
ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT VAN DE GEMEENTE JABBEKE.

HOOFDSTUK I : MAATREGELEN VAN AMBTSWEGE, STRAF- EN OVERGANGSBEPALINGEN. 

Artikel 1 :

Wanneer deze verordening of de uitvoeringsbesluiten daarvan overtreden worden en ieder uitstel 
gevaar zou kunnen opleveren, laat de bevoegde gemeentelijke overheid van ambtswege de 
maatregelen uitvoeren die de overtreder verzuimt, en dit op zijn kosten. 

Onverminderd de invordering van de kosten voor de Rechtbank kunnen een specifieke gemeentelijke 
belastingverordening en de bepalingen van de wet van 23.12.1986 betreffende de invordering en de 
geschillen terzake van provinciale en plaatselijke heffingen, van toepassing zijn. 

Artikel 2 : 

In zoverre de Wet op die overtreding geen zwaardere straffen heeft gesteld, worden de 
overtredingen van deze verordening en van de uitvoeringsbesluiten daarvan, gestraft met een 
gevangenisstraf van minstens één dag en hoogstens zeven dagen, alsook met een geldboete van 
minstens één frank en hoogstens vijfentwintig frank of één van die straffen alleen. 

Naast de straf zal de politierechtbank, als het opportuun is, beslissen dat de overtreding binnen de 
door het vonnis vastgestelde termijn hersteld moet worden, en zal ze bepalen dat, als de beslissing 
niet ten uitvoer gebracht wordt het Gemeentebestuur hiervoor zal zorgen op kosten van de 
overtreder; deze laatste zal krachtens hetzelfde vonnis gedwongen kunnen worden de uitgave terug 
te betalen gewoon op grond van een door het College van Burgemeester en Schepenen opgemaakte 
staat. 

Artikel 3 : 

Op het ogenblik van de inwerkingtreding van onderhavige verordening worden alle 
politieverordeningen en reglementen van inwendig bestuur opgeheven, die van toepassing zijn op 
het geheel of een gedeelte van het huidige grondgebied van de gemeente Jabbeke en vastgesteld 
werden overeenkomstig artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet en betrekking hebben op de 
openbare orde, rust, veiligheid, gezondheid en reinheid, met uitzondering van de aanvullende 
verkeersreglementen en de bouwverordeningen en met uitzondering van de besluiten dd. 
05.05.1986 op de gemeentelijke begraafplaatsen en het besluit dd. 11.12.1989 op het domein "Hoge 
Dijken". 

Artikel 4 : 

Deze politieverordening zal bekend gemaakt worden zoals voorgeschreven door de artikels 112 tot 
en met 115 van de Nieuwe Gemeentewet. 

Artikel 5 : 

Afschrift zal worden toegezonden aan de Heer Gouverneur der Provincie, de Procureur des Konings, 
de Heer Griffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge en de Griffie van de Politierechtbank. 

HOOFDSTUK II : VEILIGHEID, GEMAK VAN DOORGANG EN INNAME VAN DE OPENBARE WEG. 



Afdeling 1 : Algemene bepaling. 

Artikel 6 : 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk en, meer algemeen, van deze verordening, is de openbare weg 
dat gedeelte van het gemeentelijk grondgebied dat in hoofdorde bestemd is voor het verkeer van 
personen of voertuigen en voor iedereen toegankelijk is binnen de bij wetten, besluiten en 
verordeningen bepaalde perken. Hij omvat tevens, binnen dezelfde perken van wetten en 
verordeningen, de installaties voor het vervoer en de bedeling van goederen, energie en signalen. 

Hij omvat onder andere :

• de verkeerswegen en de private wegen met een openbaar karakter, met inbegrip van de 
bermen en voetpaden 

• de openbare ruimten, aangelegd als aanhorigheden van de verkeerswegen en voornamelijk 
bestemd voor het parkeren van voertuigen, voortuinen, wandelingen en markten. 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk en, meer algemeen, van deze verordening, is de bebouwde 
kom een gebied met bebouwing, waarvan de invalswegen aangeduid zijn met de verkeersborden F1 
"begin van de bebouwde kom" en de uitvalswegen aangeduid zijn met de verkeersborden F3 "einde 
van de bebouwde kom". 

Afdeling 2 : Manifestaties en samenscholingen op de openbare weg. 

Artikel 7 : 

Behoudens schriftelijke toelating van de Burgemeester is het organiseren van elke manifestatie op de 
openbare weg verboden. 

Artikel 8 : 

De houders van de in artikel 7 bedoelde toelating zijn verplicht zich te schikken naar de voorwaarden 
vervat in het toelatingsbesluit. Het niet nakomen van de voorwaarden tegen dewelke de toelating 
werd verleend, sluit de intrekking van de vergunning in. 

Artikel 9 : 

Elke persoon die deelneemt aan een samenscholing op de openbare weg, dient onmiddellijk gevolg 
te geven aan iedere vordering of elk bevel van de bevoegde politiediensten, dat tot doel heeft de 
veiligheid of het gemak van doorgang te vrijwaren of te herstellen. 

Afdeling 3 : Privatief gebruik van de openbare weg. 

Onderafdeling 1 : Algemene bepalingen. 

Artikel 10 : 



Elk privatief gebruik van de openbare weg, op de begane grond alsook erboven of eronder, dat een 
aanslag kan betekenen op de veiligheid of het gemak van doorgang is verboden, tenzij daartoe de 
schriftelijke toelating van de Burgemeester bekomen werd. Daaronder zijn begrepen het draaien en 
keren op de openbare weg met voertuigen, materieel of dieren tijdens het bewerken van de 
aanpalende landerijen. Voor het plaatsen van voertuigen, tenten of kramen met het doel reclame te 
maken, waren te koop te stellen of te verkopen, spelen of vermakelijkheden in te richten moet 
eveneens voorafgaandelijk schriftelijke toelating bekomen worden. 

Artikel 11 : 

Deuren, poorten, hekkens, enz... mogen niet op de rijbaan opendraaien. Kelderingen of keldergaten 
mogen niet aangebracht worden in de trottoirs of op de openbare wegen, zonder behoorlijk 
beveiligd te zijn. 

Artikel 12 : 

Waterputten of andere gevaarlijke diepten gelegen op minder dan 5 meter van de openbare weg of 
vanaf daar bereikbaar, moeten veilig afgedekt worden of voorzien zijn van een behoorlijke afsluiting 
van tenminste één meter hoog. 

Artikel 13 : 

Behoudens schriftelijke toelating van de Burgemeester is het verboden, voor rondreizende personen 
die in woonwagens verblijven, om met hun voertuigen op de openbare weg te blijven staan. De 
Burgemeester zal een toelating van verblijf van ten hoogste 24 uren verlenen en de plaats van het 
verblijf aanduiden. Uitzondering wordt gemaakt voor de kermisreizigers die in de gemeente 
verblijven ter gelegenheid van een door het gemeentebestuur toegelaten kermis of foor. Gemelde 
kermisreizigers zullen zich voor het opstellen van hun wagens op de openbare wegen of plaatsen, 
moeten schikken naar de aanduidingen van de plaatselijke politie. Zij dienen binnen de drie dagen na 
het beëindigen der feestelijkheden de gemeente te verlaten. Om gegronde redenen kan de 
Burgemeester deze termijn verlengen. 

Artikel 14 : 

Langs landelijke wegen waar geen grachten voorkomen zijn de gebruikers van de landerijen palende 
aan de openbare weg ertoe gehouden, bestendig een gelijkgrondse grasstrook van tenminste 1 
meter breed te laten groeien langs de rand van de rijbaan. In deze strook is het verboden 
landbouwgewassen te verbouwen; in ieder geval dient de wettelijk vastgestelde breedte der wegen, 
zoals ingeschreven in de atlas der buurtwegen behouden blijven. 

Het is verboden om stroken tussen de rijweg en de eigendomsgrens in te nemen ten private titel of 
door het plaatsen hindernissen. 

Artikel 14 bis :

• het plaatsen van een terras wordt enkel toegestaan t.a.v. bestaande horecazaken, waarvan 
zij deel uitmaken. 



• de aanvrager dient medegaand met zijn aanvraag een inplantingschets en foto's van de 
materiaalkeuze voor het meubilair voor te leggen. 

• het voeren van publiciteit op de terrasstoelen, tafels, parasols of afzetting van het terras 
wordt niet toegestaan 

• behoudens concessieovereenkomst voor een bepaalde duur kan de toelating voor het 
plaatsen van een terras steeds worden ingetrokken. 

• het plaatsen van terrassen wordt beperkt tot de periode tussen 15 maart en 15 oktober. 

• de aanvrager dient in te staan voor het onderhoud van het terras, het voetpad en de 
straatgoot. 

• het wordt niet toegestaan dat de terrassen uitgebouwd worden als vaste constructie en een 
afsluiting krijgen langs de straatzijde. 

• steeds dient een voetgangersstrook van 1 meter gevrijwaard te blijven. 

Onderafdeling 2 : Aanvullende bepaling die van toepassing is op het uitvoeren van werken op de 
openbare weg. 

Artikel 15 : 

Het is verboden werken uit te voeren op de openbare weg zonder schriftelijke toelating van de 
Burgemeester. Deze toelating dient tenminste 14 dagen voor de aanvang van de werken 
aangevraagd te worden. De werken dienen uitgevoerd te worden aan de voorwaarden in de 
machtiging bepaald. 

Artikel 16 : 

Wie werken op de openbare weg uitgevoerd heeft, moet die openbare weg, de signalisatie en de 
wegmarkering herstellen in de toestand waarin zij zich bevonden voor de uitvoering van de werken, 
binnen de termijn bepaald door de Burgemeester. 

Onderafdeling 3 : Bepalingen van toepassing op publiciteit op en langs de openbare weg. 

Artikel 17 : 

Het maken van publiciteit van commerciële aard op de openbare weg met reclamevoertuigen, 
wegwijzers, sandwichmannen, uitdelen van monsters, strooibiljetten, pamfletten of onder gelijk 
welke andere vorm, is op het grondgebied van de ganse gemeente verboden. Het is eveneens 
verboden publiciteit van commerciële aard te voeren bij middel van luidsprekers, roephoorns of 
andere geluidstoestellen. 

