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DEEL 1. OVERLAST EN OPENBARE ORDE 

1.1 Geluidsoverlast 

Artikel 1.  

Het is verboden, om het even welk geluid, gerucht of rumoer te produceren gedurende de dag en de 
nacht, veroorzaakt zonder reden of zonder noodzaak en dat is toe te schrijven aan een gebrek aan 
vooruitzicht en voorzorg en dat van die aard is dat het de rust van de inwoners in het gedrang kan 
brengen.  
 
Het bewijs van geluidsoverlast kan met alle mogelijke middelen geleverd worden. 
 

1.1.1. Niet-hinderlijk geluid 

Artikel 2.  

Het geluid wordt als niet-hinderlijk beschouwd en kan geen aanleiding geven tot een 
gerechtvaardigde klacht wanneer het geluid: 

1. het gevolg is van werken aan de openbare weg of voor het aanleggen van openbare 
nutsvoorzieningen, uitgevoerd met toelating van de daartoe bevoegde overheid of in 
opdracht van die overheid; 

2. het gevolg is van werken uitgevoerd op werkdagen en zaterdagen aan private eigendommen, 
waarvoor door de bevoegde overheid een vergunning werd verleend, of van verbeterings-, 
verbouwings- of onderhoudswerken aan dergelijke eigendommen die zonder vergunning 
kunnen worden uitgevoerd, en waarbij de nodige voorzorgen worden getroffen om 
overdreven of niet noodzakelijk lawaai te vermijden; 

3. het gevolg is van werken of handelingen die bij hoogdringendheid of zonder verder uitstel 
moeten worden uitgevoerd ter bescherming van personen of eigendommen, of ter 
voorkoming van noodsituaties of om de gevolgen van noodsituaties te beperken; 

4. het gevolg is van een door het gemeentebestuur vergunde manifestatie of evenement, voor 
zover de in de vergunning opgelegde voorwaarden worden nageleefd. 

1.1.2. Laden en lossen 

Artikel 3.  

Voor het hanteren, laden of lossen van materialen, toestellen of gelijk welke voorwerpen die geluiden 
kunnen voortbrengen, zoals platen, staven, dozen, vaten of metalen recipiënten of andere, gelden de 
volgende principes: 

1. deze voorwerpen dienen gedragen en niet gesleept te worden, op de grond geplaatst, en 
niet geworpen te worden; 

2. als deze voorwerpen door hun afmetingen of hun gewicht niet gedragen kunnen worden, 
dienen ze uitgerust te zijn met een voorziening waardoor ze geluidsarm verplaatst kunnen 
worden; 

3. laden en lossen is niet toegelaten tussen 22.00 uur en 7.00 uur, uitgezonderd voor openbare 
dienstverlening of noodsituaties. 

1.1.3. Verhuizingen 

Artikel 4.  

Geen verhuizing mag plaatshebben tussen 22.00 uur en 7.00 uur, behalve met een schriftelijke 
machtiging van de burgemeester. 

1.1.4. Muziek in openbare ruimten 

Artikel 5.  
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Zonder voorafgaande machtiging van de burgemeester zijn de volgende zaken verboden in de 
openbare ruimte met uitzondering van de gesloten en/of overdekte plaatsen: vocale, instrumentale 
of muzikale audities, het gebruik van luidsprekers, versterkers of andere apparaten of toestellen die 
geluidsgolven voortbrengen. 

Artikel 6.  

Het is verboden op de openbare weg, op de openbare plaatsen (groene zone, parken en andere) en in 
open lucht radio’s, televisietoestellen, jukeboxen, grammofonen, registreerapparaten, luidsprekers en 
in het algemeen alle soorten ontvang- en zendtoestellen te laten functioneren, tenzij de 
voortgebrachte geluidsemissie het niveau van 45 dB(A) niet overtreft. 

1.1.5. Muziek op privé-eigendommen en in voertuigen 

Artikel 7.  

Het gebruik van de toestellen bedoeld in artikel 6, op particuliere eigendom, mag niet hoorbaar zijn 
op de openbare wegen en plaatsen, rekening houdend met de wetgeving inzake de elektronisch 
versterkte muziek. 

Artikel 8.  

In afwijking van artikel 6 is het verboden elektronisch versterkte muziek in voertuigen te produceren, 
die hoorbaar is buiten het voertuig. Overtreding van deze bepaling, die aan boord van voertuigen 
wordt begaan, wordt verondersteld door de bestuurder te zijn begaan. 

1.1.6. Voertuigen 

Artikel 9.  

Het is verboden voertuigen of toebehoren bij het voertuig (o.a. koelinstallaties) draaiend te houden 
terwijl het voertuig stilstaat, tenzij daartoe noodzaak is, en indien de nodige voorzorgen genomen 
zijn, overeenkomstig de bepalingen van het verkeersregelmeent. Deze voertuigen moeten in ieder 
geval zo geplaatst worden dat ze de rust van de omwonenden niet kunnen verstoren.  

1.1.7. Voertuigen met luidsprekers 

Artikel 10.  

Het gebruik van voertuigen met luidsprekers bestemd om reclame, promotie of publiciteit te maken is 
onderworpen aan de voorafgaande geschreven toelating van de burgemeester. Deze toelating moet 
steeds kunnen voorgelegd worden aan de ambtenaren die bevoegd zijn toezicht en controle uit te 
oefenen. Die toelating kan slechts gegeven worden in een periode van 08.00 uur tot 18.00 uur in de 
periode van 1 oktober tot 31 maart en 08.00 uur tot 20.00 uur in de periode van 1 april tot 30 
september. Daarenboven mag het voortgebrachte geluid het niveau van 50 dB(A), gemeten in de 
woningen, niet overschrijden. Het voortgebrachte geluidsniveau mag daarenboven niet hoger liggen 
dan 90 dB(A). 

1.1.8. Geluidsverwekkende hulpmiddelen 

Artikel 11.  

Onverminderd de toepassing van artikel 43 van het KB van 15 maart 1968, houdende vaststelling van 
het technisch reglement op de auto’s, en artikel 33 van het KB van 1 december 1975 houdende 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, is het 
aanwenden van fluiten, sirenen, bellen, klokken, muziek en geluidsverwekkende hulpmiddelen van 
welke aard ook, met het doel de aandacht te trekken op de verkoop of de promotie van een product 
of een koopwaar of het verlenen van een dienst, enkel toegelaten, met een voorafgaande machtiging 
van de burgemeester: 
- voor de periode van 1 oktober tot 31 maart dagelijks tussen 09.00 uur en 19.00 uur. 
- voor de periode van 1 april tot 30 september dagelijks van 09.00 uur tot 22.00 uur. 
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De geluidssignalen mogen niet meer dan 50 dB(A) bedragen in de woningen. Het geluidssignaal mag 
niet langer dan 10 seconden duren en er moet minstens een rustpauze van één minuut gerespecteerd 
worden tussen twee opeenvolgende geluidssignalen. Het geproduceerde geluidsniveau mag 
daarenboven niet hoger liggen dan 90 dB(A). 

1.1.9. Alarmsystemen voor voertuigen 

Artikel 12.  

De eigenaar van een voertuig waarvan het alarm afgaat, moet het alarm dadelijk uitschakelen. 

Artikel 13.  

Wanneer de eigenaar niet opdaagt nadat het alarm zonder oorzaak geactiveerd werd waarvoor het 
alarm bestemd was, mogen politieambtenaren en agenten van politie de nodige maatregelen nemen 
om die hinder te beëindigen, desgevallend op kosten en risico van de overtreder. 

1.1.10. Grasmaaiers en dergelijke 

Artikel 14.  

