
Hoofdstuk I OPENBARE RUST EN VEILIGHEID 
Afdeling I - BIJEENKOMSTEN EN VERGADERINGEN ZOALS BEDOELD IN ART. 26 VAN DE 
GRONDWET 
Onderafdeling I – BIJEENKOMSTEN IN OPEN LUCHT 
Art. 1- Een bijeenkomst in open lucht kan slechts plaatsvinden na een voorafgaande 

schriftelijke toelating van de burgemeester. 
Art. 2- De toelating zal schriftelijk, minstens 6 weken op voorhand, aangevraagd 

worden, tenzij de situatie een kortere termijn vereist. 
Art. 3- De organisator heeft de plicht al het mogelijke te doen opdat het ordelijke 

verloop van de bijeenkomst gehandhaafd kan blijven, inzonderheid dient hij zich 
te houden aan afspraken die gemaakt zijn met het gemeentebestuur. 

Onderafdeling II –OPENBARE BIJEENKOMSTEN NIET IN OPEN LUCHT. 
Art. 4- Voor het inrichten van openbare bijeenkomsten die niet in open lucht doorgaan 

dienen de organisatoren minstens 6 weken voorafgaandelijk aan de geplande 
activiteit schriftelijk de burgemeester ervan in kennis te stellen, tenzij de situatie 
een kortere termijn vereist.  
Zij vermelden daarbij de plaats, het tijdstip, het geschatte aantal deelnemers en 
alle andere nuttige informatie die een invloed kan hebben op de openbare 
orde. 

Art. 5- De organisator heeft de plicht al het mogelijke te doen opdat het ordelijke 
verloop van de bijeenkomst gehandhaafd kan blijven. 

Afdeling II - COLLECTEN 
Art.6- Het is verboden op de openbare weg geld- en/of andere inzamelingen te 

houden, zonder schriftelijke toelating van het college van burgemeester en 
schepenen. Het is verboden huis aan huis te gaan met het doel kaarten of andere 
voorwerpen te koop aan te bieden zonder schriftelijke en voorafgaande 
toelating van het college van burgemeester en schepenen. 
Leurders met een geldige leurkaart, almede de houders van vergunningen voor 
het collecteren aan huis en de verkopers van lotjes van vergunde tombola‟s 
vallen niet onder toepassing van dit artikel. 

Afdeling III – BESTRIJDING VAN DE GELUIDSHINDER 
Art.7- Het is dag en nacht verboden geluid, gerucht of rumoer te veroorzaken zonder 

reden of zonder noodzaak als dat toe te schrijven is aan een gebrek aan 
vooruitzicht en voorzorg en de rust van de inwoners in het gedrang brengt. 
Het bewijs kan met alle mogelijke middelen geleverd worden. 
Geluid veroorzaakt door spelende kinderen wordt niet als lawaaioverlast 
beschouwd. 

Art. 8- De eigenaars of houders van dieren moeten alle maatregelen treffen om 
aanhoudend en/of storend lawaai, veroorzaakt door deze dieren, te voorkomen. 

Art. 9 Organisatoren van publieke of private vergaderingen en uitbaters van de 
lokalen waar dergelijke vergaderingen gehouden worden, moeten ervoor 
zorgen en zijn ervoor verantwoordelijk dat het veroorzaakte lawaai de 
bewoners uit de buurt niet stoort. 

Art. 10- Het gebruik van geluidsversterking op openbare plaatsen, evenals het gebruik 
ervan in alle gemeentelijke voorzieningen, hoorbaar op de openbare weg, is 
verboden, tenzij mits voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester. 

Art. 11- Op de openbare plaatsen is het verboden om de geluidsinstallatie in een 
voertuig in werking te stellen op een zodanig geluidsniveau dat hoorbaar is voor 
wie niet in het voertuig heeft plaatsgenomen. 

Art. 12- Al dan niet automatische alarmkanonnen of lawaaimakende apparaten dienend 
om vogels te verschrikken mogen slechts op een afstand van minimaal 200 meter 
in rechte lijn van het dichtstbijgelegen bewoond gebouw worden geplaatst. 
De ontploffingen van de alarmkanonnen mogen elkaar met niet minder dan 5 



minuten opvolgen. 
Het is verboden deze apparaten te laten werken tussen 21.00 en 07.00 uur. 

Art. 13- Het gebruik van werktuigen die met een motor worden aangedreven, zoals 
grasmaaiers, zaagmachines en kettingzagen, is verboden op zon- en 
feestdagen. Dit verbod geldt ook op andere dagen tussen 22.00 uur en 08.00 
uur. Voor het uitvoeren van dringende werken kan de burgemeester schriftelijke 
afwijkingen toestaan.  

Art. 14- Het is verboden, behoudens schriftelijke toestemming van de burgemeester, 
voetzoekers, ontploffingspatronen of – tuigen, vuurpijlen, of andere soortgelijke 
zaken te gebruiken. 
Uitzondering: nacht van 31 december op 1 januari. 

Afdeling IV - STRAATMUZIKANTEN 
Art. 15- Het is verboden om op een openbare plaats zang-, muziek- of andere 

voorstellingen te geven zonder voorgaande schriftelijke toelating van de 
burgemeester. 

Afdeling V - DIEREN 
Art. 16- Het is de eigenaars, bezitters, bewakers of houders van dieren verboden dieren 

onbewaakt vrij te laten rondlopen op openbare wegen en voor het publiek 
toegankelijke plaatsen. De bewaking moet zo zijn dat de begeleider het dier op 
elk ogenblik kan beletten om personen of dieren te intimideren of lastig te 
vallen, voertuigen te bespringen of private eigendommen te betreden. Het is de 
personen die het dier niet in de hand kunnen houden, verboden het dier te 
begeleiden. 

Art. 17- Onverminderd de artikelen 24 en 30 van de wet van 5 augustus 1992 op het 
politieambt dienen op openbare plaatsen de dieren die een gevaar betekenen 
voor het leven en de lichamelijke integriteit van personen of dieren die de 
openbare rust verstoren onder controle te worden gehouden door de eigenaar 
of de houder. 
De dieren kunnen met het oog op de handhaving van de openbare rust op 
politiebevel aan de eigenaar of houder worden onttrokken zodat hij/zij er niet 
langer vrij kan over beschikken. De dieren worden op kosten van de eigenaar of 
houder ondergebracht in het dierenasiel, zolang dat met het oog op de 
handhaving van de openbare rust is vereist en dit gedurende een termijn van 
maximaal zes maanden te rekenen vanaf de dag van de onttrekking. Binnen 
deze termijn dient een overeenkomst te worden afgesloten tussen de eigenaar of 
de houder van de dieren en de politie waarin wordt bepaald op welke wijze de 
eigenaar of houder de dieren in de voor het publiek toegankelijke plaatsen zal 
onder controle houden en onder welke voorwaarden hij/zij terug in het bezit kan 
komen van de dieren. Na ondertekening van deze overeenkomst kan de 
eigenaar of houder terug over de dieren beschikken. De niet-naleving van de 
overeenkomst wordt beschouwd als een inbreuk op dit artikel en kan aanleiding 
geven tot een nieuwe onttrekking voor een termijn van maximaal zes maanden. 