Mits aanvraag en schriftelijke toelating van de Burgemeester kan ten uitzonderlijke titel afwijking aan 
deze verbodsbepaling worden toegestaan, mits voorlegging van het bewijs dat: 

• de gemeentelijke belasting terzake voldaan werd, hetzij de toelating vermeldt dat er geen 
gemeentelijke belasting van toepassing is. 



• de volstorting van de waarborg, waarvan het bedrag door het College van Burgemeester en 
Schepenen wordt bepaald.

Deze toelatingen kunnen ten allen tijde door de Burgemeester worden ingetrokken zonder recht op 
schadeloosstelling, wanneer het maken van de publiciteit aanleiding geeft tot wanordelijkheden of 
van dien aard is dat het verkeer belemmerd wordt of op enige manier de goede orde of de rust in het 
gevaar brengt. 

Artikel 18 : 

Het is verboden om in het kader van organisaties of manifestaties op het openbaar domein aan te 
plakken buiten de daartoe voorziene aankondigingborden. Op deze bijzondere aankondigingborden 
mag niet volledig worden overplakt dan na de datum van de betreffende activiteit of manifestatie. 

Afdeling 4 : Uitvoeren van werken buiten de openbare weg. 

Onderafdeling 1 : Algemene bepalingen 

Artikel 19 : 

Door de bepalingen van de onderhavige afdeling worden de werken bedoeld die buiten de openbare 
weg uitgevoerd worden en die van die aard zijn dat ze de bedoelde weg bevuilen of de veiligheid of 
het gemak van doorgang belemmeren. 

Artikel 20 : 

Het is aan een voetpad verboden werken uit te voeren zonder een staketsel van ten minste twee 
meter hoog opgericht te hebben dat van boven voorzien is van een naar buiten gericht en in een 
hoek van 45 graden afhellend paneel. De deuren die aangebracht zijn in het staketsel, mogen niet 
naar buiten opengaan : ze worden voorzien van sloten of hangsloten en worden iedere dag gesloten 
bij het beëindigen der werken. De Burgemeester en/of zijn aangestelde kan afwijkingen toegestaan 
van het in alinea 1 geformuleerde verbod en ander veiligheidsmaatregelen voorschrijven. 

Artikel 21 : 

De toelating om het staketsel op de openbare weg op te richten wordt door de Burgemeester 
verleend. Deze laatste bepaalt de voorwaarden voor het gebruik van de openbare weg en kan 
bijzondere veiligheidsmaatregelen voorschrijven. De toelating wordt gevraagd tenminste dertig 
dagen voor het openen van de bouwwerf. Ze wordt verleend voor de duur van de werken en dient 
zich aan de bouwwerf te bevinden. Ze kan ingetrokken worden in geval van langdurige en niet 
gerechtvaardigde onderbreking van de werken. 

Artikel 22 : 

Behoudens door de Burgemeester toegestane afwijking mogen de materialen niet buiten de 
omheining op de openbare weg gelegd worden. 

Artikel 23 : 



De bouwheer is verplicht de Burgemeester te verwittigen tenminste vierentwintig uur voor het begin 
der werken. 

Artikel 24 : 

De werken worden begonnen onmiddellijk na het uitvoeren van de voorgeschreven 
veiligheidsmaatregelen. Ze worden zonder onderbreking voortgezet ten einde binnen de kortst 
mogelijke termijn beëindigd te zijn. Wanneer de gehele of gedeeltelijke bezetting van de openbare 
weg beëindigd is, moet de houder van de vergunning het Gemeentebestuur daarvan op de hoogte 
brengen en ervoor zorgen dat de plaatsen volgens de richtlijnen van het Gemeentebestuur in hun 
vorige toestand hersteld worden. 

Artikel 25 : 

De wanden van de uitgravingen moeten gestut worden om de beweging in de weg te beletten en om 
ongevallen te voorkomen. De weggegraven aarde die bederfelijke of ongezonde bestanddelen bevat, 
dient onmiddellijk verwijderd te worden. 

Artikel 26 : 

De werken die stof of afval om de omringende eigendommen of op de openbare weg kunnen 
verspreiden, mogen slechts aangevat worden na het aanbrengen van ondoordringbare schermen. 

Artikel 27 : 

Het is verboden puin buiten de omheining op de openbare weg te gooien of te plaatsen alsook in de 
leidingen bestemd voor de afvoer van regen- of afvalwater, of in de waterlopen. De aannemer is 
verplicht de afbraakwerken en het puin te besproeien teneinde het opjagen van stof maximaal te 
beperken. Ingeval de weg door de werken bevuild wordt, moet de aannemer hem onverwijld 
opnieuw volkomen schoon maken. 

Artikel 28 : 

In geval van volledige of gedeeltelijke afbraak van een gebouw moet er voor de bescherming van de 
naburige woningen gezorgd worden door aangepaste procédés. De stutten moeten op brede zolen 
steunen. Wanneer deze laatste op de weg liggen, wordt de last over een voldoende oppervlakte 
verdeeld. 

Artikel 29 : 

Bij het optrekken, het afbreken of het herstellen van woningen of gebouwen moet de eventueel 
beschadigde openbare weg na de beëindiging van de bouwwerken in zijn oorspronkelijke toestand 
hersteld worden. 

Artikel 30 : 

De containers, kranen, stellingen en de ladders die op de openbare weg steunen, dienen voorzien 
van de nodige signalisatie en verlichting, en moeten zo geplaatst worden dat alle schade aan 
personen en aan goederen voorkomen wordt en dat het verkeer der voertuigen niet gehinderd 
wordt. 



Artikel 31 : 

Zonder de voorafgaande toelating van de Burgemeester mogen op de openbare weg geen 
containers, laad- of hijstoestellen of ander bouwwerfmateriaal geplaatst worden, noch andere 
bouwmaterialen klaar gemaakt worden (cement, mortel, enz...). 

Onderafdeling 2 - waarborgen 

Artikel 32 : 

Vooraleer een bouwwerk of een werk tot aansluiting van het rioleringsnet mag aangevat worden, zal, 
tot waarborg eventuele schade aan het openbaar domein, door de bouwheer of de houder van het 
bouwrecht overeenkomstig de bepalingen hierna vermeld een waarborgsom gestort worden in de 
gemeentekas of een bankwaarborg verleend worden door een door de gemeente aanvaarde 
bankinstelling:

• voor veranderingswerken en aansluitingswerken op het rioleringsnet 5.000,-frank. 

• voor de bouw van ééngezinswoningen of andere gebouwen: 1.000,-fr. per strekkende meter 
gevellengte met een minimum van 10.000,-fr. en een maximum van 30.000,-fr. 

• voor meergezinswoningen of meerfunctionele gebouwen: 7.500,-fr. per woongelegenheid of 
deel van het gebouw, met een maximum van 50.000,-fr. 

Artikel 33 : 

Voorafgaandelijk aan de aanvang der werken wordt een tegensprekelijke plaatsbeschrijving 
opgemaakt betreffende de toestand van het openbaar domein. De borgsom die in de gemeentekas 
gestort wordt brengt geen intrest op. 

Artikel 34 : 

De borgsom of bankwaarborg wordt volledig vrijgegeven van zodra de bouwwerken voltooid zijn en 
er door de partijen tegensprekelijk vastgesteld is dat er geen schade aan het openbaar domein 
aangebracht werd of dat de schade volgens de regels van de kunst hersteld werd. Het College van 
Burgemeester en Schepenen zal de beslissing tot vrijgeving van de bankwaarborg of van de borgsom 
nemen binnen de 2 weken na het schriftelijk verzoek van de bouwheer. 

Afdeling 5 : Het snoeien van planten op eigendommen langs de openbare weg. 

Artikel 35 : 

De bewoners of bij ontstentenis de eigenaars van een eigendom zijn ertoe gehouden ervoor te 
zorgen dat de op deze eigendom aangebrachte planten zodanig gesnoeid worden dat geen enkele 
tak ervan : 

• op minder dan 4,50 meter van de grond boven de rijweg of de gelijkgrondse berm afhangt; 

• op minder dan 2,50 meter van de grond boven de verhoogde berm of boven het trottoir 
hangt; 



• het normaal uitzicht op de openbare weg belemmert in de nabijheid van bochten en 
kruispunten; de maximumhoogte van de beplantingen of omheiningen der voortuinen of van een 
perceel grond, gelegen in de driehoek gevormd door de rooilijnen en een schuine lijn op 5 meter van 
het snijpunt der rooilijnen wordt beperkt tot 70 cm. 

• de voldoende zichtbaarheid van verkeerstekens in het gedrang brengt. 

Hagen, bomen, heesters struiken en andere beplantingen moeten regelmatig onderhouden en 
gesnoeid worden. 

Onverminderd de politionele sanctie wordt in geval van overtreding van deze bepaling de eigenaar of 
de verantwoordelijke daarvan, per aangetekende zending in kennis gesteld en verzocht de nodige 
aanpassing uit te voeren. Indien binnen een termijn van 8 dagen niet overgegaan wordt tot 
aanpassing, laat de Burgemeester van ambtswege de nodige maatregelen uitvoeren op kosten en 
risico van de overtreder. 

Afdeling 6 : Aangelanden van openbare waterlopen. 

Artikel 36 : 

Binnen het jaar volgend op de dag waarop dit reglement bindend wordt, moeten de gronden die aan 
open waterlopen palen en als graasweiden worden gebruikt zodanig afgerasterd zijn dat het vee 
binnen het weiland wordt gehouden. Het deel van de afrastering aan de zijde van de grond die paalt 
aan een open waterloop dient zich te bevinden op een afstand van 0,50 meter landinwaarts gemeten 
vanaf de kruin van de oever van de waterloop, droogleggings- en bevloeiingswegen en vanaf de 
boord van de dijken en duinen. De afrastering mag niet hoger zijn dan 1,50 meter boven de begane 
grond. De afrastering moet derwijze opgesteld zijn dat ze geen belemmering kan vormen voor het 
verkeer van de werktuigen die bij de uitvoering van de gewone ruimings-, onderhouds- en 
herstellingswerken worden gebruikt. 

Artikel 37 : 

De aangelanden en de gebruikers moeten zonder recht op vergoeding de uit de waterlopen 
opgehaalde stoffen (reit en delfspecie), aanvaarden en de voor de uitvoering der werken nodige 
materialen laten plaatsen binnen een strook van 5 meter vanaf de kruin van de oever van de 
waterloop. 