Het gebruik in open lucht van houtzagen of grasmaaiers of andere werktuigen aangedreven door 
ontploffings- of elektrische motoren is verboden tussen 20.00 en 08.00 uur. Op zondagen en 
wettelijke feestdagen is het gebruik van dergelijke toestellen verboden behalve voor grasmaaiers en 
houthakselaars, waarvan het gebruik op zon- en feestdagen tussen 08.00 en 20.00 uur toegelaten 
wordt. De verbodsbepalingen van dit artikel zijn echter niet van toepassing op landbouwmachines 
aangewend voor de normale exploitatie van het bedrijf. 

1.1.11. Aanbellen 

Artikel 15.  

Het is verboden om aan woningen of appartementen zonder enige reden aan te bellen, met de 
bedoeling de bewoners te verontrusten of hun rust te verstoren. 
 

1.2 Geur- en reukoverlast 

Artikel 16.  

Het is verboden organisch of anorganisch materiaal of substanties te verbranden, zowel in open lucht 
als binnenshuis in stookinstallaties of kachels, en hierbij geur- of rookvorming overlast te veroorzaken 
bij de omliggende bewoners.  

1.3 Lichtoverlast 

Artikel 17.  

Het is verboden het privaat domein van een lichtinstallatie te voorzien wanneer die installatie 
rechtstreeks binnenschijnt in woongelegenheden of het verkeer op de openbare weg kan verblinden. 
Zonder schriftelijke machtiging van de burgemeester is het verboden lasers en lichtstralen te 
gebruiken bij evenementen of manifestaties op openbare wegen en op publiek toegankelijke 
plaatsen. 

1.4 Openbare orde  

1.4.1. Openbare orde binnen het kader van manifestaties, evenementen, 
samenscholingen en openbare vergaderingen op de openbare weg 

Artikel 18.  

De bepalingen van dit reglement zijn van toepassing op alle gebeurtenissen of evenementen op het 
openbaar domein met een sociaal, cultureel, politiek, religieus, recreatief en/of sportkarakter, 
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ongeacht of het gaat om een beperkt aantal deelnemers of een grote massa die gebruik maakt van de 
publieke ruimte omwille van de organisatie van deze gebeurtenis. Deze bepalingen hebben 
betrekking op alle feestelijkheden en vermakelijkheden, manifestaties of evenementen van welke 
aard ook. 

Artikel 19.  

Behoudens schriftelijke en voorafgaande toelating van de burgemeester is het organiseren van elk 
evenement en/ of manifestatie op de openbare weg en vergaderingen in open lucht verboden. De 
aanvraag tot organisatie dient tijdig voor de datum van de activiteit bij het college van burgemeester 
en schepenen ingediend te worden. 

Artikel 20.  

De begunstigden moeten zich strikt houden aan de voorschriften vervat in het toelatingsbesluit 
bepaald in artikel 19 en dienen erover waken dat het voorwerp van de vergunning geen schade kan 
berokkenen aan personen en / of goederen, noch de openbare orde in het gedrang kan brengen.  

Artikel 21.  

Ieder die zich op de openbare weg bevindt of in een voor het publiek toegankelijke plaats, moet zich 
onmiddellijk schikken naar de verzoeken, richtlijnen of bevelen van de door de organisator 
aangestelde personen die instaan voor het goede verloop van de activiteit  of van politieambtenaren 
of agenten van politie die tot doel hebben de veiligheid of het gemak van doorgang te vrijwaren of te 
herstellen.  

Artikel 22.  

De burgemeester kan naar aanleiding van bepaalde risicodragende evenementen een verbod 
uitvaardigen om alcoholhoudende dranken te verkopen, aan te bieden, zelfs kosteloos, en te 
verbruiken op de betrokken openbare plaats of in de omgeving ervan en dit in een tijdsperiode die in 
het besluit bepaald wordt. 

Artikel 23.  

De organisator brengt de burgemeester schriftelijk minstens 48 uur op voorhand op de hoogte van de 
openbare vergaderingen die niet in openlucht plaatsvinden.  
 

Artikel 24.  

Het is eenieder verboden voorwerpen in het bezit te hebben die het verloop van het evenement 
kunnen verstoren, de veiligheid van de deelnemers in het gedrang kunnen brengen of de openbare 
orde kunnen verstoren. 

1.4.2. Carnavalsviering, confetti en dergelijke 

Artikel 25.  

Het is verboden om op openbare plaatsen gemaskerd carnaval te vieren behoudens een 
voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. Deze aanvraag 
moet minstens één maand vooraf gedaan worden bij het college van burgemeester en schepenen. 

Artikel 26.  

Het is alle deelnemers, zoals vermeld in artikel 25, verboden: 
1. iemand te beledigen, te plagen, een geschrift of drukwerk uit te delen zonder naam van de 

schrijver, de uitgever of drukker evenals in de huizen binnen te treden zonder toelating van 
de bewoners; 

2. wapens, op wapens gelijkende voorwerpen behalve deze bestemd voor kinderen onder de 
leeftijd van 14 jaar, stokken te dragen of voorwerpen die een gevaar kunnen vormen voor de 
openbare veiligheid; 

3. lokalen te betreden waar aan openbare dienstverlening gedaan wordt. 

Artikel 27.  
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Behoudens de goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen, zijn alle maskers en 
vermommingen toegelaten, uitgezonderd in het geval dat het dragen van maskers en 
vermommingen: 

1. de openbare orde of de goede zeden zouden kunnen storen; 
2. de openbare bedienaars kunnen beledigen; 

Artikel 28.  

De gemaskerde en / of vermomde personen moeten hun masker afnemen en zich kenbaar maken op 
het eerste verzoek van een politieambtenaar of een agent van politie. 

Artikel 29.  

Het is eveneens verboden: 
1. het werpen of gooien van confetti of slingerpapier in openbare plaatsen, die niet uitsluitend 

elektrisch verlicht zijn, ter voorkoming van brand of kortsluiting; 
2. het werpen of gooien van opgeraapte confetti of slingerpapier; 
3. het werpen of gooien van confetti of slingerpapier in openbare plaatsen waar dranken of 

eetwaren verkocht of verbruikt worden; 
4. het werpen van vuurpijlen, poffers of andere ontplofbare voorwerpen, die kunnen hinderen 

of doen schrikken; 
5. het gebruik van computerconfetti alsook spuitbussen met schuim en/of kleurstoffen en 

spuitbussen met haarlak, schoensmeer en/of enig ander middel dat verwondingen en/of 
schade kan veroorzaken aan personen en/of goederen, op de openbare weg of in de 
openbare inrichtingen te gebruiken of te bezitten. Met computerconfetti wordt bedoeld de 
confetti vervaardigd uit afval van computerpapier. Enkel biologische afbreekbare confetti 
met een diameter van ongeveer 10 mm wordt toegelaten; 

6. het werpen van voorwerpen die mensen of dieren kunnen verwonden, doen schrikken of 
bevuilen, of gebouwen en voertuigen kunnen bevuilen of beschadigen. 

1.4.3. Vermommingen 

Artikel 30.  

Het is verboden zich gemaskerd, vermomd of verkleed te vertonen op de straten of op de openbare 
plaatsen, zonder voorafgaande toelating van de burgemeester. 
De toepassing van dit artikel wordt opgeschort: 

1. op de openbare weg op de maandag en dinsdag voor Aswoensdag; 
2. in de zalen tijdens de weekends vanaf de zondag voor Aswoensdag tot en met de zondag 

voor halfvasten; 
3. in het kader van de halloweenfeesten; 
4. in de periode voorafgaand aan de Sinterklaasfeesten (Sinterklaas en zwarte piet); 
5. in de periode voorafgaand aan Kerstmis (Kerstman). 

Artikel 31.  

Het is verboden zich te verkleden in de actuele ambtskledij van burgerlijke en militaire overheden en 
politieambtenaren. 

1.4.4. Inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn 

Artikel 32.  

De uitbater van een drankslijterij of de persoon die in zijn naam de uitbating doet, wordt gestraft 
indien hij een besluit van de burgemeester overtreedt waarbij met het oog op de vrijwaring van de 
openbare orde, de sluiting van de inrichting wordt bevolen.  