Afdeling VI – VEILIGHEID OP DE OPENBARE WEG 
Art. 18- Het is verboden op de openbare plaatsen en de voor het publiek toegankelijke 

privé-terreinen, behoudens op de speciaal door het gemeentebestuur daartoe 
aangelegde terreinen of straten, enig spel te spelen dat of enige activiteit te 
beoefenen die de voorbijgangers zou kunnen hinderen, het verkeer belemmeren 
of ongevallen met letsels en/of schade aan hetzij privé, hetzij openbare 
eigendommen veroorzaken. 

Afdeling VII – RONDREIZENDE WOONWAGENBEWONERS 
Art. 19- Onder „woonwagen‟ wordt verstaan: elke verplaatsbare of mobiele constructie, 

zelfs indien de wielen ervan verwijderd zijn, ontworpen en/of gebruikt als 
permanente of tijdelijke verblijfplaats. 



Art. 20- Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de 
burgemeester een grond voor een beperkte tijd te gebruiken voor het plaatsen 
van één of meer verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning dienen of kunnen 
dienen, zoals woonwagens en tenten, om er te verblijven. 

Art. 21- Rondreizende verplaatsbare inrichtingen die tot woning dienen of kunnen dienen, 
zoals woonwagens en tenten, kunnen slechts voor beperkte tijd standplaats 
innemen op een privé-eigendom mits een voorafgaande schriftelijke toelating 
van de burgemeester en na voorlegging van goedkeuring van plaatsing door de 
eigenaar. 
Deze toelating zal steeds kunnen worden ingetrokken. 
De politiediensten zullen steeds toegang hebben tot de niet-afgesloten terreinen 
waar deze woongelegenheden zich bevinden. 

Art. 22- In afwijking van art. 20 mogen uitbaters van kermisattracties en rondreizende 
circusartiesten die deelnemen aan door de gemeente georganiseerde of 
toegelaten evenementen, met hun woonwagens plaatsnemen op de openbare 
weg of op een andere door de burgemeester aangewezen plaats voor de duur 
van die evenementen en voor de periode nodig voor het op- en afbouwen van 
de attractie. 

Art. 23- Ingeval van overtreding op de beschikkingen van de artikelen 20, 21, en 22 
zullen de wagens of tenten van de plaats waar de inbreuk gepleegd werd door 
tussenkomst van de politiediensten verwijderd worden op kosten en risico van de 
overtreders. 

Afdeling VIII – IDENTIFICEERBAARHEID 
Art. 24- Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het gelaat verstaan: “het 

voorhoofd, de wangen, de ogen, de oren, de neus en de kin”. 
Behoudens andersluidende wettelijke of reglementaire bepalingen of behoudens 
schriftelijke en voorafgaande gemotiveerde toelating van de burgemeester, is 
het verboden op het openbaar en het private domein van de overheid het 
gelaat volledig te bedekken zodanig dat de identificatie van de persoon 
onmogelijk is. 
De in het voorgaande lid voorziene verbod geldt niet voor activiteiten met 
commerciële doeleinden en culturele en sportieve manifestaties die de 
burgemeester bepaalt. 

Afdeling IX – BEDRIEGLIJK BEROEP OP HULP- OF POLITIEDIENSTEN 
Art. 25- Het is verboden valse berichten van brand, overstroming of wel gevaar of 

voorval dan ook, dat de tussenkomst van brandweer, politiediensten, 
gezondheidsdiensten of ambulancedienst tot gevolg heeft, te melden of te laten 
melden. 

Afdeling X – VERPLICHTINGEN OPGELEGD IN GEVAL VAN BRAND 
Art. 26- Diegenen die een brand opmerken moeten dit onmiddellijk mededelen aan de 

brandweerdienst. 
Bij brand is elkeen verplicht aan magistraten, politie en brandweer toegang te 
verlenen tot zijn gebouw, woning of aanhorigheden. 
Bij weigering of afwezigheid van de bewoners, worden de deuren of toegangen 
opengebroken of verwijderd met alle mogelijke middelen, door de bevoegde 
hulpdiensten. 
Al wie erom verzocht wordt door de magistraten, politie of brandweer, moet alle 
nodige en mogelijke hulp verschaffen voor het bestrijden van de brand, 
brandgevaar of gevaar in verband met brand. 
Deze voorschriften gelden ook voor andere rampen zoals overstroming, 
instorting, enz. 

Art. 27- De hydranten, die in de openbare weg gelegen zijn, moeten altijd vrij blijven 
voor gebruik en gemakkelijk toegankelijk gehouden worden. Het is verboden de 



door het gemeentebestuur op de gevels of op andere plaatsen aangebrachte 
tekens om de hydranten aan te wijzen, te veranderen, te beschadigen, te 
verwijderen of onzichtbaar te maken. 

Afdeling XI – UITVLIEGEN VAN DUIVEN 
Art. 28- Het is verboden reisduiven welke niet aan prijskampen deelnemen, te laten 

uitvliegen van 07.00 uur tot 18.00 uur op zon- en feestdagen waarop 
duivenvluchtprijskampen plaatshebben en dit van 1 april tot en met de laatste 
zondag van de maand oktober en voor zover de prijskampen nog niet 
beëindigd zijn. 

Art. 29- In geval van overmacht, slecht weer of andere oorzaken, waarbij de vluchten 
niet op de vermelde dagen worden gehouden, geldt dit verbod voor de 
daaropvolgende dag en is de medekampende liefhebber verplicht kenbaar te 
maken dat de duiven niet op de vermelde datum werden gelost. 

Art. 30- Elke handeling die de medekampende liefhebber schade kan toebrengen, is te 
allen tijde verboden. Hierdoor wordt onder andere verstaan: slaan op allerlei 
voorwerpen, zwaaien met voorwerpen, ophangen van allerlei voorwerpen in de 
nabijheid van hokken, opstellen van molentjes, draaiende voorwerpen en in het 
algemeen elke daad die de duiven kan doen op- of afschrikken. 

  
Afdeling XII - SPECIFIEKE REGELING VOOR HET PROVINCIAAL DOMEIN HET LEEN 
 In het provinciaal domein Het Leen is het politiereglement van 7 september 

2011; zoals goedgekeurd door de Provincieraad van Oost-Vlaanderen, van 
toepassing. Overtredingen op dit Politiereglement kunnen eveneens worden 
bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie, tenzij voor deze 
overtredingen door of krachtens een wet of een decreet straffen of 
administratieve sancties worden bepaald. 