Artikel 38 : 

Het is verboden binnen een afstand van 0,50 meter landinwaarts gemeten vanaf de bovenste boord 
van een waterloop grond te ploegen, te eggen, te spitten of op een andere wijze los te maken. Het is 
verboden binnen een strook van 5 meter vanaf de kruin van de oever van de waterloop enig gebouw 
of constructie op te richten, beplanting of stapeling te doen. 

Artikel 39 : 

De particuliere grachten gelegen tussen de percelen zullen door de aanpalende eigenaars of door 
hun pachters en ten hunnen koste moeten onderhouden worden. 

Afdeling 7 : De voorwerpen geplaatst op de vensterdorpels of op andere delen van de gebouwen. 



Artikel 40 : 

Het is verboden op de vensterdorpels 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 41 : 

Alle zonneschermen of andere uitstekende voorwerpen aan huizen vastgemaakt, zullen met het 
onderste gedeelte op tenminste 2 meter boven de grond moeten komen en tenminste 0,50 meter 
van de rand van de rijbaan moeten verwijderd blijven. 

Afdeling 8 : Inzamelingen op de openbare weg. 

Artikel 42 : 

Behoudens schriftelijke toelating van de Burgemeester is het verboden op de openbare weg 
inzamelingen te doen. 

Afdeling 9 : Het verkeer en laten rondlopen van dieren. 

Artikel 43 : 

Het is de bezitters van dieren of diegenen aan wie de zorg over de dieren werd toevertrouwd 
verboden, deze op de openbare weg te laten lopen zonder de nodige voorzorgen te nemen om te 
beletten dat de veiligheid of het gemak van doorgang verstoord wordt. 

Artikel 44 : 

Het is de eigenaars van honden of diegenen aan wie de zorg over deze honden werd toevertrouwd, 
verboden deze onbewaakt te laten rondzwerven op de openbare wegen, akkers en velden, op het 
ganse grondgebied van de gemeente. Een hond wordt als onbewaakt beschouwd wanneer hij niet 
bestendig in het oog wordt gehouden of meer dan vijftig meter van zijn meester of toezichter 
verwijderd is. 

Artikel 45 : 

Honden dienen aan de leiband gehouden te worden : 

• op de openbare wegen binnen de bebouwde kommen; 

• in de openbare parken en plantsoenen, alsmede op de begraafplaatsen. 

Honden die buiten voormelde plaatsen niet aan de leiband gehouden worden, dienen een halsband 
te dragen, waarop of waarin naam en adres van de eigenaar vermeld zijn. 

Artikel 46 : 

De toegang met honden is verboden: 

• in de openbare gebouwen 



• op de speelpleinen 

• op de sportvelden en in de sporthallen. 

Een uitzondering is voorzien voor de geleide hond van een blinde of een persoon met een handicap. 

Het is voor bezitters van huisdieren verboden hun huisdieren uitwerpselen te laten deponeren op 
het openbaar domein. Zij dienen in het bezit te zijn van een poepzakje voor het verwijderen van de 
uitwerpselen. 

Artikel 47 : 

Ronddolende en zonder meester aangetroffen honden zullen opgesloten worden. De eigenaars van 
de gevangen honden zullen hierover verwittigd worden. De honden die niet binnen de 24 uur, te 
rekenen vanaf het bericht door de politie gegeven, door hun meester opgeëist zijn of waarvan de 
eigenaar onbekend blijft, zullen naar een instelling voor dierenbescherming worden overgebracht. Is 
het dier ziek, zwaar gewond of gevaarlijk, dan mag het terstond afgemaakt worden. 

Artikel 48 : 

Het is verboden overmatig agressieve en wrede honden te houden op de gemeente, tot welkdanig 
ras, soort of bastaardvorm deze dieren ook mogen behoren. 

Artikel 49 : 

De landbouwers alsook andere personen dewelke vee houden, zijn verplicht er zorg voor te dragen 
dat de weiden en andere percelen waar deze dieren gehouden worden, terdege afgesloten zijn op 
een dusdanige wijze dat geen runderen, paarden of kleinvee kunnen uitbreken en zodoende op de 
openbare weg het verkeer in gevaar kunnen brengen. 

Bij het begeleiden van vee langs de openbare weg mag geen gebruik gemaakt worden van de zachte 
wegberm. Elke beschadiging dient in de oorspronkelijk toestand hersteld te worden. 

Artikel 50 : 

Wanneer een afsluiting van een perceel langs de openbare weg gelegen, volgens de politie 
onvoldoende blijkt dan dient de houder van de dieren op het eerste politieverzoek de nodige 
maatregelen ter verbetering te nemen. Bij negeren van dit verzoek kan de Burgemeester de 
verbetering der afsluiting van het perceel ambtshalve laten bevelen op kosten van de overtreder. De 
Burgemeester bepaalt de termijn naargelang de dringendheid van het geval, binnen dewelke de 
afsluiting door de eigenaar of houder van dieren, dient verbeterd te worden. De veehouder wordt 
van deze termijn per aangetekend schrijven in kennis gesteld. 

Afdeling 10 : Het gebruik van een schietwapen op de openbare weg of in de nabijheid ervan. 

Artikel 51 : 

Buiten de bij de wet toegestane gevallen is het verboden een schietwapen te gebruiken of 
gebruiksklaar te dragen op de openbare weg of in de nabijheid ervan. Wordt aangenomen dat het 



schietwapen in de nabijheid van de openbare weg wordt gebruikt, wanneer het gevaar bestaat dat 
een projectiel ervan een gebruiker van deze weg zou kunnen geraken. 

Afdeling 11 : De bestrijding van ijzel. Het reinigen van de openbare weg bij sneeuw of ijzel. 

Artikel 52 : 

Bij vriesweer is het verboden op de openbare weg water te gieten of te laten lopen. 

Artikel 53 : 

Bij sneeuwval of ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg erover waken dat voor 
de eigendom die zij bewonen, voldoende ruimte voor de doorgang van de voetgangers wordt 
schoongeveegd of dat het nodige wordt gedaan om gladheid te vermijden. Het is verboden de 
sneeuw voor een ander gebouw te vegen of op andere plaatsen van de openbare weg, waardoor de 
veiligheid en het gemak van doorgang in het gedrang gebracht worden of de rioolopeningen verstopt 
worden. Wanneer het woningen betreft, bewoond door meerdere gezinnen, rust deze verplichting 
op de onderste bewoner. Is het gelijkvloers onbewoond of zijn de bewoners ervan afwezig, dan rust 
deze verplichting op de bewoner van de dichtst daarboven gelegen verdieping. Voor wat de 
onbewoonde panden betreft rust deze verplichting op de eigenaars. 

Afdeling 12 : Het plaatsen op de gevel van gebouwen, van straatnaamborden en van verkeerstekens. 
Nummering van de huizen. 

Artikel 54 : 

Iedereen is ertoe gehouden op de gevel van het gebouw waarvan hij eigenaar is, straatnaamborden, 
evenals verkeerstekens, openbare verlichting en houders van leidingen inzake openbaar nut en 
openbare veiligheid door het gemeentebestuur te laten aanbrengen. 

Artikel 55 : 

Zo is ook iedereen ertoe gehouden het gemeentebestuur toe te laten het huis waarvan hij eigenaar 
is, van een huisnummer te voorzien. De bewoner of de eigenaar is verplicht de gemeentelijke 
huisnummerplaat erop te laten en te onderhouden zodat ze goed zichtbaar blijft vanaf de openbare 
weg. 

Afdeling 13 : Het achterlaten van fietsen en bromfietsen op de openbare weg. 

Artikel 56 : 

Het is verboden fietsen en bromfietsen onbeheerd achter te laten : 

• op de rijbaan, tegen of naast de trottoirbanden die deze rijbaan van de verhoogde trottoirs 
afgescheiden, 

• op het trottoir, tenzij geplaatst in rijwielstanders of onmiddellijk tegen de gevels, de stoepen 
of afsluitingen.

Onbeheerde rijwielen moeten met behulp van een degelijk slot, voor onmiddellijk gebruik ongeschikt 
gemaakt worden. 



Artikel 57 : 

Het is verboden, zonder schriftelijke toelating van de Burgemeester, rijwielstanders op de openbare 
weg te plaatsen. Een vergunning wordt slechts afgeleverd wanneer de veiligheid en het gemak van 
doorgang niet in het gedrang gebracht worden. 

Afdeling 14 : Leuren. 

Artikel 58 : 

Het is verboden op het grondgebied van de gemeente te leuren, behoudens schriftelijke toelating 
vanwege de Burgemeester of zijn aangestelde. 

Artikel 59 : 

Het toegestane leuren kan door de Burgemeester verboden of geschorst worden, tijdens openbare 
feestelijkheden of andere buitengewone omstandigheden, in straten of op plaatsen waar het leuren 
het verkeer zou hinderen of de openbare orde zou verstoren. 

HOOFDSTUK III : REINHEID EN MILIEUZORG. 

Afdeling 1 : Algemene bepalingen. 

Artikel 60 : 

Het is verboden op de openbare weg, op een langs vermelde weg gelegen openbaar of privaat 
terrein of op eender welke andere openbare of private plaats iets te plaatsen, te storten of te gooien 
dat schade kan berokkenen aan de openbare reinheid en hygiëne. Het is verboden op een langs de 
openbare weg gelegen terrein iets te behouden dat schade kan berokkenen aan de reinheid van de 
vermelde weg. 

Afdeling 2 : Reinheid van de gemeente. 

Artikel 61 : 

Alle afval waarvan het publiek zich wenst te ontdoen, moeten in de daartoe langs de openbare weg 
geplaatste korven worden geworpen. Deze korven mogen echter niet gebruikt worden voor het 
verwijderen van huisafval. 

Artikel 62 : 

Braakliggende of onbebouwde gronden binnen de bebouwde kom van de gemeente gelegen, 
moeten voorzien zijn van een degelijke afsluiting. De gebruikers, of bij ontstentenis, de eigenaars van 
deze gronden gelegen op het ganse grondgebied van de gemeente zijn verplicht de gronden rein te 
houden; dit impliceert o.a. de verplichting tot het verdelgen van onkruid dat tot uitzaaiing over de 
naburige percelen kan leiden, alsook de verplichting tot het verdelgen van ongedierte zoals ratten en 
muizen. Nalatigheid vanwege de eigenaars zal van ambtshalve door de gemeente hersteld worden 
op hun kosten. 