Artikel 33.  

Het is verboden een voor het puibliek toegankelijke inrichting uit te baten ondanks een verbod tot 
exploitatie in hoofde van de persoon van de uitbater. 

Artikel 34.  
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Het is verboden om inrichtingen waar elektronische versterkte muziek wordt gespeeld te openen 
zonder een preventie geluidsmeting te laten doen of te beschikken over een verslag van een 
preventieve geluidsmeting en een gunstig veiligheidsverslag van de brandweer. 

Artikel 35.  

Een officier van bestuurlijke politie kan, na een mondelinge waarschuwing en tot de eerstvolgende 
ochtendopening, een voor het publiek toegankelijke inrichting sluiten, wanneer de uitbating de 
openbare rust verstoort zoals bepaald in artikel 1. De uitbater of zijn zaakwaarnemer die aan dit bevel 
tot sluiting geen gevolg geeft, wordt bestraft. 

Artikel 36.  

De verkoop van alcoholische dranken via drankautomaten, opgesteld op de openbare weg of in 
publiek toegankelijke plaatsen, en die niet onder permanente bewaking zijn, wordt verboden. Onder 
permanente bewaking wordt verstaan het permanent toezicht door een natuurlijk persoon.  

1.4.5. Openbare orde met betrekking tot de bescherming van het privéleven 

Artikel 37.  

Alle manifestaties met als doel eisen te doen gelden aan privéwoningen van personen die deze eisen 
kunnen inwilligen of de inwilliging ervan kunnen bewerkstelligen, zijn verboden. 

Artikel 38.  

De persoonlijke afgifte van petities of eisenbundels door een beperkte delegatie van maximum 5 
personen is toegelaten op voorwaarde dat de bestemmeling aanwezig is en erin toestemt ze in 
ontvangst te nemen.  

1.4.6. Openbare orde bij sportwedstrijden of spelen 

Artikel 39.  

De plaatsen die voor welbepaalde spelen of sporten voorbehouden zijn, mogen niet gebruikt worden 
voor andere spelen of sporten of voor andere doeleinden, tenzij met toelating van het college van 
burgemeester en schepenen.  

Artikel 40.  

Het is verboden op gelijk welke wijze ieder concert, spektakel, evenement, sportieve bijeenkomst of 
gelijk welke bijeenkomst die door de gemeentelijke overheid toegelaten is, te verstoren. 

Artikel 41.  

Behoudens de bepalingen van de wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden is het eenieder 
verboden om vóór, tijdens en na een sportwedstrijd: 

- voorwerpen te werpen, te gooien, te schieten of te leggen van of naar het speelveld of 
de zone die het sportveld omringt; 

- de sportwedstrijden te verstoren door het aanzetten tot slagen en verwondingen, 
beledigingen, haat of woede ten opzichte van één of meer personen die zich op het 
terrein bevinden; 

- racistische uitdrukkingen te gebruiken en/ of daden te stellen; 

- pyrotechnische voorwerpen bedoeld om licht, rook of lawaai te produceren en lasers 
binnen te brengen, in het bezit te hebben of te gebruiken. 

 

1.5 Openbare orde en veiligheid 

1.5.1. Algemene bepalingen 

Artikel 42.  
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Het is verboden om voorwerpen die kunnen bevuilen of beschadigen te werpen tegen voertuigen, 
huizen, gebouwen en afsluitingen van een ander, of in tuinen en besloten erven.  

Artikel 43.  

Het is verboden opzettelijk, enig voorwerp op iemand te werpen dat hem kan hinderen of bevuilen.  

Artikel 44.  

Het is verboden tegen officiële instanties of tegen bijzondere personen andere beledigingen te 
richten dan in boek II, titel VIII, hoofdstuk V, van het strafwetboek zijn omschreven. 

1.5.2. Vuurwerk 

Artikel 45.  

Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden, zowel op de 
openbare weg als op private domeinen, binnenkoeren en op alle plaatsen palende aan de openbare 
weg, om het even welk vuurwerk te ontsteken, af te steken of tot ontploffing te brengen of 
voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen. 
 
De burgemeester kan afwijkingen voor het afsteken van feestvuurwerk. 

1.5.3. Toestellen voor recreatief gebruik 

Artikel 46.  

Buiten de erkende terreinen waarop afzonderlijke reglementen van toepassing zijn, is het verboden 
met ontploffingsmotoren aangedreven speeltuigen en experimenteertuigen te gebruiken om er 
oefeningen, testritten, vertoningen, persoonlijke of groepsvermakelijkheden, wedstrijden of 
manifestaties mee te houden of te organiseren in openlucht, op minder dan 100 meter van 
woonwijken of woonkernen of enig bewoond huis. 
Afwijkingen op voorgaande alinea kunnen door de burgemeester worden toegestaan ter gelegenheid 
van feestelijkheden, evenementen of vieringen. 

1.5.4. Wapens 

Artikel 47.  

Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de jacht en 
betreffende het besluit van de Vlaamse Regering houdende het Vlaams reglement betreffende de 
milieuvergunning van 6 februari 1991 en latere wijzigingen, is het verboden, zowel op de openbare 
weg als op private domeinen, binnenkoeren, gebouwen en op alle plaatsen palende aan de openbare 
weg, vuurwapens af te vuren. 
Deze verbodsbepaling is niet van toepassing op de schietoefeningen die georganiseerd worden in 
door de overheid erkende schietstanden. 

1.5.5. Vogelschrikkanonnen 

Artikel 48.  

Het gebruik van al dan niet automatische vogelschrikkanonnen of gelijksoortige toestellen, met 
inbegrip van toestellen, al dan niet elektronisch versterkt, die het geluid laten horen van krijsende 
vogels, voor het verjagen van vogels bij het beschermen van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt 
moet gemeld worden aan de burgemeester. 

Artikel 49.  

De toestellen bedoeld in artikel 48 mogen enkel opgesteld worden op een afstand van meer dan 300 
meter van enig bewoond huis en meer dan 200 meter van de openbare weg.  

Artikel 50.  
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Het gebruik van de toestellen bedoeld in artikel 48 is verboden tussen 21 uur en 8 uur. De 
ontploffingen en de aaneengesloten perioden van vogelgekrijs mogen elkaar niet opvolgen met 
tussenpozen van minder dan 10 minuten. 

Artikel 51.  

De opening van het kanon moet steeds in de meest gunstige richting geplaatst worden ten aanzien 
van hindergevoelige plaatsen of gebieden, zoals omschreven in artikel 49. 

Artikel 52.  

De geluidssterkte van het vogelgekrijs, gemeten in de woningen mag niet hoger liggen dan de 
waarden bepaald in artikel 3 van K.B. van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen 
voor muziek in openbare en private inrichtingen.  

Artikel 53.  

Bij overtreding kan een politieambtenaar of een agent van politie het gebruik van de toestellen 
bedoeld in artikel 48 doen ophouden.  

1.5.6. Hagelkanonnen (of schokgolfgeneratoren) 

Artikel 54.  

Het gebruik van hagelkanonnen is enkel toegestaan na het verkrijgen van een stedenbouwkundige en 
een milieuvergunning.  

Artikel 55.  

De hagelkanonnen mogen enkel opgesteld worden op een afstand van meer dan 500 meter van enig 
bewoond huis en van de openbare weg, met uitzondering van ruilverkavelingwegen. 

Artikel 56.  

Bij de plaatsing van meerdere kanonnen waarbij, op eender welke plaats, het geluid van elk van hen 
afzonderlijk waargenomen kan worden, moeten de onderscheiden installaties op elkaar 
gesynchroniseerd worden zodat de ontstekingen van de verschillende kanonnen telkens slechts één 
hoorbare knal veroorzaken. 
 
 

DEEL 2. OPENBARE NETHEID EN REINHEID 

2.1 Algemene bepalingen 

Artikel 57.  