Hoofdstuk II. UITVOERING VAN WERKEN 

Afdeling I – ALGEMEEN 

Art. 31- Onderhavig hoofdstuk is van toepassing op alle werken die de openbare weg 
kunnen beschadigen of bevuilen, de openbare veiligheid in het gedrang 
brengen, de doorgang hinderen of verkeersbelemmering veroorzaken. 

Afdeling II - SPECIFIEKE BEPALINGEN 
Art. 32- Alle mogelijke voorzorgen dienen te worden genomen om te beletten dat 

voorbijgangers en omwonenden worden gewond, bevuild of gehinderd of dat 
het gemak en de veiligheid van het verkeer in het gedrang wordt gebracht. 
Bij nieuwbouw en belangrijke verbouwingswerken moet een afsluiting van ten 
minste 2m hoog opgericht worden, indien mogelijk bovenaan naar buiten hellend 
in een hoek van 45°. De deuren aangebracht in de afsluiting mogen niet naar 
buiten opengaan; ze moeten voorzien zijn van sloten en worden iedere dag 
gesloten bij het beëindigen van de werkdag. 

Art. 33- Behoudens overmacht, is de uitvoerder van de werken verplicht de burgemeester 
over de aard van de werken in te lichten minstens 14 dagen vóór het begin van 
de werken. 
Bij overmacht dient de burgemeester nog dezelfde dag ingelicht te worden. 

Art. 34- De werken worden begonnen onmiddellijk na het uitvoeren van de 
voorgeschreven veiligheidsmaatregelen. Ze worden - behoudens overmacht - 
zonder onderbreking voortgezet ten einde binnen de kortst mogelijke termijn 
beëindigd te zijn. 

Art. 35- De uitgravingen moeten gestut worden om beweging in de weg of de 
ondergrondse leidingen te beletten en om ongevallen te voorkomen. 

Art. 36- Onverminderd de bewerkingen nodig voor hun plaatsing, moeten de materialen 
derwijze op de bouwwerf aangevoerd worden dat ze met een minimum van stof 



en lawaai kunnen worden verwerkt. 
Het is verboden om bouwmaterialen op de bouwwerven te leveren tussen 22 uur 
en 6 uur, behalve met toelating van de burgemeester. 

Art. 37- Behoudens uitzondering toegestaan door de burgemeester, mogen de werken 
die stof of afval op de omringende eigendommen of op de openbare weg 
kunnen verspreiden, slechts aangevat worden na het aanbrengen van 
ondoordringbare schermen. 

Art. 38- Het is verboden afval of materiaal afkomstig van de werken weg te gooien of 
achter te laten op de openbare weg of te laten terechtkomen in 
afwateringsinrichtingen. 
Het opgepompte grondwater moet door een al dan niet flexibele leiding in de 
dichtstbij gelegen gracht of oppervlaktewater geloosd worden en, bij 
ontstentenis daarvan, in een rioolmond. 
De aannemer is verplicht afbraakwerken en puin te besproeien ten einde het 
opjagen van stof te vermijden. 
Als de openbare weg door de werken of door vervoer van of naar de 
bouwwerf bevuild wordt, moet de aannemer hem onverwijld schoonmaken. 

Art. 39- De hydranten, kabels, leidingen, riolen, riooldeksels en dergelijke die zich op of 
onder de ingebruik genomen oppervlakte bevinden moeten ingeval van defect 
onmiddellijk bereikbaar zijn voor de betrokken diensten. Indien die diensten zelf 
de plaats vrij moeten maken of indien er omwille van het niet nakomen van dit 
voorschrift grotere schade aangericht wordt, zullen alle daaruit voortvloeiende 
kosten aangerekend worden. 
De straatnaamborden, pictogrammen, enz. ... die niet meer zichtbaar zouden zijn, 
moeten zonder beschadiging verplaatst en op de omheining bevestigd worden. 
Op het einde van de werken zullen zij door het gemeentebestuur op kosten en 
risico van de belanghebbende teruggeplaatst worden. 

Art. 40- Wegdek, trottoirs, bermen, rioolkolken, beplantingen, hydranten, kabelkasten, 
e.d. die ten gevolge van de werken werden beschadigd, zullen ambtshalve en 
op kosten van de betrokkene hersteld of vernieuwd worden. 

Art. 41- Op de afsluitingen moet goed leesbaar door de uitvoerder van de werken een 
bord worden aangebracht met zijn naam, adres en telefoonnummer. 

Art. 42- De werken op de openbare weg, alsook de werken die gepaard gaan met een 
privatieve ingebruikneming van de openbare weg, zijn slechts toegelaten mits 
een voorafgaande vergunning, afgeleverd door de burgemeester. 
In deze vergunning kunnen voorwaarden opgelegd worden teneinde de hinder 
tot een minimum te beperken, zowel voor de weggebruikers als voor de 
omwonenden. 
Voor de kleine werken of permanente onderhoudswerken uitgevoerd door of in 
opdracht van nutsbedrijven wordt, zowel betreffende tijdsduur als omvang, een 
globale jaarvergunning afgeleverd. 
Ongeacht de opdrachtgever of uitvoerder moet een afzonderlijke vergunning 
aangevraagd worden wanneer de werken meer dan 5 kalenderdagen duren. 
De nutsbedrijven dienen hierbij het gemeentebestuur contractueel te vrijwaren 
tegen aanspraken van derden. 
Ongeacht de opdrachtgever of uitvoerder kan de burgemeester, bij werken met 
belangrijke verkeershinder en na overleg met de aanvrager, de uitvoering 
geheel of gedeeltelijk buiten de normale werkuren opleggen. 
De privatieve ingebruikneming van de openbare weg voor het uitvoeren van 
werken mag op geen enkele manier dienen als parkeerruimte voor 
personenvoertuigen. 
De openbare weg mag niet vroeger worden ingenomen dan één werkdag voor 
de aanvang van de werken. In behoorlijk verantwoorde omstandigheden kan de 



burgemeester hierop een uitzondering toestaan. 
Na de uitvoering van de werken en uiterlijk op de vervaldag van de vergunning 
dient de inname onmiddellijk op te houden. 
Indien door de ingebruikneming van het trottoir geen 1m50 vrije doorgang meer 
aanwezig is voor de voetgangers, dient een obstakelvrij noodtrottoir te worden 
aangelegd tot 1m50 vrije breedte, dat eveneens toegankelijk is voor 
rolstoelgebruikers. 
In uitzonderlijke gevallen kan de burgemeester afwijkingen toestaan. 
Onverminderd het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en de 
bepalingen betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen 
op de openbare weg, moet bij de vergunningsaanvraag een beschrijving 
opgegeven worden met betrekking tot de verkeerssignalisatie. 
Wanneer de ingebruikneming van de openbare weg geheel of gedeeltelijk 
beëindigd wordt, moet het gemeentebestuur daarvan onverwijld op de hoogte 
gebracht worden. 
Mits het indienen van een gemotiveerde aanvraag vóór de vervaldag kan 
eventueel een termijnverlenging worden toegestaan. 
Voor het voeren van publiciteit op werfafsluitingen, steigers of ander materiaal 
dat gebruikt wordt bij het uitvoeren van werken, is een afzonderlijke vergunning 
vereist. 