Artikel 63 : 



Het is verboden om het even welk materiaal of gereedschap boven de openbare weg uit te kloppen, 
uit te borstelen of uit te schudden. 

Artikel 64 : 

De uitbaters van frituren of snackbars, de verkopers van voedings- of andere waren, bestemd om ter 
plaatse of langs de openbare weg verbruikt te worden, dienen ervoor te zorgen dat behoorlijke en 
goed bereikbare korven bij hun inrichting geplaatst zijn. Deze recipiënten moeten door henzelf 
geleverd, reingehouden en geborgen worden. Het terrein rond de recipiënten of de standplaats moet 
door hen gereinigd worden. Behoudens hetgeen voorzien is voor de markten, moeten de personen 
die vanwege de Burgemeester een vergunning voor het verkopen van goederen op de openbare weg 
verkregen, instaan voor de reinheid van en rond hun standplaats. 

Artikel 65 : 

Het is verboden op de openbare weg voertuigen te smeren en er, behoudens geval van overmacht, 
werken aan uit te voeren. Het is verboden de openbare weg te bevuilen door het achterlaten van 
overblijfselen en ingrediënten afkomstig van het wassen of reinigen. 

Artikel 66 : 

Het is verboden op en langs de openbare weg te wateren elders dan in de daartoe bestemde 
waterplaatsen. 

Artikel 67 : 

De eigenaars van percelen alwaar voetpadstroken in gazon aangelegd zijn, dienen deze regelmatig te 
onderhouden. 

Afdeling 3 : Ophalen van huisvuil. 

Artikel 68 : 

1. Het gewoon huisvuil wordt in principe wekelijks opgehaald. De ophaaldagen worden bepaald 
door het Schepencollege en via een afvalkalender aan de bevolking meegedeeld. 

2. Het gewone huisvuil mag enkel aangeboden worden in oranje zakken met opschrift 
'Jabbeke', die door het gemeentebestuur verkocht worden. Deze zakken mogen voor geen andere 
doeleinden dan voor het bewaren en meegeven van huisvuil gebruikt worden. 

3. De zakken moeten behoorlijk dichtgemaakt zijn. Het brutogewicht van de zakken mag 
maximaal 25 kg bedragen. 

4. Onder gewoon huisvuil wordt begrepen: brandbaar huishoudelijk afval. Worden niet 
meegenomen: glas, klein gevaarlijk afval (KGA), vloeistoffen, kadavers, stenen, papier en karton, 
PMD, grof vuil, wit en bruin goed, gras en snoeiafval. 

Artikel 69 : 

1. Het PMD wordt in principe om de twee weken opgehaald. De ophaaldagen worden bepaald 
door het Schepencollege en via een afvalkalender aan de bevolking meegedeeld. 



2. Het PMD mag enkel aangeboden worden in blauwe zakken met opschrift 'IVBO-Fost Plus' die 
door het gemeentebestuur verkocht worden. Deze zakken mogen voor geen andere doeleinden dan 
voor het bewaren en meegeven van PMD gebruikt worden. 

3. De zakken moeten behoorlijk dichtgemaakt worden. 

4. Onder PMD wordt begrepen: plastieken flessen en flacons van drank, voeding, 
verzorgingsproducten, detergenten; metalen verpakkingen zoals drankblikjes, conservenblikken, 
aluminium schoteltjes, schroefdoppen, kroonkurken, deksels van flessen en bokalen; drankkartons 
van melk, fruitsap, yoghurt. Worden niet meegenomen: boter- of margarinevlootjes, plastieken 
potjes zakken, folies en films, verpakkingen die een gevaarlijk product bevat hebben; aluminiumfolie; 
andere drankverpakkingen dan drankkartons. 

Artikel 70 : 

1. Papier en karton worden in principe maandelijks opgehaald. De ophaaldagen worden 
bepaald door het Schepencollege en via een afvalkalender aan de bevolking meegedeeld. 

2. Het aangeboden papier en karton moet met een touw samengebonden worden. Het mag 
ook aangeboden worden in een kartonnen doos, echter niet bij regenweer. 

3. Per ophaalbeurt mag ten hoogste 1 m3 aangeboden worden. 

4. Volgende papiersoorten mogen voor ophaling aangeboden worden: kranten, tijdschriften, 
reclamefolders, telefoongidsen, boeken, fotocopieer- en computerpapier, papieren en kartonnen 
verpakkingen. Worden niet meegenomen: papier en karton waarin ander materiaal is verwerkt 
(drankkartons, vensterenveloppen, ringmappen...), behangpapier, broodzakken, vervuild en vet 
papier, carbonpapier, papier met een waslaag, geolied papier en karton. 

Artikel 71 : 

1. Grof huisvuil wordt in principe twee maal per jaar opgehaald. De ophaaldagen worden 
bepaald door het Schepencollege en via een afvalkalender aan de bevolking meegedeeld. 

2. Het grof vuil moet apart en ordelijk gestapeld worden. Afval in dozen of zakken wordt niet 
meegenomen. 

3. Onder grof vuil wordt begrepen: brandbare stukken die te groot zijn voor de gewone 
huisvuilzak. Worden niet meegenomen: glas, houten planken, kisten en paletten, autobanden, 
textiel, gasflessen, kadavers, bouw- en sloopafval, ontplofbare materialen, klein gevaarlijk afval 
(KGA), gras en snoeihout, afval in andere dan gemeentelijke huisvuilzakken, wit goed (koelkasten, 
fornuizen, diepvriezers) en bruin goed (T.V's, video's, computers, telefoons, …) en oude metalen. 

Artikel 72 : 

1. Snoeihout, haagscheersel en gras worden in afzonderlijke afhalingen opgehaald. De 
ophaaldagen worden bepaald door het Schepencollege en via een afvalkalender aan de bevolking 
meegedeeld. 



2. Het snoeihout moet samengebonden worden in bundels van ten hoogste 50 cm diameter en 
maximum 1 meter lang. De bundels moeten worden samengebonden met een gewoon touw, niet 
met een metaaldraad of plastiekkoord. Het snoeihout mag niet in zakken of dozen aangeboden 
worden. 

3. Per ophaalbeurt mogen niet meer dan 20 bundels aangeboden worden. 

4. Het gras mag enkel aangeboden worden in de bijzondere, door het gemeentebestuur 
Jabbeke verkochte, papieren zakken, met opschrift Jabbeke. Deze zakken mogen voor geen andere 
doeleinden dan voor het bewaren en meegeven van groenafval gebruikt worden. 

5. De zakken moeten behoorlijk dichtgemaakt worden met een composteerbaar touw. 

Artikel 73 : 

1. Recycleerbaar flessenglas moet gedeponeerd worden in de daartoe voorziene glascontainers. 
Andere vuilnis dan glas mag niet in deze containers worden gestort. Het is verboden glas, papier of 
andere vuilnis achter te laten naast de containers. Wanneer deze containers vol zijn, moet het glas 
terug meegenomen worden. 

2. Niet-recycleerbaar glas, waaronder begrepen het platte vensterglas, mag niet gestort worden 
in de glascontainers en dient gedeponeerd te worden in de bijzondere container op het 
containerpark. 

3. Het is verboden de glascontainers te gebruiken tussen 20 en 7 uur. 

Artikel 74 : 

De huisvuil-, de groenafval- en PMD-zakken, het grof vuil, het papier en karton moeten tegen de 
huisgevels of afsluitingsmuurtjes geplaatst worden; in ieder geval mogen ze niet over de 
trottoirboord uitsteken. 

Artikel 75 : 

1. Het is verboden afval op straat te zetten buiten de dagen van de afhaling, zoals deze door het 
Schepencollege vastgesteld worden. 

2. De huisvuil-, de groenafval- en PMD-zakken, het grof vuil, het papier en karton en het 
snoeihout mogen in regel niet in de straten geplaatst worden voor 6 uur. Enkel bij afwezigheid van 
het gezin op de dag der afhaling mogen ze op de vooravond op het voetpad geplaatst worden. 

Artikel 76 : 

Het is verboden de op straat staande huisvuil-, de groenafval- of PMD-zakken of bundels van papier 
en karton te openen, te doorsnuffelen, geheel of gedeeltelijk te ledigen of mee te nemen. 

Afdeling 4 : Containerpark. 

Artikel 77 : 



1. Langs de Kouter werd een omheind en bewaakt afvalpark voor goederen opgericht, voorzien 
van containers en speciale opslagplaatsen voor het opnemen van allerhande afval gebracht door 
private personen. 

2. Het is verboden ambachtelijk en industrieel afval aan te brengen en in de containers of op 
andere plaatsen aldaar te werpen. 

3. Het containerpark is enkel toegankelijk op volgende tijdstippen : - dinsdag van 14 uur tot 18 
uur. - woensdag van 14 uur tot 18 uur. - donderdag van 14 uur tot 18 uur. - vrijdag van 14 uur tot 18 
uur. - zaterdag van 9 uur tot 17 uur. Het containerpark is gesloten op zondag, maandag en wettelijke 
feestdagen of daarmee gelijkgestelde dagen. 

4. Het is verboden ander afval dan deze vermeld op elke container of aangeduide plaats of 
andere plaatsen te storten. 

5. Bij het storten van het afval moeten naast de schriftelijk aangebrachte aanduidingen ook de 
richtlijnen van het personeel, aangesteld door het College van Burgemeester en Schepenen 
nageleefd worden. 

6. De door het college van burgemeester en schepenen aangestelde verantwoordelijke van het 
containerpark mag ten allen tijde voor de goede orde van het containerpark afval weigeren, in het 
bijzonder wanneer niet voorafgaandelijk voldaan is aan de gemeentelijke retributie bij het aanvoeren 
van bepaald afval. 

Artikel 78 : 

Het College van Burgemeester en Schepenen is gemachtigd indien nodig de onder artikel 77 punt 3 
vermelde uurregeling te wijzigen. 

Afdeling 5 : Afloop van regenwater en van afvalwater. 