Het is verboden op het openbaar domein, op plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn gelijk 
welke activiteit uit te oefenen die de openbare veiligheid of de veilige en vlotte doorgang in het 
gedrang kunnen brengen, in het bijzonder het wegwerpen, gooien of voortduwen van gelijk welke 
voorwerpen die schade kunnen toebrengen of bevuilen, daarin begrepen huishoudelijk afval, zonder 
een voorafgaande machtiging van de bevoegde overheid.  

Artikel 58.  

Het is verboden op de openbare weg rijtuigen te smeren, alsook motoren van stilstaande voertuigen 
te testen, met uitzondering van hetgeen bepaald is in andere reglementaire bepalingen. 

Artikel 59.  

Het is verboden huishoudelijk afval te werpen of achter te laten in en naast de straatvuilnisbakken of 
naast afvalcontainers. 

Artikel 60.  

Het is verboden in de straatvuilnisbakken andere dan ter plaatse geproduceerd afval te deponeren. 
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Artikel 61.  

Het is verboden te sluikstorten of afval te verbranden in open lucht. 

Artikel 62.  

Het is verboden voorwerpen neer te halen, te plaatsen of achter te laten op de openbare weg, die 
door hun val of door ongezonde uitwasemingen kunnen schaden. 

Artikel 63.  

Het is verboden de openbare weg, het openbaar domein, andermans privédomein of de voor het 
publiek toegankelijke plaatsen te bevuilen door het achterlaten van voorwerpen of substanties, onder 
andere: flessen, blik, sigarettenpeuken, kauwgum, papier, vruchtenschillen, verpakkingen en andere 
afvalstoffen. 

Artikel 64.  

Het is verboden om vanuit vensters, deuren of vanaf balkons water of andere vloeistoffen te gieten, 
waardoor voorbijgangers worden nat gemaakt, gehinderd of bevuild kunnen worden. 

2.2 Aanbieden van huisvuil 

Artikel 65.  

Het is verboden om afval te deponeren in een recipiënt bestemd voor selectieve inzameling, wanneer 
dit niet overeenstemt met de bepalingen van selectieve inzameling. 

Artikel 66.  

Het is verboden op andere dagen, dan diegene vermeld in de ophaalkalender van de ophaaldienst, 
afvalfracties aan te bieden om ze te laten ophalen, tenzij hiervoor een overeenkomst werd afgesloten 
met de ophaaldienst. 

Artikel 67.  

Het is verboden afval uit andere gemeenten aan te bieden. 

Artikel 68.  

De verschillende afvalfracties kunnen worden aangeboden de dag voor de ophaling ten vroegste 
vanaf 18u en dienen ter hoogte van het eigen perceel op de openbare weg te worden geplaatst, tenzij 
de plaatselijke toestand het niet mogelijk maakt. 

Artikel 69.  

Niet opgehaalde afvalfracties of niet-geledigde afvalrecipiënten, moeten ‘s anderdaags voor 8.00u 
worden binnengehaald, door de persoon die de afvalfractie heeft buitengezet. 

2.3 Afval op evenementen 

Artikel 70.  

De organisator van een evenement op het openbaar domein moet de nodige maatregelen nemen, 
opdat het afval zich niet buiten het terrein, waarop het evenement plaats heeft, kan verspreiden. 

Artikel 71.  

Op het terrein moeten voldoende inzamelpunten voor het afval aanwezig zijn. Deze punten moeten 
door middel van symbolen aangeduid worden. De inzamelpunten moeten bovendien zo 
geconstrueerd zijn dat het afval selectief ingezameld kan worden. 

Artikel 72.  

De organisator moet het terrein uiterlijk de dag na het beëindigen van het evenement, opgeruimd 
hebben, zoniet kan het bestuur overgaan tot ambtshalve opruiming en alle kosten op hem verhalen. 
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2.4 Onderhoud van bermen en voetpaden 

Artikel 73.  

Iedere inwoner van de gemeente staat in voor de reinheid van de aangelegde berm of het voetpad 
voor zijn eigendom of woonst. Langs de onbewoonde huizen, andere bebouwde eigendommen of 
onbebouwde bouwpercelen moeten de eigenaars, huurders of hun vertegenwoordigers hiervoor 
instaan. Voor de woningen bewoond door verschillende gezinnen en waar geen huisbewaarder is, valt 
de verplichting ten laste van alle bewoners van het gebouw en volgens de bepalingen opgenomen in 
de basisakte of het reglement van mede-eigendom. Voor openbare inrichtingen valt de verplichting 
ten laste van de beheerder. Ze moet er tevens voor zorgen dat de afvoergoot schoon en vrij wordt 
gehouden zowel van onkruid als van stof en vuil. Dat mag echter niet in de afvoerroosters geveegd of 
geworpen worden. Het is ook verboden voornoemd vuil voor of op het eigendom van een ander te 
verzamelen. Onder aangelegde berm wordt verstaan, iedere ruimte gelegen tussen het privédomein 
en de openbare weg, aangelegd in gelijk welk materiaal, uitgezonderd aarde. 

Artikel 74.  

Bij sneeuwval of bij ijzelvorming moeten de bewoners erover waken dat er voor het gebouw 
voldoende ruimte voor de doorgang van de voetgangers wordt schoongeveegd en dat het nodige 
wordt gedaan om de gladheid te vermijden. De sneeuw moet aan de rand van het trottoir opgehoopt 
worden en mag de weggebruikers niet hinderen. De rioolmonden en goten moeten vrij blijven. 

Artikel 75.  

Het is verboden op de openbare weg: 
1. bij vorst water te gieten of te laten vloeien; 
2. glijbanen aan te leggen; 
3. sneeuw of ijs te storten of te gooien dat afkomstig is van privé-eigendommen. 

Artikel 76.  

Het is verboden om zich op het ijs van de waterlopen en stilstaande waters te begeven. Bij een 
voldoende ijsdikte kan de burgemeester, op advies van de brandweer, een afwijking toestaan op dit 
verbod. 

Artikel 77.  

Het is steeds verboden om het trottoir te gebruiken: 
1. als terras of voor het plaatsen van reclameboren, tafels, stoelen, koopwaren en andere 

voorwerpen; 
2. als stort- of stapelplaats van materialen of grondstoffen buiten de gereglementeerde 

tijdstippen voor het buitenzetten van huisvuil; 
3. als werkplaats voor het opstellen van werktuigen; 
4.  voor het vervaardigen van beton, mortel, kalk of eender welke andere materie. 

 
Van dit verbod kan afgeweken worden door een voorafgaande vergunning van het college van 
burgemeester en schepenen. 

2.5 Onderhoud van gronden 

Artikel 78.  

Elke grondeigenaar, huurder of gebruiker van een terrein, bebouwd of niet-bebouwd, is ertoe 
gehouden het terrein zodanig te onderhouden dat de zindelijkheid, gezondheid en veiligheid niet in 
het gedrang komen en zodat er geen overlast veroorzaakt wordt aan de omliggende terreinen, aan de 
buren of het openbaar domein. 

Artikel 79.  

De eigenaar, huurder of gebruiker is ertoe gehouden de bloei of zaadvorming te beletten, niet enkel 
van de akkerdistel (cirsium arvense), de speerdistel (cirsium lanceolatum), de kale jonker (cirsium 
paluste) en de kruldistel (carduus crispus), maar ook van de grote en de kleine brandnetel (urtica 
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dioica en urtica urens) en alle hinderlijke onkruidsoorten waarvan zaadverspreiding gevolgen kan 
hebben voor de omliggende gronden. 

Artikel 80.  

Na vaststelling door de burgemeester of een bevoegde ambtenaar van de overtreding, krijgt de 
overtreder veertien dagen de tijd om zich in orde te stellen. Indien dit na die termijn niet gebeurd is, 
laat de burgemeester of een bevoegde ambtenaar de maatregelen uitvoeren die de overtreder 
verzuimt en dit op diens kosten. 