Art. 43- Onverminderd de bepalingen opgenomen in de vergunning dient de uitvoerder 
van werken op de openbare weg de aangelanden en of de buurt te verwittigen 
over de aard en de duur van de uit te voeren werken. 

Hoofdstuk III. PRIVATIEVE INGEBRUIKNEMING VAN DE OPENBARE WEG 
Afdeling I – ALGEMEEN 
Art. 44- Niemand mag de openbare weg op privatieve wijze in gebruik nemen of 

gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van de bevoegde 
overheid. 

Art. 45- Bij het verlenen van de vergunning kunnen voorwaarden worden opgelegd. De 
titularis van de vergunning draagt de verantwoordelijkheid voor de stipte 
naleving van de in de vergunning opgelegde voorwaarden. 
Privatief gebruik van de openbare weg, strijdig met de opgelegde 
voorwaarden, wordt geacht een niet vergunde, en dus wederrechtelijke inneming 
van de openbare weg te zijn. 

Art. 46- Voorwerpen en toestellen die wederrechtelijk op of over de openbare weg 
geplaatst zijn moeten op politiebevel of op bevel van de marktleider 
onmiddellijk verwijderd worden. Indien aan het bevel geen gevolg wordt 
gegeven, zullen zij op kosten en risico van hun eigenaars en/of gebruikers 
worden weggenomen. 
Elke wederrechtelijke inneming die de veiligheid en het gemak van doorgang 
van de weggebruikers in het gedrang brengt, wordt ambtshalve, op kosten en 
risico van de eigenaars en/of de gebruikers verwijderd. 

Art. 47- De vergunning kan steeds éénzijdig worden gewijzigd of herroepen door de 
bevoegde overheid. De wijziging of intrekking wordt aan de titularis van de 
vergunning ter kennis gebracht per aangetekende brief, waarin een termijn 
wordt gesteld voor de wijziging of verwijdering van de inrichting. 
De vergunninghouder dient binnen de gestelde termijn de inrichting te wijzigen 
en in geval van intrekking van de vergunning de plaats in de oorspronkelijke 
staat te herstellen. Hij doet dat op eigen kosten en kan uit dien hoofde geen 
aanspraak maken op enige vergoeding. 

Art. 48- De titularis van de vergunning die nalaat of weigert gevolg te geven aan het 
bevel tot wijziging of verwijdering van de inrichting wordt geacht wederrechtelijk 
gebruik te maken van de openbare weg. 



Tegen hem zal toepassing gemaakt worden van het bepaalde in artikel 47. 
Afdeling II – RECLAMEBORDEN EN TERRASSEN 
Art. 49- Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toelating van het college van 

burgemeester en schepenen (blijvend) of de burgemeester (tijdelijk) 
reclameborden en terrassen op de openbare weg aan te brengen, onverminderd 
de wettelijke bepalingen terzake. 
Borden of plakbrieven die een gebeurtenis aankondigen mogen bovendien 
maximum 21 dagen vooraf worden geplaatst tenzij een langere termijn in de 
vergunning werd toegelaten, en dienen binnen de 3 dagen na de 
aangekondigde gebeurtenis te worden verwijderd. Ze mogen niet worden 
bevestigd aan bomen of straatmeubilair. 

Art. 50- Terrassen kunnen worden opgesteld tussen 1 april en 30 september. 
Art. 51- De exploitant van het terras is ertoe gehouden er voor te zorgen dat zijn terras 

in behoorlijke en verzorgde staat verkeert. Het is verboden allerlei afval, alsook 
papier, dagbladen, kartonnen dozen of om het even wel ander vuilnis te laten 
rondslingeren. Hij is verplicht dagelijks alle vuil te verwijderen. 

Art. 52- Het is verboden de terrassen af te sluiten met houten planken, zeildoek of om het 
even welk ander middel dat de zichtbaarheid van het verkeer kan belemmeren. 
Overdekte of volledig afgesloten terrassen zijn verboden. 
De terrasplanken moeten op die wijze worden aangelegd, dat de afloop van 
het regenwater in de greppels, op normale wijze verzekerd blijft. 
De ondervloer van het terras dient altijd gemakkelijk verwijderbaar te zijn, 
teneinde bij de er onderliggende leidingen te kunnen. 
De terrassen mogen noch het verkeer, noch de voetgangers hinderen. Men dient 
ervoor te zorgen dat er steeds minimum 1,5 meter (anderhalve meter) veilige 
doorgang aan de voetgangers wordt gelaten. De wanden van het terras mogen 
geen uitsteeksels hebben. 

Afdeling III – CONTAINERS 
Art. 53- Het is verboden zonder voorafgaande vergunning containers en andere soorten 

vergaarbakken te installeren op de openbare weg. De burgemeester kan een 
schriftelijke vergunning afleveren om tijdens een beperkte duur een container op 
een openbare plaats neer te zetten, mits te voldoen aan volgende voorwaarden:  
Het aanbrengen van de nodige verkeerstekens; 
Het verlichten van de hindernis tussen het vallen van de avond en het aanbreken 
van de dag en wanneer de zichtbaarheid minder dan 200 m is; 
Het niet bevuilen van de openbare weg; 
Geen geur, stof of andere soorten van hinder veroorzaken voor de omwonenden 
en weggebruikers tenzij deze inherent zijn aan de vergunning. 
De burgemeester kan bij niet-naleving van de vereiste voorwaarden op elk 
ogenblik de vergunning intrekken en de containers of vergaarbakken op kosten 
van de gebruiker laten weghalen. 
Na het verwijderen van de container of vergaarbak moet de openbare plaats in 
haar oorspronkelijke staat hersteld worden. 

Hoofdstuk IV. REINHEID EN GEZONDHEID 
Afdeling I – VEILIGHEID EN REINHEID VAN DE OPENBARE WEG EN VAN DE OPENBARE 
PLAATSEN 
Art. 54- Onverminderd toepassing van het decreet van 02/07/1981, artikel 7.1 van K.B. 

01/12/1975 en artikel 511 Sw., is het verboden om op een openbare plaats, 
om het even welke voorwerpen, stoffen of materialen te werpen, neer te leggen, 
achter te laten, te laten vloeien of terecht te laten komen die van aard zijn om 
iemand te doen struikelen, de openbare plaats te bevuilen, te beschadigen of 
onveilig te maken. 