Artikel 79 : 

In de gedeelten van de gemeente waar de waterlopen, grachten of een rioleringsnet bestaan, is het 
verboden regen- of afvalwater komende van gebouwde eigendommen, op de openbare weg te laten 
lopen. De eigenaar voor wiens gebouwde eigendom door de gemeente rioleringen gelegd zijn of 
zullen gelegd worden, is ertoe gehouden zijn eigendom aan het rioleringsnet te laten aansluiten. 

Voor de aansluitingen op het rioolnet dient een siphonput geplaatst te worden met overloop. Het 
gemeentebestuur moet verwittigd worden van de plaatsing. Deze siphonput dient minstens éénmaal 
per jaar gereinigd te worden. 

Artikel 80 : 

In de gedeelten van de gemeente waar geen rioleringsnet bestaat, moet iedere woning voorzien zijn 
van een septic-tank. 

Artikel 81 : 



Het is verboden in de afvoerbuizen voor regen- en afvalwater iets te plaatsen, te gieten, te gooien of 
te laten lopen waardoor ze kunnen verstoppen. 

Artikel 82 : 

Elke lozing van industrieel afvalwater in de gemeenteriolen of in de openbare waterlopen moet het 
voorwerp uitmaken van een voorafgaandelijke machtiging van de bevoegde overheid, die de 
voorwaarden terzake bepaalt. 

Afdeling 6 : Ontstoppen, reinigen en herstellen van riolen en duikers. 

Artikel 83 : 

Behoudens toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid is het verboden de riolen op het 
openbaar domein te ontstoppen, te reinigen of te herstellen. 

Artikel 84 : 

De aangelande eigenaars moeten de duikers, die zij hebben aangelegd of laten aanleggen op privaat 
terrein, onstoppen en reinigen. Het is verboden om zand en vuilnis in de straatkolken te vegen. 

Afdeling 7 : Reinigen van de openbare weg. 

Artikel 85 : 

De eigenaars, gebruikers, huurders of vruchtgebruikers moeten instaan voor de reinheid van de 
aangelegde bermen, trottoirs, goten en rioolroosters voor hun eigendom. Het reinigen voor de 
eigendommen die door de verschillende gezinnen betrokken worden, berust op de 
verantwoordelijke persoon. 

Artikel 86 : 

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. 

Afdeling 8 : Grachten. 

Artikel 87 : 

Het is verboden in de grachten iets te plaatsen, te gieten, te gooien of te laten lopen, waardoor de 
normale waterafvoer wordt verhinderd of bezoedeld. 

Artikel 88 : 

Het is verboden grachten op te vullen of te verleggen. De grachten, die wederrechtelijk werden 
opgevuld of verlegd, zullen op kosten van de overtreder in hun oorspronkelijke staat hersteld 
worden. Behoudens schriftelijke toelating van de gemeentelijke overheid is het verboden grachten of 
gedeelten ervan te vervangen door buizen. 

Artikel 89 : 



Met het oog op de verdelging van ratten of ander ongedierte, langs de boorden van grachten en 
waterlopen, zijn de bewoners verplicht de vrije doorgang te verlenen aan personen die door de 
bevoegde gemeentelijke overheid met de verdelging zijn belast. Zij dienen het plaatsen van de 
daartoe nodig geachte tuigen te dulden. 

Afdeling 9 : verbrandingen 

Artikel 90 : 

Onverminderd de bepalingen van art. 89 8° van het Veldwetboek en art. 7 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer K.B. 01.12.1975 is het verboden om afvalstoffen van 
welke aard ook te verbranden, behoudens wanneer het gaat om plantaardige afvalstoffen afkomstig 
van het onderhoud van tuinen, de bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden en de ontbossing of de 
ontginning van terreinen. 

HOOFDSTUK IV : OPENBARE GEZONDHEID. 

Afdeling 1 : Gezondheid van de woningen. 

Artikel 91 : 

Wanneer de Burgemeester ter kennis komt dat er woningen, logementen of welkdanige 
woonplaatsen bestaan, welke tengevolge van hun staat van verval, onzindelijkheid, ouderdom, door 
gebrek aan verluchting, drinkwater, waterafloop, door te grote bevolking, door gebrek aan 
onderhoud der toiletten of door gelijk welke oorzaak, van die aard zijn dat zij de gezondheid of de 
veiligheid van de inwoners in gevaar brengen, zal door de Burgemeester een proces-verbaal omtrent 
de toestand van het gebouw opgemaakt worden. 

Artikel 92 : 

De Burgemeester zal de nodige maatregelen bevelen en de tijd waarbinnen deze moeten worden 
uitgevoerd. Dit bevel zal aan de eigenaar worden betekend. 

Artikel 93 : 

Wanneer bij het verstrijken van de gestelde tijd, de eigenaar de voorgeschreven maatregelen niet 
heeft nageleefd kan de Burgemeester ofwel ambtshalve, op kosten van de eigenaar, de noodwendig 
geachte werken laten uitvoeren, ofwel het bewonen van de woongelegenheden verbieden. De 
kosten van de werken zullen van de eigenaar kunnen worden teruggevorderd overeenkomstig de 
bepalingen van art. 1. 

Artikel 94 : 

Het verbodsbesluit zal met redenen zijn omkleed en worden betekend aan de eigenaar en aan de 
huurders. Het verbod zal door bemiddeling van de gemeentepolitie worden aangeplakt op een zeer 
zichtbare plaats van de bedoelde woongelegenheid. Het wegnemen van dit bericht zonder de 
toestemming van de Burgemeester, ofwel het onleesbaar maken van de tekst, is verboden. 

Artikel 95 : 



De bij besluit van de Burgemeester voor onbewoonbaar verklaarde woongelegenheden moeten 
ontruimd worden binnen de veertien dagen volgend op de betekening van het besluit tenware een 
andere ontruimingstermijn ware voorzien. 

Artikel 96 : 

Het is verboden een gebouw dat door de Burgemeester onbewoonbaar werd verklaard of waarvan 
de ontruiming werd bevolen, te bewonen of laten bewonen. 

Afdeling 2 : Verwarmingsinstallaties en gebruik van brandstoffen. 

Artikel 97 : 

De gebruikers van de verwarmingsinstallaties met verbranding moeten ervoor zorgen dat de werking 
van hun installatie geen hinder oplevert voor de openbare gezondheid, door o.m. roetneerslag, 
bijtende rook, giftige gassen. 

Artikel 98 : 

Het zwavelgehalte van de vloeibare brandstoffen mag niet meer bedragen dan 1% van het gewicht, 
ongeacht het type van gebruikte vloeibare brandstof. Het gehalte van vluchtige zwavel van vaste 
brandstoffen mag niet meer bedragen dan 1% van het gewicht. 

HOOFDSTUK V : OPENBARE VEILIGHEID. 

Afdeling 1 : Dansgelegenheden. 

Onderafdeling 1 : Algemene bepalingen. 

Artikel 99 : 

Het is verboden danspartijen te organiseren in gebouwen en lokalen die niet aan de voorwaarden 
van onderhavige afdeling voldoen. Onder bestendige danspartijen wordt verstaan deze die gehouden 
worden door iemand die in de loop van het kalenderjaar in een welbepaalde inrichting of dancing, 
méér dan 12 danspartijen inricht. Met gelegenheidsdanspartijen worden alle danspartijen bedoeld 
die niet aan het zo even gestelde criterium beantwoorden. 

Artikel 100 : 

De inrichters van gelegenheidsdanspartijen dienen minstens acht dagen voor de danspartij doorgang 
vindt, aangifte doen bij het gemeentebestuur. Deze aangifte is echter niet verplicht voor de inrichters 
van private familiefeesten, van gelegenheidsdanspartijen die een niet-georganiseerd karakter 
hebben en van danspartijen die plaatsvinden in lokalen waar gelegenheidsverbruikers spontaan 
dansen en waar geen specifieke dansvloer aanwezig is. 

Artikel 101 : 

De indeling van de dansgelegenheid dient volledig overeenstemmend te zijn met het bij de 
bouwaanvraag bijgevoegd plan. De drankslijterijen moeten tevens voldoen aan de wetsbepalingen 
van het KB. van 03.04.1953, gewijzigd door de Wet van 06.07.67 en de Wet van 10.10.67, inzake de 
samengeordende wetsbepalingen nopens de drankslijterijen. 



Artikel 102 : 

Voor de binneninrichting mag alleen gebruik worden gemaakt van materialen die niet of moeilijk 
ontvlambaar zijn. Er mag geen gebruik gemaakt worden van hout, riet, stro, boomschors, papier, 
brandbare doeken, visnet of andere gemakkelijke ontvlambare stoffen voor de versieringen of 
inrichting van de binnenbekleding. Als vergangsmaatregel kan dit evenwel gedoogd worden mits 
deze ontvlambare materialen brandvertragend gemaakt worden en waarbij alsdan een getuigschrift 
moet kunnen worden voorgelegd. De duur van de brandwerendheid moet vermeld zijn in het attest. 
Telkens de geldigheidsduur vervallen is, zal een nieuwe behandeling plaats hebben, die door een 
nieuw attest zal gedekt zijn. 

Artikel 103 : 

De verbindingsdeuren tussen de dansgelegenheid en de lokalen, niet behorend tot de uitbating van 
de dansgelegenheid moeten zelfsluitend zijn en een graad van weerstand tegen brand hebben van 
minstens één uur. 

Artikel 104 : 

De deuren moeten naar buiten openslaan in de richting van de uitgang en gemakkelijk kunnen 
geopend worden, met dien verstande evenwel dat deze rechtstreeks op de openbare weg uitgeven 
niet buiten de rooilijn mogen komen. Indien de deuren noodzakelijkerwijze naar binnen opendraaien 
moeten deze kunnen openslaan tegen een vast gedeelte van het gebouw en er stevig kunnen aan 
bevestigd worden. Gedurende de openingsuren moeten deze deuren in open stand worden 
vastgezet. 

Artikel 105 : 

Een nooduitgang moet voorzien zijn, bij voorkeur aan de tegenovergestelde kant van de ingang van 
de zaal. Deze nooduitgang moet opendraaien in de zin van de uitgang, moet volledig afhankelijk zijn 
van de eigenlijke dansgelegenheid, moet rechtstreeks op de openbare weg uitgeven, zonder dat 
ingewikkelde gangen of lokalen te dienen doorlopen te worden. Betreffende het aanbrengen van een 
nooduitgang kan in bepaalde gevallen door de Burgemeester op advies van de brandweer daarop 
een afwijking toegestaan worden. 