2.6 Onderhoud van woningen 

Artikel 81.  

Het is verboden om de hygiëne in een woning, bewoond of onbewoond, zodanig te laten 
verslechteren dat de buurt of de omwonenden hiervan hinder ondervinden. Deze hinder kan gevormd 
worden door penetrante geuren, door visuele impact op de omgeving, door het aantrekken van 
ongedierte of door elke andere omstandigheid die de gezondheid of de veiligheid van de buur of de 
omwonenden in gevaar kan brengen. 

2.7 Openbare aanplanting 

Artikel 82.  

Het is verboden op het openbaar domein of op plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn te 
klimmen in bomen. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op sportdisciplines en spelen die in 
aangepaste installaties worden uitgeoefend. 

Artikel 83.  

Het is verboden om aan bomen en struiken op het openbaar domein te schudden, alsook planten en 
bloemen uit te trekken, plat te drukken of af te snijden. 

2.8 Straatmeubilair 

Artikel 84.  

Het is verboden langs gevels, op palen, afsluitingen, straatlantaarnpalen, monumenten en andere 
constructies of installaties, die van openbare nut zijn of als versiering dienen, te beklimmen of/en aan 
te hangen of/en andere voorwerpen aan vast te maken.  

Artikel 85.  

Het is verboden op de rug- en zijleuning van de openbare banken te zitten of de banken te bevuilen of 
te beschadigen. 

2.9 Fonteinen 

Artikel 86.  

Het is verboden om in openbare fonteinen en vijvers te baden of het water ervan te bevuilen door het 
lozen van om het even welke stof.  

2.10 Kosten voor reiniging, opruimen en herstellen 

Artikel 87.  

Iedereen die, om het even welke wijze, de openbare weg, parken of openbare tuinen heeft bevuild, 
moet ervoor zorgen dat deze onmiddellijk opnieuw worden schoongemaakt. Indien de bevuiler dit 
niet onmiddellijk opruimt zal de verwijdering gebeuren door de bevoegde diensten en worden de 
kosten teruggevorderd van de bevuiler. 
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Voor elke beschadiging van de openbare weg, parken of openbare tuinen, openbare aanplantingen, 
straatmeubilair, en inrichtingen van openbaar nut worden herstellingskosten teruggevorderd van de 
persoon die de schade veroorzaakte.  

2.11 Aanplakkingen – publiciteit 

2.11.1 Algemene bepalingen  

Artikel 88.  

Het is verboden om ongewenste reclame te bedelen. Reclame is ongewenst indien een sticker in die 
zin is aangebracht op of aan de brievenbus. 

Artikel 89.  

Onverminderd de wetten en besluiten die deze aangelegenheid regelen mag een affiche of bericht 
slechts aangeplakt worden op de plaatsen aangewezen door het college van burgemeester en 
schepenen. Indien er wildplakzuilen aanwezig zijn op het grondgebied, dan zijn deze enkel 
voorbehouden voor eigenhandige aanplakking door niet-commerciële verenigingen en instanties, ter 
aankondiging van hun geplande eigen activiteiten op het grondgebied van de gemeente.  

Artikel 90.  

Op de affiches moet de naam van de verantwoordelijke uitgever vermeld worden.  

Artikel 91.  

Het is verboden spandoeken, schilderijen en andere versieringen dwars over en langs de openbare 
weg te hangen of te bevestigen, zonder voorafgaande toelating van het college van burgemeester en 
schepenen. 

Artikel 92.  

Zonder machtiging van de burgemeester is het verboden flyers of strooibriefjes uit te delen, te 
verspreiden of achter ruitenwissers van voertuigen te plaatsen. Naast het betalen van de 
administratieve boete moet degene die deze bepaling overtreedt de flyers en strooibriefjes opruimen, 
zoniet houdt de gemeente zich het recht voor dit te doen op kosten van de overtreder. 

Artikel 93.  

Het is verboden publiciteitsborden aan te brengen op palen voor verkeerssignalisatie en - verlichting 
en op groen (plantsoen, bomen en struiken), behoudens toelating en onder de voorwaarden 
opgelegd het college van burgemeester en schepenen. 

Artikel 94.  

Is verboden het aanbrengen en/of plaatsen van opschriften, affiches, fotografische en 
beeldvoorstellingen, vlugschriften en plakbriefjes 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, op andere plaatsen dan die 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 vooraf en schriftelijk werden vergund door 
de eigenaar of door de gebruiker, voor zover de eigenaar ook zijn akkoord schriftelijk en vooraf heeft 
gegeven. Naast het betalen van een administratieve boete moet de overtreder de zaken onmiddellijk 
op orde brengen, zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten van de 
overtreder. 

Artikel 95.  

Voor het verwijderen van opschriften en tekeningen op de openbare weg, op gebouwen en op 
monumenten worden de kosten voor verwijdering en reiniging teruggevorderd van de persoon die de 
opschriften of tekeningen heeft aangebracht.  

Artikel 96.  
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Het overplakken, aftrekken, bevuilen, scheuren en schenden van wettig aangebrachte 
aanplakkingbrieven of – biljetten is verboden.  

2.11.2 Openbare orde bij verkiezingen  

Artikel 97.  

Onverminderd de besluiten van hogere overheden, mogen verkiezingsaffiches uitsluitend worden 
aangebracht op de aanplakborden die speciaal met dit doel door het bestuur worden geplaatst. De 
locatie van deze aanplakborden, alsook de datum vanaf wanneer zij in gebruik mogen worden 
genomen, zal via een afzonderlijke politieverordening worden bekendgemaakt. Op de andere dan 
officiële aanplakplaatsen van de gemeente/stad mag geen verkiezingsaffichering gebeuren. 

Artikel 98.  

Iedere politieke lijst moet zijn aanplakkingen op de aanplakborden, die speciaal met dit doel door het 
bestuur werden geplaatst, beperken tot de strook waar zij recht op heeft, van links naar rechts in 
volgorde van de lijstnummers. Iedere lijst heeft maar recht op één strook, zelfs indien twee of meer 
partijen deelnemen aan de verkiezingen onder één nummer. Op de plaatsen waar het mogelijk is, is 
het ook toegelaten de achterkant van de toegewezen strook te beplakken. 

Artikel 99.  

Vergaderingen in verband met de verkiezingen op openbare plaatsen zijn slechts toegelaten na 
kennisgeving aan de burgemeester. Het voeren van campagne op openbare plaatsen of ter 
gelegenheid van evenementen of vermakelijkheden is onderworpen aan dezelfde meldingsplicht.  

Artikel 100.  

Onverminderd de beperkingen die gesteld zijn in wetten en besluiten is het verboden: 
1. Verkiezingspropaganda te plakken, te kalken, te verven, te spuiten of op enigerlei andere 

wijze aan te brengen of te plaatsen op private eigendommen of –terreinen, tenzij met 
voorafgaande geschreven toelating van de eigenaar of gebruiksgerechtigde;  

2. Tussen 22 uur en 7 uur op enigerlei wijze verkiezingspropaganda te voeren, te verdelen, te 
plaatsen of aan te brengen, zelfs niet op de aanplakborden die met dit doel door het bestuur 
werden geplaatst, en wat de private eigendommen en -terreinen betreft, zelfs niet met 
voorafgaande geschreven toelating van de eigenaar of van de gebruiksgerechtigde; 

3. Affiches, strooibriefjes of iedere andere vorm van publiciteit op de openbare weg te gooien; 
4. Elkanders propaganda te beschadigen, te bevuilen, weg te nemen, af te trekken of te 

overplakken. 
 

Artikel 101.  

Het vormen en/of organiseren van publicitaire autokaravanen van meer dan vijf (5) voertuigen is 
verboden 

Artikel 102.  

Het is verboden gebruik te maken van luidsprekers – al dan niet gemonteerd op voertuigen – voor het 
voeren van kiespropaganda op de openbare wegen en pleinen.  

Artikel 103.  