Art. 55- Diegene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft, dient steeds in 



het bezit te zijn van een recipiënt of een ander middel voor het verwijderen van 
de uitwerpselen van de hond. 
Indien zijn hond, behoudens op de daartoe bestemde plaatsen die door het 
gemeentebestuur met duidelijke signalering zijn aangeduid, de in de eerste 
alinea omschreven plaats bevuilt, is hij ertoe gehouden de vuilnis te verwijderen 
en het bevuilde te reinigen. 

Art. 56- De gebruiker van een onroerend goed of de eigenaar van een ongebruikt 
onroerend goed palend aan de openbare weg moet instaan voor de netheid 
van de gelijkgrondse berm of het trottoir, desgevallend met inbegrip van de 
straatgeveltuintjes en de greppel voor dat onroerend goed. 
Al het afval dat daarvan voortkomt, moet verzameld en geborgen worden 
buiten de aanhorigheden van de openbare weg. 
Het is verboden om herbiciden of pesticiden te gebruiken op openbaar domein 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de burgemeester. 

Art. 57- Voor de verplichtingen en verbodsbepalingen betreffende dit artikel staan in:  
Voor de niet bebouwde percelen of niet bewoonde huizen, de nijverheids- of 
handelsgebouwen: de huurder of de gebruiker of bij ontstentenis ervan door de 
eigenaar of zijn vertegenwoordiger; 
Voor de door meer dan één gezin bewoonde woningen of woningcomplexen: 
alle bewoners tenzij dit anders bepaald is in het reglement van orde van het 
desbetreffende gebouw;  
Voor of rond gebouwen van openbare of parastatale diensten, scholen of 
kerken: door het bestuur of het beheer dat de eigenaar ervan is of dat er het 
beheer over heeft. 
Het trottoir voor het goed gelegen wordt ontdaan van sneeuw en ijs en dit over 
een breedte van 1 meter. In verkeersvrije straten en pleinen, of in straten waar 
geen trottoir is aangelegd, geldt deze verplichting over een breedte van 1 
meter. In beide omstandigheden wordt de afstand gemeten vanaf de rooilijn of 
de gevel of in geval van aanwezige gelijkgrondse uitsprongen (o.a. terrassen, ...) 
vanaf de uiterste grens van deze uitsprongen. 
Weggeruimde sneeuw- en ijsmassa‟s moeten op de uiterste rand van de in het 
vorig lid vermelde 1 meter-lijn opgestapeld worden en wel zodanig dat ze niet 
op de rijbaan terechtkomen. Indien er geen ruimte genoeg is kunnen de sneeuw- 
en ijsmassa's op de rijbaan opgestapeld worden maar dienen de autobushalten, 
de rioolmonden en hydranten der waterleiding en de overige kunstwerken van 
openbaar nut onbelemmerd te blijven. 
In de aldus gevormde sneeuw- of ijsbermen worden voldoende openingen 
gelaten om het afvloeien van het dooiwater niet te stremmen. 
Er mag geen gebruik gemaakt worden van dooizouten in de omgeving van 
aanplantingen die zich bevinden in de trottoirstrook of bermstrook. 

Art. 58- Bij vriesweder of dreigende vorst is het verboden, water of elke andere vloeistof 
op de openbare weg te gieten of te laten stromen. 

Art. 59- Waar bestratingwerken uitgevoerd worden, zal gedurende 15 dagen het op het 
plaveisel uitgestrooide zand niet mogen weggenomen worden. 

Art. 60- Al wie vuilmakende stoffen moet laden, lossen of vervoeren, moet onmiddellijk de 
eventueel op de openbare weg gestorte of achtergebleven stoffen zorgvuldig 
opkuisen. Eventueel beschadigde delen van de openbare weg moeten in hun 
oorspronkelijke staat hersteld worden. Het is eveneens verboden mortel of 
andere materialen klaar te maken op het wegdek zonder onderlegplaat te 
gebruiken. 

Art. 61- Zonder schriftelijke toelating van de burgemeester is het verboden op de 
openbare weg bouwmateriaal klaar te maken of te stapelen, onverminderd het 
bepaalde in het derde lid. 



Al wie bouwwerken op of werken aan de openbare weg verricht, is verplicht alle 
vuilnis of afval door die werken veroorzaakt, onmiddellijk op te ruimen. 
Iedereen die toelating heeft om gebruik te maken van de openbare weg om er 
enig werk te verrichten, moet de zone langsheen die plaats en de toegang tot de 
werkplaats volkomen zindelijk houden tijdens de hele duur van de werken. 

Art. 62- Na het reinigen van voertuigen dienen alle restproducten van de openbare weg 
verwijderd. Het smeren en herstellen van voertuigen op de openbare weg is 
behoudens het geval van overmacht verboden. 

Art. 63- Behoudens ter uitvoering van reglementaire beschikkingen is het verboden, 
zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester, tekens op 
het wegdek aan te brengen. Bij overtreding van deze bepaling mag het 
gemeentebestuur ambtshalve overgaan tot de reiniging van het wegdek en dit 
op kosten van de overtreder. 

Art. 64- Het is verboden op de vensterdorpels of op enig ander deel van een gebouw 
voorwerpen te plaatsen die, als gevolg van een onvoldoende stevigheid, op de 
openbare weg kunnen vallen en aldus de veiligheid of het gemak van doorgang 
in gevaar kunnen brengen. 

Afdeling II – BEVESTIGING VAN HUISNUMMERS, STRAATNAAMBORDEN, VERKEERSBORDEN 
EN ANDERE OPENBARE NUTSVOORZIENINGEN AAN GEVELS 
Art. 65- De eigenaar van een gebouw is ertoe gehouden op de gevel van zijn gebouw 

straatnaamborden, tekens, armaturen, pictogrammen en andere openbare 
nutsvoorzieningen aan te brengen of te laten aanbrengen. 
Deze verplichtingen zijn ook van toepassing wanneer de gevel achter de rooilijn 
ligt. 

Art. 66- De eigenaar van een gebouw is verplicht er voor te zorgen dat het huisnummer 
of de reeks toegewezen huisnummers van op de rijbaan leesbaar zijn. 

Afdeling III – GRACHTEN 
Art. 67- Om de goede afloop van het water te verzekeren, is de eigenaar gehouden, in 

de periode van 1 oktober tot 15 november, de grachten die door zijn gronden 
lopen of deze scheiden van andere private eigendommen, te (laten) reiten (d.i. 
maaien van overtollige waterplanten en verwijderen van het maaisel) en indien 
nodig te (laten) ruimen (d.i. verwijderen van slib).  
Zijn uitgezonderd de grachten langsheen de buurtwegen waarvan zij een 
afhankelijkheid uitmaken en als dusdanig enkel dienstig zijn voor de afwatering 
van het hemelwater en de waterlopen van eerste, tweede en derde categorie 
waarvan het onderhoud de bevoegdheid is van respectievelijk het Vlaamse 
Gewest, de Provincie en het gemeentebestuur, alsook in voorkomend geval, de 
grachten en/of waterlopen die onder het beheer van een watering vallen. 