Artikel 106 : 

De richting naar en de plaats van alle uitgangen en nooduitgangen dienen ten allen tijde aangeduid 
te zijn door overeenkomstige pictogrammen zoals beschreven in artikel 52 van het algemeen 
reglement op de arbeidsbescherming. Ze moeten onverminderd de normale verlichting op de 
veiligheidsverlichting worden afgesloten. 

Onderafdeling 2 : Verwarming. 

Artikel 107 : 

De dansgelegenheid moet behoorlijk verwarmd en verlucht zijn, derwijze dat alle 
veiligheidsmaatregelen getroffen zijn om verhittingen, ontploffingen en brand te vermijden. 

Artikel 108 : 



Er mag absoluut geen gebruik gemaakt worden van open vuren of verplaatsbare 
verwarmingstoestellen. 

Artikel 109 : 

De branders van de verwarmingstoestellen en hun eventuele brandstofvoorraad worden geplaatst in 
een goed verlucht lokaal uitsluitend tot dit gebruik voorbehouden en dat niet rechtstreeks op de 
danszaal uitgeeft. Op de branders met vloeibare brandstof moet een automatische blusinstallatie 
worden voorzien. Op de branders met gasvormige brandstof moet een gasdetector worden voorzien. 
Op de toevoerleidingen van de brandstof naar de brander moet een afsluitkraan worden geplaatst, 
op een veilige gemakkelijk bereikbare plaats, buiten de stookplaats gelegen. 

Onderafdeling 3 : Verlichting en elektrische installaties. 

Artikel 110 : 

De lokalen moeten behoorlijk verlicht zijn. De elektriciteit is verplichtend als algemeen 
verlichtingssysteem. 

Artikel 111 : 

De inrichting moet voorzien zijn van een veiligheidsverlichting die voldoende lichtsterkte geeft om 
een ordelijke ontruiming te verzekeren, automatisch en onmiddellijk in werking treedt bij het 
uitvallen van een gewone verlichting en minstens één uur in werking blijft. 

Artikel 112 : 

De elektrische installatie en de veiligheidsverlichting dienen om het jaar door een door het Ministerie 
van Economische Zaken erkend organisme aan een speciaal nazicht onderworpen te worden. Het 
afgeleverd attest moet ten allen tijde aan de controlediensten kunnen voorgelegd worden. Aan de 
bemerkingen in het attest vermeld moet onverwijld het passend gevolg worden gegeven. 

Onderafdeling 4 : Brandbestrijdingsmiddelen. 

Artikel 113 : 

Een voldoende hoeveelheid geschikte blusmiddelen moet opgesteld worden op een goed zichtbare 
plaats in akkoord met de brandweerdienst. 

Artikel 114 : 

Deze toestellen dienen minstens éénmaal per jaar door een daartoe bevoegd organisme nagezien en 
beproefd te worden. De controlekaart moet steeds aan het toestel bevestigd zijn. 

Artikel 115 : 

Snelblusapparaten op basis van halogenen zijn ten strengste verboden. 

Onderafdeling 5 : Bijzondere voorschriften. 

Artikel 116 : 



Er mogen geen licht ontvlambare vloeistoffen of vloeibaar gemaakte gassen in de dansgelegenheid of 
aanhorigheden opgestapeld worden. 

Artikel 117 : 

Buiten het gebouw op de gastoevoerleiding zal door de gasmaatschappij een afsluiter worden 
geplaatst. Deze zal op de voorgevel worden aangeduid met de letter "G". De hoofdkraan van de 
gastoevoer en de hoofdschakelaar van de elektriciteit dienen zoveel mogelijk buiten de eigenlijke 
danszaal gelegen te zijn en zo dicht mogelijk bij de openbare weg of tegenaan één der uitgangen. 

Artikel 118 : 

Houders, met butaan- of propaangas gevuld, zijn in de dansgelegenheid niet toegelaten. 

Artikel 119 : 

Alle voorzorgen dienen genomen te worden om brandrisico's afkomstig van het roken te weren. Het 
is streng verboden te roken op de dansvloer. 

Artikel 120 : 

De inrichtingen moeten van een goed verluchtingssysteem worden voorzien. Desgevallend kunnen 
door de brandweer ventilatiekoepels of rookluiken voorgeschreven worden. 

Artikel 121 : 

De uitgangen en nooduitgangen moeten steeds vrij blijven van hindernissen en een gemakkelijke 
ontruiming mogelijk maken. 

Artikel 122 : 

De uitbating moet minstens één op het openbaar net aangesloten telefoontoestel ter beschikking 
hebben. 

Onderafdeling 6 : Controlemaatregelen en strafbepalingen. 

Artikel 123 : 

De eigenaar(s), huurder(s), uitbater(s) of welkdanige personen die aan de uitbating van de 
dansgelegenheid deelnemen zijn verplicht - met het oog op een regelmatige controle - te allen tijde 
toegang te verlenen aan de bevoegde brandweerbevelhebber alsook aan de gemeentelijke politie. 

Artikel 124 : 

De niet-naleving van de brandbeveiligingsmaatregelen kan eventueel aanleiding geven tot een 
onmiddellijke sluiting van de dansgelegenheid op bevel van de Burgemeester. 

Afdeling 2 : Logementhuizen. 

Artikel 125 : 



Voor de toepassing van onderhavige normen wordt onder logementhuizen begrepen : iedere 
inrichting waar toevallig, tijdelijk of bestendig logies met of zonder maaltijden verschaft worden aan 
reizigers of inwonende gasten, ongeacht of ze aldaar wettelijk gehuisvest zijn of niet. Als dusdanig 
zijn te aanzien : logies in herbergen en particuliere woningen waar gemeubelde of niet gemeubelde 
kamers worden verhuurd en die niet onder toepassing vallen van het decreet van 20 maart 1984 
houdende het statuut van de logiesverstrekkende bedrijven. Vallen niet onder toepassing van 
onderhavige normen de verhuring van appartementen, studio's, studentenkamers, rustoorden, 
ziekenhuizen en soortgelijke inrichtingen. 

Artikel 126 : 

Niemand mag zonder voorafgaandelijk schriftelijke aangifte aan de Burgemeester een logementhuis 
uitbaten. De aangifte van de uitbating van een logementhuis moet schriftelijk aan de burgemeester 
gericht worden, door hetzij de eigenaar, hetzij de hoofdhuurder of andere huurder van het gebouw 
dat als logies wordt ingericht. De Burgemeester kan de uitbating verbieden wanneer hij oordeelt dat 
de hygiënische of veiligheidstoestand van de inrichting niet voldoet. 

Artikel 127 : 

De uitbating kan tijdelijk of voor goed verboden worden om dezelfde redenen als hiervoor. 

Artikel 128 : 

De Burgemeester bepaalt de exploitatievoorwaarden waaraan het logementhuis moet voldoen om 
aan zijn bestemming te beantwoorden, inzonderheid qua hygiëne, veiligheid, openbare gezondheid, 
comfort en capaciteit van de inrichting. 

Artikel 129 : 

Hij die de onder het artikel 126 bedoelde aangifte doet, moet toelaten dat de politie ter plaatse het 
vereiste onderzoek verricht. 

Artikel 130 : 

Ieder logementhuis d.w.z. de gehele inrichting, het gebruikt meubilair, de verschillende lokalen en 
alle gebruikte voorwerpen moeten voldoen aan de vereisten die inzake veiligheid en hygiëne zullen 
gesteld worden. 

Artikel 131 : 

De logementuitbater of zijn aangestelde moet zich schikken naar de wet van 17 december 1963 
inzake het inschrijven van de reizigers en de controle op de logementhuizen. 

Artikel 132 : 

Elke slaapkamer moet rechtstreeks licht en buitenlucht ontvangen door tenminste één venster van 
voldoende grootte. 

Artikel 133 : 



Geen slaapkamer mag ingericht zijn voor meer dan twee personen behoudens toepassing van artikel 
136 hierna. Er moet een rechtstreekse toegang zijn tot de kamers en niet via een andere kamer. 

• De oppervlakte voor één éénpersoonskamer dient minimum 5 m² te bedragen. 

• De oppervlakte voor een tweepersoonskamer dient minimum 10 m² te bedragen. 

• De gemiddelde vrije hoogte tussen vloer en plafond op de slaapkamers dient minimum 2,20 
m te bedragen. 

Artikel 134 : 

Iedere logeerkamer dient behoorlijk ingericht en moet een minimum aan meubilair bevatten, dit 
betekent één bed, één kast, één tafeltje en één stoel. 

Artikel 135 : 

Iedere kamer moet door de huurder of gebruiker kunnen afgesloten worden. 

Artikel 136 : 

Er mogen geen gemeenschappelijke kamers worden ingericht, tenzij deze ingedeeld worden in 
afzonderlijke slaapcellen voor één of maximum twee personen. Hierbij dienen volgende 
voorwaarden in acht genomen worden : 

• de scheidingswanden moeten een hoogte hebben van minimum twee meter. 

• de vrije hoogte tussen vloer en plafond van de ruimte moet minimum 2,60 m bedragen. 

• aller andere voorwaarden vervat in dit besluit met uitzondering van artikel 132 en artikel 133 
punt c. 

• de gemeenschappelijke ruimte moet rechtstreeks licht en buitenlucht kunnen ontvangen. 

De Burgemeester kan afwijkingen toestaan aan deze oppervlakten van de slaapkamers, indien de 
huurders of gebruikers over een gemeenschappelijk dagverblijf kunnen beschikken dat hiervoor is 
gericht. 

Artikel 137 : 

Een logementhuis dient over volgende sanitaire installatie te beschikken : 

1. een lavabo op iedere kamer, of in een gemeenschappelijke ruimte één lavabo per groep van 
vijf personen. 

2. één wc en één bad of stortbad met groep of per deel van een groep van tien personen. 

3. voor elke groep of deel van een groep van tien personen van een verschillend geslacht dient 
één wc voorzien te worden. 