Alle verkiezingspropaganda aangebracht in strijd met dit besluit zal door de bevoegde diensten 
onmiddellijk verwijderd worden. De kosten hiervoor worden verhaald op de overtreder. 

Artikel 104.  

In geval van overtreding van het verbod gesteld in artikel 97 van dit besluit, zal alle 
verkiezingspropaganda, evenals het materiaal bestemd voor het aanplakken of aanbrengen ervan, in 
beslag genomen worden met het oog op de verbeurdverklaring ervan. 
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2.12 Urineren en goed fatsoen 

Artikel 105.  

Het is verboden om zichtbaar vanaf de openbare weg en op de openbare weg te urineren of zijn 
behoefte te doen. Overgeven moet bovendien gebeuren met inachtneming van de regels van goed 
fatsoen.  
 
 

DEEL 3. OPENBARE VEILIGHEID EN VLOTTE DOORGANG 

3.1 Openbare veiligheid 

3.1.1. Geluidssignalen 

Artikel 106.  

Het is verboden de geluidssignalen of oproepen van de brandweer, de politiediensten en andere 
hulpdiensten na te bootsen. 

3.1.2. Bedrieglijke oproepen 

Artikel 107.  

Iedere bedrieglijke hulpoproep of ieder bedrieglijk gebruik van een praatpaal of signalisatietoestel dat 
bestemd is om de veiligheid van de gebruikers te verzekeren is verboden. 

3.1.3. Openbare speelterreinen 

Artikel 108.  

Het is verboden te fietsen op de speelterreinen, uitgezonderd op de hiertoe aangelegde paden. 
Gemotoriseerde voertuigen, uitgezonderd deze nodig voor het onderhoud en de gemotoriseerde 
rolstoelen van personen met een handicap, worden niet op de speelterreinen toegelaten.  

Artikel 109.  

Het is verboden om voorwerpen of dieren vast te maken aan bomen, struiken en omheiningen, vaste 
inrichtingen en andere toestellen. 

Artikel 110.  

Het is verboden de speeltoestellen oneigenlijk te gebruiken, te bevuilen of te vernielen of het 
openbaar groen opzettelijk te beschadigen.  

Artikel 111.  

Aangedragen materialen moeten functioneel zijn voor het spel en respectvol worden benut met het 
oog op de veiligheid van de andere gebruikers van het speelterrein. Deze materialen moeten terug 
meegenomen worden.  

3.1.4. Skaten 

Artikel 112.  

Het gebruik van skateboards is enkel toegelaten op voorwaarde dat de veiligheid van de voetgangers 
noch de vlotte doorgang in het gedrang worden gebracht. Het is verboden te skaten op andere 
plaatsen dan de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde plaatsen. 

Artikel 113.  

Het is verboden om de skatetoestellen en de skateterreinen te beschadigen of te bevuilen.  

Artikel 114.  
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Het is verboden om andere attributen dan deze aanwezig op het skateterrein te gebruiken om te 
skaten. 

Artikel 115.  

Het is verboden met bromfietsen of andere voertuigen, buiten die waarvoor het is voorzien, op het 
skateterrein te rijden.  

3.1.5. Aanleg van geveltuintjes 

Artikel 116.  

De aanleg van een geveltuin op het openbaar domein kan mits een vergunning en onder de 
voorwaarden bepaald door het college van burgemeester en schepenen.  

Artikel 117.  

De maximale breedte van de begroeiing mag 30 cm bedragen op het openbaar domein, afboording 
inbegrepen. Mogelijke schade door (graaf)werkzaamheden aan leidingen en kabels veroorzaakt, valt 
ten laste van de uitvoerder. Alle voorzieningen van openbaar nut zoals straatnaamborden, 
pictogrammen, huisnummer moeten steeds zichtbaar blijven en bereikbaar zijn. De plantengroei 
dient zich te beperken tot de gevel van het pand waarvoor een vergunning werd verkregen. 

Artikel 118.  

Het onderhouden van het tuintje valt ten laste van de vergunninghouder. Eventuele herstellingen aan 
het voetpad, ten gevolge van het tuintje, zullen door de bevoegde gemeentediensten gebeuren op 
kosten van de vergunninghouder. 

Artikel 119.  

De bevoegde gemeentedienst en de nutsbedrijven zijn gerechtigd de verwijdering van materialen te 
eisen ten behoeve van de aanleg of het onderhoud van nutsleidingen. Door het verlenen van de 
vergunning kan het gemeentebestuur noch een nutsbedrijf aansprakelijk worden gesteld voor gelijk 
welke beschadiging veroorzaakt aan een geveltuintje. 

Artikel 120.  

De vergunning vervalt wanneer het geveltuintje geheel of gedeeltelijk wordt weggebroken of niet 
meer wordt onderhouden. De bevoegde dienst zal, na aanmaning, het voetpad op kosten van de 
initiële vergunninghouder in de oorspronkelijke toestand herstellen. 

3.1.6. Begraafplaatsen 

Artikel 121.  

Het is verboden zich op de begraafplaatsen te bevinden buiten de openingsuren.  

Artikel 122.  

Het is verboden op de begraafplaatsen: 

1. de muren of omheining, de hekken of het traliewerk te beklimmen; 
2. de grasperken, bomen, struiken of beplantingen en aanhorigheden te betreden of de 

grasperken, bomen, struiken of beplantingen te beschadigen of te bevuilen; 
3. voorwerpen onrechtmatig weg te nemen; 
4. de plaats, bestemd voor het uitstrooien van de as van de gecremeerde overledenen, zonder 

toelating te betreden; 
5. de gedenktekens, zinnebeelden, hulde –en versieringsvoorwerpen en afsluitingen of om het 

even welk voorwerp op de graven te beschadigen of te bevuilen; 
6. met rij- of voertuigen binnen te rijden zonder de toelating van de verantwoordelijke van de 

begraafplaatsen. Dit verbod geldt niet voor de begrafenisondernemer of voor rijtuigen 
bestemd voor het vervoer van personen met een handicap; 

7. gelijk welke daad te stellen, een houding aan te nemen of manifestatie op touw te zetten die 
de welvoeglijkheid van de plaats, de orde en de eerbied voor de doden stoort of kan storen; 
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8. te roken en alcoholhoudende dranken te consumeren; 
9. opschriften of grafschriften aan te brengen die de welvoeglijkheid, de orde en de aan de 

doden verschuldigde eerbied verstoren.  

Artikel 123.  

Het is verboden op de begraafplaatsen ambulante handelspraktijken uit te oefenen, gelijk welke 
voorwerpen uit te stallen of te verkopen of zijn diensten aan te bieden.  

3.2 Houden van dieren 

Artikel 124.  

De eigenaars of begeleiders van honden moeten ervoor zorgen dat hun hond(en), de openbare 
wegen, het openbaar domein, de parken, de plantsoenen, de trottoirs, de wandelwegen en de private 
eigendommen niet bevuilen met hun uitwerpselen. Op al deze vermelde plaatsen moeten de 
eigenaars of begeleiders steeds in het bezit zijn van een zakje om de uitwerpselen van hun dier te 
verwijderen. Uitzondering aan deze verplichting wordt gemaakt voor blinden met geleidehond of 
andere personen met een handicap die zelf fysisch niet in staat zijn om de uitwerpselen te 
verwijderen. Het zakje voor het verwijderen van de uitwerpselen moet op het eerste verzoek van een 
politieambtenaar of een agent van politie getoond worden. De eigenaars of begeleiders van honden 
zijn verplicht op de vermelde plaatsen de uitwerpselen van de hond onmiddellijk te verwijderen. De 
bepalingen van dit artikel ontslaan de aangelanden niet van hun verplichting de bepalingen inzake het 
schoonhouden van de gemeente na te leven. 

Artikel 125.  

Het is verboden honden, katten en alle andere dieren op de openbare weg te laten rondzwerven.  

Artikel 126.  