Afdeling IV – AFLOOP VAN REGEN- EN AFVALWATER 
Art. 68- Het is verboden regenwater komende van koeren, terrassen of daken, of 

afvalwaters ongeacht hun herkomst, op de openbare weg te laten lopen. 
Art. 69- De gebouwen langsheen de openbare weg moeten voorzien zijn van een 

dakgoot in goede staat, waardoor het regenwater van het dak wordt afgeleid 
en opgevangen. 

Afdeling V – HET ONDERHOUDEN VAN BEPLANTINGEN OP PRIVATE GRONDEN IN DE 
NABIJHEID VAN DE OPENBARE WEG 
Art. 70- De gebruiker van een onroerend goed of de eigenaar van een ongebruikt 

onroerend goed palend aan de openbare weg is ertoe gehouden ervoor te 
zorgen dat de bomen en beplantingen zodanig onderhouden worden dat geen 
enkele tak ervan: 
over de rijweg hangt op minder dan 4,5 m boven de grond; 
over de gelijkgrondse berm of over het trottoir hangt op minder dan 2,5 m 
boven de grond; 



de stabiliteit van de installaties voor openbare verlichting in het gedrang brengt 
of het uitgestraalde licht ervan in belangrijke mate vermindert; 
de verkeerstekens bedekt; 
enige belemmering betekent voor de leesbaarheid van de straatnaamborden of 
voor de doeltreffendheid van de openbare verlichting; 
het(de) huisnummer(s) bedekt; 
het normale uitzicht op de openbare weg belemmert in de nabijheid van bochten 
en kruispunten. 

Afdeling VI – ALGEMENE REINHEID VAN DE GEMEENTE 
Art. 71- Papier, vruchtenschillen, verpakkingen, dozen, blikjes en alle andere afval 

waarvan het publiek zich wenst te ontdoen, moeten in de daartoe langs de 
openbare weg geplaatste korven geworpen worden. Er mag in deze korven 
geen huis- of handelsafval gedeponeerd worden. 

Art. 72- Onverminderd de wettelijke bepalingen terzake, zijn de gebruikers van 
bebouwde, braakliggende of onbebouwde percelen en/of gronden die grenzen 
aan de openbare weg, afgesloten of niet, of bij ontstentenis de eigenaars van 
deze percelen en/of gronden, verplicht deze te onderhouden, te maaien, rein te 
houden, dit houdt onder meer in dat het verboden is:  
de openbare gezondheid of veiligheid, op welke wijze ook, te schaden; 
onkruid en/of ongewenste kruiden te laten bloeien of hoger te laten groeien dan 
30 cm. 

Art. 73- De uitbaters van frituren, snackbars en andere langs de openbare weg staande 
verkooppunten van voedingswaren of andere waren bestemd om ter plaatse, of 
langs de openbare weg te worden verbruikt, moeten behoorlijke en goed 
bereikbare afvalkorven bij hun geopende inrichting plaatsen ten behoeve van 
hun klanten. Deze korven zullen door de handelaars zelf behoorlijk worden 
leeggemaakt, rein gehouden en opgeborgen. De plaats rond hun inrichting moet 
door hen steeds worden gereinigd en proper gehouden tot op een afstand van 
minstens 10 meter van de grenzen van hun verkoopinstallatie. 

Art. 74- Het composteren van organisch afval of de tijdelijke opslag van afval mag geen 
aanleiding geven voor geurhinder voor de omwonenden. 

Afdeling VII – OPHALEN VAN HUISVUIL 
Art. 75- De gebruikers van de huisvuilophaaldienst zijn verplicht het huisvuil aan de rand 

van het voetpad of de berm voor hun woning te plaatsen, en dit uitsluitend in de 
zakken waarvan het model door de gemeente erkend en opgelegd is. 

Art. 76- De zakken moeten degelijk gesloten zijn. Het is verboden huisvuil op, onder of 
naast de zakken te plaatsen. 

Art. 77- Het college van burgemeester en schepenen geeft de inwoners kennis van de 
dagen en de uren waarop in de verschillende straten het huisvuil opgehaald 
wordt. Huisvuilzakken mogen ten vroegste de dag voor de huisvuilophaling vanaf 
18.00 uur op de openbare weg geplaatst worden. In geval van overmacht kan 
de burgemeester hierop afwijkingen toestaan. 

Art. 78- Het is verboden in de huisvuilzakken gelijk welke stof of voorwerp te bergen dat 
het personeel van de reinigingsdienst kan kwetsen of besmetten. 

Art. 79- Het groot huisvuil zal periodiek worden opgehaald op data vastgesteld door het 
college van burgemeester en schepenen dat ook de voorwaarden van ophaling 
bepaalt. 

Art. 80- Glas moet gedeponeerd worden in daartoe voorziene glascontainers. Andere 
vuilnis dan glas mag niet in deze containers worden gestort. 
Het is verboden glas of ander vuilnis achter te laten naast de containers. 
Wanneer deze containers vol zijn, dient het afval terug meegenomen te worden. 

Art. 81- Het is verboden vuilniszakken, groot huisvuil en glascontainers te doorzoeken of 
mee te nemen. 



Afdeling VIII – OPHALEN VAN SELECTIEF AFVAL 
Art. 82- De gebruikers van de selectieve ophaaldienst zijn verplicht hun selectief afval 

(papier en karton; PMD; …..) aan de rand van het voetpad of de berm voor hun 
woning te plaatsen. 

Art. 83- Papier en karton moeten samengebonden worden aangeboden. PMD-afval dient 
uitsluitend aangeboden te worden in zakken waarvan het model door de 
gemeente erkend en opgelegd is. De zakken moeten degelijk gesloten zijn. Het is 
verboden afval op, onder of naast de zakken te plaatsen. 

Art. 84- Het college van burgemeester en schepenen geeft de inwoners kennis van de 
dagen en uren waarop in de verschillende straten het selectief afval opgehaald 
wordt. Het selectief afval mag ten vroegste de dag voor de huisvuilophaling 
vanaf 18.00 uur op de openbare weg geplaatst worden. In geval van 
overmacht kan de burgemeester hierop afwijkingen toestaan. 

Art. 85- Het is verboden tussen het selectief afval gelijk welke stof of voorwerp te bergen 
dat het personeel van de reinigingsdienst kan kwetsen of besmetten. 