De lavabo's geplaatst in de gemeenschappelijke sanitaire ruimten dienen van elkaar gescheiden te 
worden, indien personen van een verschillend geslacht daar gebruik kunnen van maken. 



Artikel 138 : 

Kelders en niet ingerichte zolders mogen niet als slaapvertrekken worden verhuurd. 

Artikel 139 : 

Elk sanitair toestel dient voorzien te zijn van stromend water en reukafsluiter. 

Artikel 140 : 

De gemeenschappelijke sanitaire ruimten, de wc's, de baden of stortbaden dienen voorzien te zijn 
van een rechtstreekse luchttoevoer, onafhankelijk van de luchtverversing der andere kamers. 

Artikel 141 : 

De kamers, gemeenschappelijke leefruimten en sanitaire ruimten, trappen, trappenhuizen, gangen 
en zijgangen dienen over een behoorlijke en voldoende kunstmatige verlichting te beschikken. 

Artikel 142 : 

Indien er aan de huurders of gebruikers maaltijden worden verstrekt, moet de inrichting ten minste 
over een lokaal beschikken dat als eetzaal dient en geen gelagzaal is, tenzij deze is ingericht als 
restaurant. 

Artikel 143 : 

De uitbaters van logementhuizen dienen voor hun persoonlijk gebruik over voldoende private 
vertrekken te beschikken naar verhouding van hun gezin, in geval zij daadwerkelijk daar gehuisvest 
zijn. Het logementhuis moet tenminste één op het openbaar net aangesloten telefoontoestel ter 
beschikking hebben. 

Artikel 144 : 

De uitbater van een logementhuis moet op eerste verzoek van de Burgemeester een attest 
voorleggen van een verzekeringsmaatschappij, waaruit blijkt dat hun inrichting, zowel in hoofde van 
de eigenaar-exploitant als gebruikers, in voldoende mate tegen brand en ongevallen verzekerd is. 

Artikel 145 : 

Op de buitenkant van iedere slaapkamer moet een volgnummer worden aangebracht. De prijzenlijst 
voorzien bij K.B. van 31.07.1935 dient op ondubbelzinnige wijze de prijzen van de slaapkamers met 
of zonder maaltijden te vermelden en moet op een duidelijk zichtbare wijze zijn aangebracht. 

Artikel 146 : 

Hij die een logementhuis opricht, overneemt of niet meer uitbaat, is verplicht daarvan vooraf 
schriftelijk kennis te geven aan de Burgemeester, eventueel met vermelding van de nieuwe uitbater 
of eigenaar. 

Overgangsmaatregel. 



De eigenaars en/of uitbaters van een logementhuis dienen de inrichting tegen 31.12.1992 in 
overeenstemming te brengen met de voorafgaande bepalingen. 

Afdeling 3 : Voorzorgsmaatregelen tegen brand. 

Artikel 147 : 

Behoudens toelating van de Burgemeester is het verboden feest- of danstenten op te richten. 

Afdeling 4 : Watervoorwaarden voor het blussen van branden. 

Artikel 148 : 

Het is verboden voertuigen te parkeren of goederen te stapelen, ook tijdelijk, wanneer hierdoor de 
toegang tot of het gebruik van watervoorraden voor het blussen van branden gehinderd of 
verhinderd wordt. 

Artikel 149 : 

Het is verboden de identificatie- en herkenningstekens van de watervoorraden voor het blussen van 
branden onherkenbaar te maken, te beschadigen, onzichtbaar te maken of te laten maken. 

Artikel 150 : 

De personen die er bij sneeuwval toe gehouden zijn, voor de door hen gebruikte eigendom een 
doorgang vrij te maken voor de voetgangers, zijn er eveneens toe gehouden de bereikbaarheid van 
de brandmonden en van de zuigputten te verzekeren. 

Afdeling 5 : Bepalingen betreffende het blussen van branden. 

Artikel 151 : 

Iedereen is verplicht te dulden dat, door of vanwege, de bevoegde politie- of brandweerdiensten, al 
die maatregelen getroffen worden die voor het bestrijden van brand, tot afwending van het 
brandgevaar, ter voorkoming van uitbreiding van brand, of ter afwering van gevaar van de openbare 
veiligheid nodig geoordeeld worden. 

Artikel 152 : 

De bewoners en de gebruikers van in nabijheid gelegen gebouwen zijn verplicht, met het oog op 
aanvoeren van water, onmiddellijk de bevelen van de bevoegde politie- of brandweerdiensten op te 
volgen. 

Artikel 153 : 

De personen die zich bij een brand bevinden zullen de hulp moeten verlenen die door de 
bevelhebbers van politie of brandweer wordt gevorderd. 

Artikel 154 : 

Buiten het in vorig artikel vermeld geval van opeising, is het verboden zich te begeven of te bevinden 
op het terrein dat in geval van brand, door de politie in het belang van de veiligheid van personen en 



goederen, is afgebakend. De personen wier aanwezigheid op of nabij de plaats van de brand door de 
politie niet noodzakelijk wordt geacht, moeten zich op het eerste bevel van de politie verwijderen. 

Artikel 155 : 

De personen die uit een plaats waar brand ontstaan is, geredde voorwerpen in hun bezit hebben zijn 
verplicht deze aan de eigenaar terug te geven, of er binnen de vierentwintig uur de aangifte van te 
doen op het commissariaat van politie. 

Afdeling 6 : Gebouwen. 

Artikel 156 : 

Wanneer een bouwwerk door bouwvalligheid de openbare veiligheid in het gedrang brengt, kan de 
Burgemeester, op grond van een deskundig verslag, de vereiste herstellingswerken voorschrijven. De 
eigenaar van het betrokken bouwwerk dient deze herstellingswerken te laten uitvoeren binnen de bij 
dat verslag opgelegde tijdsperiode. 

Afdeling 7 : Overstromingen en andere rampen. 

Artikel 157 : 

In geval van overstromingen of andere rampen kan de Burgemeester te allen tijde alle personen en 
materiaal die hij nodig acht te vorderen ten einde de schadelijke gevolgen van deze rampen in te 
dijken of te beperken. Ieder is verplicht aan de vorderingen gevolg te geven zodra hij ervan in kennis 
wordt gesteld door de Burgemeester of zijn afgevaardigde. 

Afdeling 8 : Openbare vergaderingen. 

Artikel 158 : 

Behoudens schriftelijke toelating van de Burgemeester is het verboden in open lucht openbare 
vergaderingen te organiseren. Deze toelating dient minstens acht dagen op voorhand aangevraagd te 
worden. 

Artikel 159 : 

De deelnemers aan de in art. 158 bedoelde vergaderingen moeten onmiddellijk gevolg geven aan de 
bevelen van de bevoegde politiediensten, die tot doel hebben de openbare veiligheid te vrijwaren of 
te herstellen. 

Artikel 160 : 

De houders van de vergunning waarvan sprake in art. 158 zijn ertoe gehouden de voorwaarden na te 
leven die in deze vergunning worden gesteld. Het niet naleven van de voorwaarden tegen dewelke 
de toelating werd verleend, sluit de intrekking van de vergunning in. 

Artikel 161 : 

De Burgemeester moet minstens acht dagen op voorhand op de hoogte worden gebracht van de 
openbare vergaderingen die niet in open lucht plaats vinden. 



Afdeling 9 : Speelpleinen of speelterreinen die toegankelijk zijn voor het publiek. 

Artikel 162 : 

Op speelpleinen toegankelijk voor het publiek is het verboden eender welk speeltuig dat gevaar kan 
opleveren voor de veiligheid te plaatsen of in gebruik te houden zonder bewijs van veiligheid en een 
voldoende verzekering. 

Afdeling 10 : Gemeentelijke sporthal en sportstadia. 

Artikel 163 : 

De gemeentelijke sporthallen op het grondgebied van Jabbeke zijn voor het publiek toegankelijk 
tijdens de daartoe vastgestelde uren. 

Artikel 164 : 

Het Schepencollege of zijn aangestelde, een beheerder of verantwoordelijk toezichter van de 
concessiehoudende VZW mag personen of groepen die niet voldoen aan de voorafgaandelijke 
betaling van het huurgeld de toegang tot de sporthal ontzeggen. 

Artikel 165 : 

Het is verboden te roken in de sporthal tijdens de sportmanifestaties, rond te lopen met 
onaangepast of bevuild schoeisel, de andere gebruikers te hinderen ondermeer door 
muziekuitzendingen. 

Artikel 166 : 

Het is niet toegelaten in de sporthal honden of fietsen binnen te brengen tenzij het Schepencollege 
of de concessie-houdende VZW voorafgaandelijk toelating heeft verleend. 

Artikel 167 : 

Het is het publiek verboden om, met uitzondering van het verharde weggedeelte en de 
parkeerstroken, de sportterreinen te betreden met bromfietsen, motorvoertuigen, auto's of 
paarden. 

Artikel 168 : 

Het is het publiek en de gebruikers verboden om aan de terreinen of de infrastructuur enige 
beschadiging aan te brengen. 

Artikel 169 : 

Het Schepencollege of zijn aangestelde, een beheerder of verantwoordelijke toezichter van de 
concessiehoudende VZW is gemachtigd om politiehulp te vorderen bij onregelmatigheden. 

Afdeling 11 : Bepalingen die de hoofdstukken IV en V gemeen hebben. 

Artikel 170 :



Wie bemerkt dat er iets kan gebeuren of gebeurd is dat de openbare gezondheid of veiligheid in 
gevaar brengt, is verplicht onmiddellijk de openbare overheid te verwittigen. Iedere oproep en ieder 
alarm die geen ander doel hebben dan een nutteloos optreden van de overheid te veroorzaken, zijn 
verboden. 

HOOFDSTUK VI : OPENBARE RUST. 

Afdeling 1 : Belemmering van licht en zicht. 

Artikel 171 : 

Het is verboden voorwerpen die het licht of het zicht belemmeren of die hinderend zijn of 
onwelriekende geuren verspreiden te plaatsen voor woningen. Dergelijke voorwerpen moeten, 
zonder de normale doorgang te belemmeren, op voldoende afstand en langs onbewoonde 
straatgedeelten worden geplaatst. 

Afdeling 2 : Lawaaihinder. 