Met uitzondering van het beoefenen van de jacht en op afgesloten private terreinen is het op het 
grondgebied van de stad/gemeente verplicht de honden waarvan men eigenaar is of waarover men 
de feitelijke bewaking heeft, aan de leiband te houden op de openbare weg. Kwaadaardige honden 
moeten gemuilband worden. 

Artikel 127.  

Het is verboden een waakhond aan de ketting vast te leggen. Indien de hond niet binnen in het huis of 
vrij in een afgesloten erf gehouden wordt, moet hij in een ren geplaatst worden, omheind met een 
constructie, stevig en hoog genoeg opdat de hond er niet zou kunnen overspringen of zich 
verwonden. Indien de hond niet binnenshuis gehouden wordt, moet hij over een slaaphok 
beschikken, dat verhinderd dat het dier nat wordt door de regen en bovendien een degelijke 
bescherming biedt tegen wind en vorst. De grootte van de ren en het slaaphok moeten in verhouding 
zijn tot de fysische eigenschappen van het dier. 

Artikel 128.  

De houders van dieren zijn verplicht in alle omstandigheden te zorgen dat zij in behoorlijke 
omstandigheden geherbergd en gehouden worden. De houders van dieren zijn verplicht te zorgen dat 
de dieren zich kunnen beschermen tegen koude, regen, wind en zon in een schuthok, indien de 
stallingen zich niet in de onmiddellijke nabijheid bevinden. De stallingen dienen behoorlijk ingericht 
en onderhouden te worden. De dieren dienen voldoende bewegingsvrijheid te krijgen. 

Artikel 129.  

Het is de eigenaars van dieren verboden deze op de openbare weg te laten lopen zonder de nodige 
voorzorgsmaatregelen te treffen zodat zij geen gevaar zouden vormen voor de verkeersveiligheid en 
het gemak van doorgang.  

Artikel 130.  
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Het is verplicht honden of andere dieren terug te houden wanneer deze voorbijgangers of andere 
dieren aanvallen of volgen, zelfs wanneer er geen schade of hinder uit volgt. Het is bovendien 
verboden honden of andere dieren op te hitsen. 

Artikel 131.  

Iedereen wordt geacht de nodige voorzorgen te nemen om te voorkomen dat zijn dieren abnormale 
geluidshinder voor de buurt veroorzaken. Het veroorzaken van deze overlast is op elk ogenblik 
verboden ongeacht of de dieren op dat ogenblik wel of niet onder toezicht staan. 

Artikel 132.  

Met uitzondering van blinden of andere personen met een handicap met hun geleidehond en 
politieambtenaren met politiehonden, is de toegang met honden verboden tot: 

1. domeinen voor recreatie; 
2. speelpleinen; 
3. sportvelden en sporthallen; 
4. begraafplaatsen; 
5. skateterreinen. 

Artikel 133.  

Het verbod van toegang met honden wordt kenbaar gemaakt door middel van een rond bord in witte 
kleur met rode rand en zwarte afbeelding van een hond. 

3.3 Duiven 

Artikel 134.  

Het is verboden de zwerfduiven te voederen op de openbare weg en op de openbare plaatsen. 

3.4 Werkzaamheden 

Artikel 135.  

Zonder machtiging van het college van burgemeester en schepenen, is het verboden werkzaamheden 
te starten op het openbaar en privaat domein van de gemeente, zowel aan de oppervlakte als onder 
de grond. 

Artikel 136.  

Iedere persoon die werkzaamheden in de openbare ruimte uitvoert of laat uitvoeren, is ertoe 
gehouden die te herstellen in de staat waarin ze zich voor de uitvoering van de werkzaamheden 
bevond of in de staat die in de machtiging vermeld is. 

Artikel 137.  

Naast de betaling van een administratieve boete moet diegene die artikel 135 en artikel 136 
overtreedt, de zaken onmiddellijk in orde brengen, zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het 
te doen op kosten en op risico van de overtreder. 

Artikel 138.  

Voor de toepassing van de artikels 139, 140, 141 en 142 worden de werkzaamheden bedoeld die 
buiten de openbare weg uitgevoerd worden en die de weg kunnen bevuilen of de veiligheid of het 
gemak van doorgang kunnen belemmeren.  
De burgemeester kan de nodige veiligheidsmaatregelen voorschrijven. 

Artikel 139.  

Werkzaamheden die stof of afval op de openbare weg of de omringende eigendommen kunnen 
verspreiden mogen slechts aangevat worden na het aanbrengen van schermen die de hinder of de 
verspreiding van stof beperken. 

Artikel 140.  
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De bouwheer is verplicht de burgemeester of zijn gevolmachtigde minstens 48 uur voor het begin van 
de werkzaamheden op de hoogte te brengen van de aanvang. 

Artikel 141.  

Indien de weg door de werkzaamheden wordt bevuild, moet de uitvoerder van de werkzaamheden 
hem onverwijld schoonmaken zoniet wordt dit uitgevoerd door de gemeente op kosten en risico van 
de overtreder. 

Artikel 142.  

Op iedere bouwplaats in de nabijheid van belangrijke cultuurhistorische bezienswaardigheden die 
langer dan 90 kalenderdagen (inclusief bouwverlof) staat en die grenst aan of uitzicht heeft op het 
openbaar domein moet de verantwoordelijke van de bouwplaats de volledige afsluiting voorzien van 
een speciaal zeil/banner/spandoek. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt of er op dit 
zeil/banner/spandoek een tekening aangebracht moet worden, aangepast aan de omgeving van de 
bouwplaats (historisch gebouw, groene site, voormalige stadsomwalling, ...). Het materiaal van dit 
zeil/banner/spandoek en het ontwerp van de tekening moeten goedgekeurd worden door het college 
van burgemeester en schepenen. 

Artikel 143.  

Zij die nalaten of weigeren gehoor te geven aan de aanmaning van de gemeentelijke overheid om 
gebouwen die bouwvallig zijn, te herstellen of te slopen worden gestraft. 

3.5 Betreden privé-eigendom 

Artikel 144.  

De eigenaar moet gepaste maatregelen nemen om de toegang tot onbewoonde gebouwen of panden 
te verhinderen. 

Artikel 145.  

Het is verboden, zonder daartoe gerechtigd te zijn, op andermans grond te komen of erover te gaan 
of honden erover te doen lopen, in het bijzonder indien de grond is gereedgemaakt of bezaaid of 
indien deze bezet is met gewassen. 

Artikel 146.  

Het is verboden vee, trek-, last- of rijdieren op andermans grond te doen of te laten lopen wanneer 
die grond met veldvruchten bezet is. 

3.6 Private ingebruikneming van de openbare ruimte 

Artikel 147.  

Het is verboden gebruik te maken van openbare ruimtes voor private doeleinden zonder machtiging 
van en onder de voorwaarden bepaald door de burgemeester of het college van burgemeester en 
schepenen of zijn gemachtigden, onverminderd de hierna vermelde artikelen t.e.m.150. 

Artikel 148.  

Behalve met een machtiging van het college van burgemeester en schepenen is het verboden 
terrassen, uitstalramen of reclameborden te plaatsen onder gelijk welke vorm en koopwaren op de 
openbare ruimte uit te stallen. De voorwerpen die in strijd met dit artikel geplaatst of uitgestald zijn, 
dienen op het eerste verzoek van een politieambtenaar, een agent van politie of van een gemachtigde 
ambtenaar verwijderd te worden, zoniet kan ambtshalve worden overgegaan tot de verwijdering 
ervan, op kosten en risico van de overtreder. 

Artikel 149.  

De burgemeester kan bevelen alle voorwerpen weg te nemen, of te laten wegnemen op kosten van 
de overtreder, waarvan de plaatsing een privatief gebruik van de openbare weg uitmaakt op de 
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begane grond alsook erboven of eronder, dat een gevaar kan betekenen voor de veiligheid of het 
gemak van doorgang of waarvan de plaatsing niet voldoet aan de voorschriften. 