Art. 86- Het is verboden selectief afval te doorzoeken of mee te nemen. 
Hoofdstuk V. MILIEUPARK  
Het (politie)reglement op het containerpark (dat wordt) vastgesteld bij 
gemeenteraadsbeslissing van 25 juni 1998 en latere wijzigingen, wordt gesanctioneerd met 
administratieve sancties. 
Hoofdstuk VI OPENBARE PARKEN, PLANTSOENEN, VISVIJVERS, SPEELPLEINEN, 
SPORTTERREINEN & INRICHTINGEN  
Het politiereglement voor de gemeentelijke outdoor sportterreinen vastgesteld bij 
gemeenteraadsbeslissing van 10 april 2008 wordt gesanctioneerd met administratieve 
sancties. 
Hoofdstuk VII BEGRAAFPLAATSEN 
Het politiereglement op begraafplaatsen vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 4 
oktober 2001 en latere wijzigingen, wordt gesanctioneerd met administratieve sancties. 
Hoofdstuk VIII. OPENBARE MARKTEN (niet van toepassing) 
Hoofdstuk IX ALGEMENE BEPALINGEN 
Afdeling I - TOEPASSINGSGEBIED 
Art. 87- Dit hoofdstuk is van toepassing op alle politiereglementen of verordeningen van 

de gemeente Waarschoot die aanleiding kunnen geven tot een administratieve 
sanctie. 

Afdeling II. - AANGEWEZEN AMBTENAAR 
Art. 88- De aangewezen ambtenaar is een ambtenaar van de provincie Oost - 

Vlaanderen. 
Afdeling III - STRAFBEPALINGEN 
Art. 89- Wanneer ten gevolge van een overtreding op deze verordening een werk 

dringend moet uitgevoerd worden om de schadelijke gevolgen van deze 
overtreding te voorkomen of te herstellen, hetzij op de openbare weg, hetzij aan 
een private eigendom, zal onmiddellijk, bij een besluit van de burgemeester, dat 
de dringendheid aanwijst, de uitvoering van het werk aan de overtreder 
ambtshalve bevolen worden. 
Indien geen gevolg wordt gegeven aan het besluit van de burgemeester, zal de 
uitvoering na de gestelde termijn ambtshalve en op kosten van de overtreder 
gebeuren. 

Art. 90- De inbreuken op de bepalingen van de artikelen van hoofdstuk I “Openbare Rust 
en Veiligheid”; hoofdstuk III “Privatieve Ingebruikneming van de Openbare 
Weg”; hoofdstuk IV “Reinheid en Gezondheid”; hoofdstuk V “Milieupark” en 
hoofdstuk VII “Begraafplaatsen”, met uitzondering van de artikelen 4, 5, 9 en 
14, worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 60,00 euro. 
Bij een inbreuk op de beschikkingen van artikel 4 en 5 door een organisator aan 



wie op het ogenblik van de inbreuk nog geen waarschuwing werd verstuurd, 
verstuurt de aangewezen ambtenaar met een per post aangetekende brief een 
waarschuwing. Deze bevat minstens de vastgestelde inbreuk en de mededeling 
dat elke volgende inbreuk gesanctioneerd wordt met een administratieve 
geldboete van 120,00 euro. 
Inbreuken op de beschikkingen van artikelen 4 en 5 worden gesanctioneerd met 
een administratieve geldboete van 120,00 euro voor zover ze gepleegd worden 
door een organisator van een openbare bijeenkomst aan wie door de 
aangewezen ambtenaar al een waarschuwing werd verstuurd  
Inbreuken op de beschikkingen van artikel 9 worden gesanctioneerd met een 
administratieve geldboete van 120,00 euro.  
Zonder afbreuk te doen aan de straffen die bepaald zijn in de wetten, decreten, 
besluiten of reglementen van algemeen, regionaal en provinciaal bestuur, 
worden de inbreuken op artikel 14, bestraft met een politiestraf. 

Art. 91- Bij inbreuk op artikel 14 zullen de zaken die het voorwerp hebben uitgemaakt 
van het misdrijf, hetzij tot het plegen van het misdrijf hebben gediend, in beslag 
genomen worden. 

Art. 92- Elke inbreuk op de bepalingen van hoofdstuk II “Uitvoering van Werken” of op 
de besluiten krachtens dit deel genomen door de burgemeester zal met een 
administratieve geldboete van 120,00 euro worden gesanctioneerd tenzij een 
wet hieromtrent andere bepalingen voorziet. 

Afdeling IV – HERHALING 
Art. 93- De persoon die, na met een administratieve geldboete van 60,00 euro te zijn 

gesanctioneerd, eenzelfde overtreding begaat binnen de twaalf maanden nadat 
ze uitvoerbare kracht heeft gekregen in overeenstemming met art. 119 bis §11 
N.Gem.W., wordt gesanctioneerd met een geldboete van 120,00 euro. 

Art. 94- De persoon die, na met een administratieve geldboete van 120,00 euro te zijn 
gesanctioneerd, eenzelfde overtreding begaat binnen de twaalf maanden nadat 
ze uitvoerbare kracht heeft gekregen in overeenstemming met art. 119 bis §11 
N.Gem.W., wordt gesanctioneerd met de volgens de wet maximum toegelaten 
geldboete, zijnde 250,00 euro, of 125,00 euro indien het een minderjarige 
betreft die de volle leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. 

Art. 95- De persoon, eigenaar van een instelling, aan wie al tweemaal een 
administratieve boete werd opgelegd naar aanleiding van een overtreding die 
verband houdt met die instelling, zal worden gesanctioneerd met de 
administratieve sluiting van de instelling gedurende een termijn van maximum 
drie maanden. 

Afdeling V - Samenloop van verscheidene overtredingen binnen één reglement of 
verordening 
Art. 96- In geval van samenloop van verscheidene overtredingen waarvoor 

administratieve geldboetes voorzien zijn, wordt het bedrag van de som van de 
verschillende geldboeten opgelegd, zonder dat deze boete het bedrag van 
250,00 euro te boven mag gaan, of 125,00 euro indien het een minderjarige 
betreft die de volle leeftijd van 16 jaar heeft bereikt op het ogenblik van de 
feiten. Er wordt dus slechts één administratieve geldboete opgelegd per 
reglement. 

Art. 97- Bij samenloop van een overtreding waarvoor een administratieve geldboete 
voorzien is én een overtreding waarvoor een administratieve schorsing of 
intrekking van een door de gemeente afgeleverde toestemming of vergunning of 
een administratieve sluiting van een instelling, wordt alleen de schorsing, 
intrekking of sluiting uitgesproken. 

Afdeling VI.- VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN 
Art. 98- Indien er verzachtende omstandigheden zijn, kunnen de administratieve 



geldboetes worden verminderd, zonder dat zij ooit lager mogen zijn dan 1,00 
euro. 

Afdeling VII.- DE ADMINISTRATIEVE GELDBOETE 
Art. 99- De administratieve procedure wordt in overeenstemming met art. 119 bis § 9 

N.Gem.W. opgestart door middel van een per post aangetekend schrijven aan 
de overtreder. 
De overtreder dient zijn verweerschrift, met een eventueel verzoek tot 
mondelinge verdediging van zijn zaak, ook bij een ter post aangetekende 
zending te versturen uiterlijk de vijftiende dag na de dag van ontvangst. 
Het verzoek tot mondelinge verdediging van zijn zaak is enkel mogelijk indien 
het een overtreding betreft die gesanctioneerd wordt met een geldboete die 
hoger is dan 61,97 euro. De aangewezen ambtenaar bepaalt in dit geval de 
dag waarop dit mondeling onderhoud plaatsvindt, rekening houdend met het feit 
dat het onderhoud binnen de twintig werkdagen, te rekenen van de datum van 
verzending van het verweerschrift, moet plaatsvinden. 