Artikel 172 : 

Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk door geluid 
worden gehinderd. Voor zover niet geregeld in bijzondere wetten of besluiten, is dan ook verboden, 
elke hinderlijk geluidsverwekkende activiteit, zowel bij dag als bij nacht, welke zonder noodzaak de 
rust van de inwoners verstoort. 

Artikel 173 : 

Onverminderd de toepassing van art. 172 wordt inzonder als hinderlijk beschouwd en is verboden elk 
geluid waarvan de sterkte meer bedraagt dan 70 dB(A) tussen 7 uur en 22 uur en meer dan 45 dB(A) 
tussen 22 uur en 7 uur. 

Wanneer evenwel kan aangetoond worden dat het gebruik van een geluidsbron die onvermijdelijk 
deze geluidsniveaus overschrijdt, noodzakelijk is, is dit lid niet van toepassing maar kan deze 
geluidsbron onderworpen worden aan een milieuheffing en of beperking in volume, tijd en ruimte. 

Artikel 174 : 

Voor de toepassing van art. 533 en art. 561, 1° van het Strafwetboek, in verband met nachtrumoer 
en naar dit algemeen politiereglement, wordt het begrip "nacht" bepaald vanaf 's avonds 22 uur tot 
's morgens 7 uur. 

De Burgemeester kan, zelfs voor particuliere gevallen, afwijkingen toestaan aan deze norm, ter 
gelegenheid van feestelijkheden en vieringen. 

Artikel 175 : 

Tussen 22.00 uur en 07.00 uur is het verboden in de bebouwde kom van de gemeente grasmaaiers of 
andere werktuigen, aangedreven door ontbrandingsmotoren, te gebruiken. 

Artikel 176 : 



Het is verboden vuurwapens af te schieten, knalsignalen of ontploffingen te veroorzaken, die 
personen of dieren kunnen doen opschrikken of storend zijn voor de omwonenden. 

Artikel 177 : 

De houders van dieren waarvan het geblaf, het gehuil, het gekraai, het geschreeuw of het gezang de 
rust der buren verstoort, zijn strafbaar volgens de voorschriften van dit reglement. 

Artikel 178 : 

Het geluidsniveau dat in art. 173 in dB(A) wordt uitgedrukt, wordt gemeten bij middel van een 
geluidsmeter, waarvan de meettolerantie niet groter is dan 1 dB(A). Wanneer geen andere wijze van 
meten is vastgesteld wordt het geluidsniveau gemeten op 10 meter afstand van de geluidsbron en op 
een hoogte van 1,2 meter. Indien het geluid echter wordt voortgebracht op privé-domein, wordt het 
gemeten op de dichtstbijgelegen grens van het domein. Bij de onmogelijkheid van het meten op 10 
meter of op de grens wordt de meest hieraan benaderende afstand genomen. Indien geen 
meettoestel voorhanden is, zullen de vaststellingen van de verbaliserende overheid, waarin de 
geluidshinder duidelijk wordt omschreven, een bindende kracht hebben. Wanneer voorgeschreven 
wordt dat het geluidsniveau niet mag worden overschreden in de woningen, wordt dit niveau 
gemeten in de woning van de klager. De metingen tot naleving van dit reglement zullen worden 
uitgevoerd aan de nauwkeurigheidseisen bepaald in de Belgische norm NBN 576.80. 

Afdeling 3 : Voetzoekers. 

Artikel 179 : 

Het is verboden voetzoekers, ontploffingspatronen of -tuigen, vuurpijlen of andere 
vuurwerkpatronen te gebruiken. De Burgemeester kan voor vreugdeschoten, tussen zeven en 
tweeëntwintig uur afwijkingen toestaan en zal de voorwaarden terzake bepalen. 

Afdeling 4 : Hinder of last aandoen. 

Artikel 180 : 

Het is verboden : 

• aan deuren te bellen of te kloppen met de bedoeling de bewoners te storen of te plagen; 

• te gooien met voorwerpen die schade aan personen of goederen kunnen toebrengen; 

• al dan niet automatisch alarmkanonnen of lawaaimakende apparaten, dienend om vogels te 
verschrikken op minder dan 100 m van het dichtstbijgelegen bewoond gebouw te plaatsen. Het is 
verboden deze apparaten 's nachts te laten werken. 

Artikel 181 : 

Gedurende de periode van 1 april tot en met 30 september is het verboden reisduiven, die niet aan 
de prijskamp deelnemen te laten uitvliegen van 8 tot 19 uur of tot zolang de prijskampen niet zijn 
afgesloten en dit op de zaterdagen, zondagen en wettige feestdagen waarop duivenprijskampen 
plaats hebben. 



Artikel 182 : 

Elke handeling die de duivenliefhebbers schade kan toebrengen is ten allen tijde verboden. Door 
schadelijke handelingen dient te worden verstaan : alle middelen die aangewend worden om de 
duivenliefhebbers te benadelen, zoals slaan op allerlei voorwerpen, zwaaien met 
gelegenheidsvlaggen of deze aanhangen op daken of andere plaatsen in de nabijheid van de 
duivenhokken. Worden niet aangezien als gelegenheidsvlaggen : de nationale, gewest en 
gemeentevlaggen die worden uitgehangen ter gelegenheid van bepaalde feestdagen. 

Artikel 182 bis : 

Het houden van bijen is onderworpen aan een voorafgaande machtiging, aan te vragen aan het 
college van burgemeester en schepenen. 

Binnen de gewestplanzones: woonzone, woonuitbreidingsgebied, woonzone met landelijk karakter, 
recreatiezone, woonpark of binnen een straal van 250 meter daarbuiten wordt deze machtiging 
beperkt tot maximaal 6 bijenkorven. 

Afdeling 5 : Kansspelen en weddenschappen. 

Artikel 183 : 

Het is verboden kansspelen en weddenschappen te organiseren, deel te nemen, mee te werken, of 
toe te laten op privaat domein. 

Artikel 184 : 

De weddenschappen met wettelijke vergunning afgeleverd door de gemachtigde overheid vallen, 
voor zover de voorwaarden omschreven in die vergunning worden nagekomen, niet onder 
toepassing van dit verbod. 

Afdeling 6 : Maskeren. 

Artikel 185 : 

Het is verboden zich gemaskerd, vermomd of verkleed in het openbaar te vertonen. De 
Burgemeester mag in bijzondere omstandigheden afwijkingen toestaan. De personen, die zich 
gemaskerd, vermomd of verkleed in het openbaar vertonen, mogen geen stokken of wapens 
hanteren. Niemand mag een vermomming dragen, die van aard is de openbare orde te storen. 
Gemaskerde of vermomde personen mogen geen vlugschriften uitdelen of verspreiden. 

Afdeling 7 : Baden en zwemmen. 

Artikel 186 : 

Het is verboden te baden of te zwemmen in publieke waterlopen en vijvers. 

Afdeling 8 : Drankslijterijen. 

Artikel 187 : 



Bij wanordelijkheden, wanneer de uitbater niet bij machte is de orde in zijn instelling te handhaven 
of wanneer door het lawaai binnen de inrichting de openbare rust in het gedrang wordt gebracht, 
mogen de drankslijterijen op bevel van de Burgemeester door de politie gesloten worden. 

Afdeling 9 : Exotische in het wild levende dieren. 

Artikel 188 : 

Voor de toepassing van deze afdeling, zijn exotische in het wild levende dieren alle niet-inheemse in 
het wild levende dieren die geen huisdieren zijn, met uitzondering van vogels en vissen. 

Artikel 189 : 

Het is aan particulieren verboden exotisch in het wild levende dieren te houden, te vervoeren, in te 
voeren, te verhandelen, kosteloos of tegen betaling af te staan, tenzij namens een erkende zoo, 
dierenpark, private verzameling, circus of dolfinarium, zonder schriftelijke en voorafgaande toelating 
van de Burgemeester. Deze bepaling is evenwel niet van toepassing wanneer de dieren gehouden 
worden in een inrichting waarvoor een vergunning is vereist krachtens het algemeen reglement voor 
de arbeidsbescherming. 

Artikel 190 : 

De dieren, gehouden, vervoerd, ingevoerd, verhandeld of afgestaan in overtreding van deze afdeling, 
worden in beslag genomen en verbeurd verklaard, waarna ze zullen afgestaan worden aan een 
erkende organisatie voor dierenbescherming. 

Afdeling 10 : Woonwagens op privaat terrein. 

Artikel 191 :

Indien woonwagens meer dan 24 uur op een privaat terrein blijven staan, is de eigenaar van het 
terrein verplicht hiervan aangifte te doen bij het gemeentebestuur. 

Artikel 192 : 

De in artikel 191 bedoelde woonwagens moeten voldoen aan volgende voorwaarden: 

- de woonwagens moeten steeds zindelijk gehouden worden; 

- de ruimte van elke woonwagen moet minstens 4 m3 lucht aan iedere bewoner verzekeren; 

- zelfs als de deuren en de vensters gesloten zijn, moet door een bepaald systeem de bestendige 
verluchting van de woonwagen mogelijk zijn; 

- de woonwagens moeten toegankelijk zijn voor het daglicht door uit glas bestaande oppervlakten, 
van tenminste één achtste van de bodemoppervlakte. Zo er scheidingswanden geplaatst zijn, moet 
de verhouding bestaan voor iedere plaats die als woonplaats dient. Enkel de deuren en ramen in de 
buitenwanden komen hiervoor in aanmerking; 

- de rookafleidende buizen moeten door het dak van de woonwagens geleid worden op een wijze dat 
brandgevaar vermeden wordt en geen hinder of ongemak veroorzaakt voor de omwonenden; 



- de ruimten tussen de woonwagens moet rein gehouden worden en vrije doorgang verlenen; 

- ieder privaat terrein, waar met instemming van de eigenaar woonwagens standplaats nemen, moet 
door middel van een afsluiting van de openbare weg worden afgesloten, op kosten van de eigenaar. 
De woonwagens moeten geplaatst worden op tenminste 10 meter van de stallingen, mestputten, 
stro- of hooimijten en alle ontvlambare stoffen, en op tenminste 5 meter van alle gebouwen en van 
de openbare wegen. 

 Namens de gemeenteraad,  

De Secretaris,  De Burgemeester,

G. Acke.  R. Verleye.

 Voor eensluidend afschrift,  

De Secretaris,  De Burgemeester,

G. Acke.  R. Verleye.
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