgemaakt ter kennisgeving aan de vice-gouverneur, ter 
kennisgeving aan de heer Procureur des Konings, aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg 
te Brussel, en aan het Vredegerecht en de Politierechtbank van het kanton Asse, aan de heer 
commandant van de rijkswachtbrigade en het rijkswachtdistrict. 
 
Artikel 180 : De herbergiers en uitbaters van dancings, feestzalen en andere voor het publiek 
toegelaten ontspanningslokalen, zijn ertoe gehouden een afschrift in hun lokalen uit te hangen, op 
zodanige wijze dag iedereen er kennis kan van nemen. 