Art. 100- De aangewezen ambtenaar brengt de betrokkene met een tweede 
aangetekend schrijven op de hoogte van de beslissing. De kennisgeving moet 
ondertekend worden door de burgemeester en de gemeentesecretaris. 

Art. 101- Bij de kennisgeving van de beslissing wordt een overschrijvingsformulier gevoegd 
dat door betrokkene gebruikt kan worden. Tevens wordt hem meegedeeld dat 
de boete ook in handen van de gemeenteontvanger kan worden betaald. 

Afdeling VII bis.- BEMIDDELINGSPROCEDURE 
Art.101 
bis- 

Bij minderjarigen die de volle leeftijd van zestien jaar hebben bereikt op het 
tijdstip van de feiten wordt de beslissing inzake het opleggen van een 
administratieve geldboete voorafgegaan door een bemiddelingsprocedure. 

Art.101 
ter- 

De bemiddelaar tracht de betrokkenen te bewegen tot een herstel of 
vergoeding van de schade in de meest brede betekenis. 
Hij probeert, indien de zaak zich hiertoe leent en de betrokkenen hiertoe bereid 
zijn, een diepgaande dialoog en ontmoeting tot stand te brengen, met inbegrip 
van één of meerdere momenten van directe ontmoeting. 

Art.101 
quater- 

De bemiddelaar wordt door de aangewezen ambtenaar op de hoogte gebracht 
van de relevante feiten van de zaak. 
Elk bemiddelingsaanbod gaat gepaard met voldoende informatie over wat 
bemiddeling is, hoe deze verloopt, wat van de betrokkenen wordt verwacht, wat 
de betrokkenen mogen verwachten en welke hun rechten en plichten zijn. 
De bemiddelaar verstrekt de aangewezen ambtenaar informatie over de stand 
van zaken betreffende de bemiddeling, wanneer de aangewezen ambtenaar 
hem hiertoe verzoekt. De bemiddelaar deelt het resultaat van de bemiddeling 
zo snel mogelijk mee aan de aangewezen ambtenaar. Indien de bemiddeling 
niet wordt aangevat of wordt beëindigd zonder resultaat, wordt dit eveneens zo 
snel mogelijk meegedeeld. 

Art.101 
quinquies- 

De aangewezen ambtenaar houdt rekening met het resultaat van de 
bemiddeling, of met de stand van zaken van de bemiddeling, indien blijkt dat de 
bemiddeling niet afgerond kan worden vóór het verstrijken van de termijn zoals 
voorzien in artikel 119 § 10 derde lid N. Gem.W. 
Hij moet op afdoende wijze motiveren waarom hij, niettegenstaande een 
geslaagde bemiddeling of een vooruitzicht op een geslaagde bemiddeling, toch 
opteert voor het opleggen van een administratieve geldboete. 

Afdeling VIII. - DE ADMINISTRATIEVE SCHORSING VAN EEN DOOR DE GEMEENTE 
AFGEGEVEN TOESTEMMING OF VERGUNNING, DE ADMINISTRATIEVE INTREKKING VAN 
EEN DOOR DE GEMEENTE AFGEGEVEN TOESTEMMING OF VERGUNNING, EN DE 
TIJDELIJKE OF DEFINITIEVE ADMINISTRATIEVE SLUITING VAN EEN INRICHTING. 
Art. 102- Indien de inbreuk gesanctioneerd wordt door een in deze afdeling bepaalde 



sanctie, stuurt de aangewezen ambtenaar het proces-verbaal door naar het 
college van burgemeester en schepenen. 

Art. 103- De aangewezen ambtenaar verstuurt een voorafgaande waarschuwing. Hierin 
staat dat er een inbreuk werd vastgesteld en dat een sanctie zal opgelegd 
worden indien de inbreuk wordt gehandhaafd of bij een volgende inbreuk. De 
waarschuwing moet een uittreksel bevatten van het overtreden reglement en 
dient bij per post aangetekende brief te gebeuren. 

Art. 104- Vervolgens wordt aan de overtreder bij per post aangetekend schrijven 
meegedeeld dat er aanwijzingen zijn dat er nog steeds een inbreuk is en dat het 
college overweegt een sanctie (schorsing of intrekking van de vergunning, sluiting 
van de instelling) op te leggen. Bij deze mededeling deelt men ook mee waar en 
wanneer het dossier kan worden ingekeken, waar en wanneer betrokkene zal 
worden gehoord, en dat hij zich mag laten bijstaan of vertegenwoordigen door 
een raadsman. 

Art. 105- De hoorzitting kan maar plaatsvinden als de meerderheid van het college van 
burgemeester en schepenen aanwezig is. De hoorzitting wordt genotuleerd en de 
aanwezigen worden bij het einde van de zitting uitgenodigd de notulen te 
ondertekenen. 

Art. 106- Bij het nemen van de beslissing zijn in het college van burgemeester en 
schepenen minstens 3 dezelfde leden aanwezig als tijdens de hoorzitting. 

Art. 107- De kennisgeving van de sanctie wordt ondertekend door de burgemeester en de 
gemeentesecretaris. Deze sanctie wordt aan de overtreder ter kennis gebracht 
door een per post aangetekend schrijven, ofwel door overhandiging tegen 
ontvangstbewijs. 

Afdeling IX – OPHEFFINGSBEPALING 
Art. 108- Alle reglementen welke in strijd zijn met onderhavige politieverordening, worden, 

voor zover ze niet al opgeheven werden door algemene of bijzondere 
opheffingsbepalingen, opgeheven. 

Afdeling X - BEKENDMAKING 
Art. 109- Afschrift van dit besluit wordt binnen de achtenveertig uur toegezonden aan de 

bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. Bovendien wordt een 
afschrift toegezonden aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan 
die van de politierechtbank, overeenkomstig artikel 119 van de Nieuwe 
Gemeentewet. 

Art. 110- Afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan de politiezone LoWaZoNe. 
Art. 111- Afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan de provinciale 

sanctieambtenaren. 
Adeling XI - INWERKINGTREDING 
Art. 112- Dit besluit treedt in werking op 1 april 2008. 

 
Goedgekeurd in de gemeenteraad van 6 december 2007. 
Wijziging in de gemeenteraad van 10 april 2008. 
Wijziging in de gemeenteraad van 4 december 2008. 
Wijziging in de gemeenteraad van 15 december 2011. 
 