Artikel 150.  

De groenten en het fruit voor de uitstalling, waarvoor een machtiging is verleend zoals vermeld in 
artikel 147 moeten uitgestald worden op een verhoging van minstens 70 cm, waaronder geen 
voedingswaren opgestapeld mogen liggen. 
 

3.7 Gebruik van gevels 

3.7.1. Huisnummers 

Artikel 151.  

Iedere eigenaar van een gebouw brengt aan de straatkant de huisnummering die door de gemeente 
toegekend werd, goed zichtbaar aan. Elke bewoner is verplicht deze zichtbaar te houden. 

Artikel 152.  

Het is verboden de huisnummers van de woningen en gebouwen te wijzigen of te verwijderen. 

Artikel 153.  

De bewoner van de woning of de verantwoordelijke van een gebouw, moet ervoor zorgen dat het 
huisnummer in goede staat blijft. Bij nalatigheid of vrijwillige beschadiging zullen de kosten voor het 
aanbrengen van een nieuw huisnummer verhaald worden op de bewoner van de woning of de 
verantwoordelijke van het gebouw.  

3.7.2. Aanduidingen van openbaar nut 

De eigenaars, vruchtgebruikers, huurders, bewoners of verantwoordelijken op grond van gelijk welke 
titel van een gebouw dienen, zonder dat dit voor hen enige schadeloosstelling impliceert, op de gevel 
van hun gebouw, ook wanneer deze zich buiten de rooilijn bevindt, en in dit geval eventueel aan de 
straatkant, toe te staan dat aanduidingen van openbaar nut en andere nutsvoorzieningen worden 
aangebracht. 
 
 

DEEL 4. SPECIFIEKE REGELGEVING 

4.1 Openbare zeden 

Artikel 154.  

Het is de personen, gevestigd met het oog zich over te geven aan de prostitutie, verboden zich te 
vertonen aan de voorbijgangers in minder dan een ééndelig kledingsstuk. Dit kledingsstuk dient het 
volledige lichaam te bedekken, enkel hoofd, armen en benen mogen ontbloot zijn. Het eendelig stuk 
mag niet vervaardigd zijn uit een transparante en/of uit (nylon) – koord vervaardigde stof. Dit verbod 
is eveneens van toepassing op de diensters, serveersters, barmeisjes, zangeressen en danseressen of 
eender welke personen die in een drankinstelling – café – bar - tapgelegenheid, al dan niet tegen een 
vergoeding en al dan niet op een permanente basis, de klanten bedienen, zingen, dansen of strippen 
en zo op een rechtstreekse of onrechtstreekse manier de zaken van de houder van de tapvergunning 
begunstigen. Het voormelde verbod geldt eveneens voor de werkgevers van de personen waarvan 
sprake in dit artikel. 

Artikel 155.  

Voor diezelfde personen is het eveneens verboden zich, in die hoedanigheid op straat op te houden in 
de onmiddellijke nabijheid van de inrichting waar de voormelde activiteiten plaatsvinden. 

Artikel 156.  
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Het college van burgemeester en schepenen bepaalt het aantal panden, genoemd in artikel 154, 
alsook de locaties ervan op het grondgebied van de gemeente/stad.  

Artikel 157.  

Het verhuren of onderverhuren van een huis of een gedeelte ervan aan één of meer personen die de 
bepalingen gesteld in de artikelen 154 en 155 overtreden, is verboden. De verhuurders of 
onderverhuurders die binnen 30 dagen na een waarschuwing per aangetekend schrijven van het 
college van burgemeester en schepenen, niet kunnen aantonen dat zij hun ter beschikking staande 
middelen hebben aangewend om het huurcontract te beëindigen zullen gestraft worden. 

4.2 Spijbelen 

Artikel 158.  

Het is verboden activiteiten te stimuleren die jongeren kunnen aanzetten tot spijbelgedrag en zo 
verhinderen dat aan de leerplicht kan worden voldaan. 

4.3 Beschadigen of vernielen van andermans goed 

Artikel 159.  

Het is verboden, buiten de gevallen omschreven in boek II, titel IX, hoofdstuk III, van het 
strafwetboek, andermans roerende en onroerende eigendommen opzettelijk te beschadigen of te 
vernielen.1 

Artikel 160.  

Het is verboden, door onvoorzichtigheid of gebrek aan voorzorg, schade te veroorzaken door het 
gebruik van sproeistof of andere stoffen die gebruikt worden in de landbouw- en fruitteeltsector.  

Artikel 161.  

Het is verboden ongevallen te veroorzaken 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 te nemen of waarschuwingstekens in acht te nemen of aan te brengen. 

Artikel 162.  

Het is verboden, zonder daartoe behoorlijk te zijn gemachtigd, graszoden, aarde, stenen of materialen 
weg te nemen op plaatsen die tot het openbaar domein van de staat, van het gewest, van de 
provincies of van de gemeenten behoren. 

Artikel 163.  

Het is verboden veldvruchten of andere nuttige voortbrengsels van de bodem of bomen en struiken 
die nog niet los van de grond of de bomen of struiken zijn te roven. 

4.4 Verwondingen 

Artikel 164.  

Het is verboden de dood of een zware verwonding van dieren of vee, aan een ander toebehorend, te 
veroorzaken door het laten rondzwerven van kwaadaardige of woeste dieren, of door de snelheid, 
het slecht besturen of het overmatig laden van voertuigen, paarden, trek-, last- of rijdieren. 

Artikel 165.  

Het is verboden om op plaatsen waarvan zij eigenaar, huurder, deelpachter, pachter, vruchtgebruiker 
of gebruiker zijn, tot andermans nadeel een ander huisdier dan vermeld in artikel 538 van het 
Strafwetboek kwaadwillig te doden of zwaar te verwonden. 

                                                   
1
 De gemeente kan slechts een administratieve geldboete opleggen wanneer het parket niet 

reageert. 
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4.5 Verhuring  

Artikel 166.  

Elke verhuring van een goed dat bestemd is voor bewoning in de ruime betekenis en gelegen is op het 
grondgebied, houdt in dat in elke officiële of publieke mededeling ook het bedrag van de gevraagde 
huurprijs en van de gemeenschappelijke lasten wordt vermeld. 
 

DEEL 5. STRAFBEPALINGEN 

Artikel 167.  

Inbreuken op de artikelen in deel 1, 2, 3 en 4 worden gesanctioneerd met een administratieve 
geldboete, opgelegd door de hiertoe aangestelde ambtenaar overeenkomstig de procedure vervat in 
artikel 119 bis, § 9 tot en met 12 van de Nieuwe Gemeentewet. 
 
De administratieve geldboete is proportioneel in functie van de ernst van de inbreuk die de boete 
verantwoordt en van eventuele herhaling. De boete mag, ongeacht de omstandigheden, alleszins het 
bedrag van het wettelijk bepaalde maximum van € 250 niet overschrijden. 

Artikel 168.  

In geval van herhaling bedraagt de administratieve geldboete ten minste het dubbele van de 
geldboete die bij de eerste overtreding werd opgelegd, met een maximum van 250 euro. In geval van 
nieuwe herhaling bedraagt de administratieve geldboete ten minste het driedubbele van de 
geldboete die bij de eerste overtreding werd opgelegd, met een maximum van 250 euro. Herhaling 
geldt wanneer de overtreder binnen de 12 maanden dezelfde overtreding begaat. 

Artikel 169.  

Inbreuken op artikelen waarvoor een machtiging of vergunning verleend werd door de gemeentelijke 
of stedelijke overheid kunnen gesanctioneerd worden met de schorsing of intrekking van de 
vergunning overeenkomstig de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet. 
 
 

DEEL 6. OPHEFFINGSBEPALING 

Artikel 170.  

Alle artikelen van eerdere politiereglementen aangaande dezelfde aangelegenheden worden geacht 
te zijn opgeheven. 
 


