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HOOFDSTUK 1 
OPENBARE RUST, VEILIGHEID EN OVERLAST 

 
 

1.1. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Art. 1.1.1. – Openbare weg 
Het begrip “openbare weg” wordt voor de toepassing van deze verordening gedefinieerd als elke weg die, 
ongeacht zijn eigendom, door iedereen gebruikt wordt en door iedereen gebruikt mag worden en hij omvat : 
- de verkeerswegen, met inbegrip van bermen, fietspaden, voetpaden en voetwegen; 
- de openbare plaatsen ingericht als aanhorigheden van de verkeerswegen en onder meer bestemd voor het 

parkeren van voertuigen, voor tuinen, voor wandelparken en voor markten; 
- de installaties voor vervoer en distributie. 
 
Art. 1.1.2. – Openbare plaats 
Het begrip “openbare plaats” wordt voor de toepassing van deze verordening gedefinieerd als de verzame-
ling van de openbare weg, de terreinen  en de gebouwen die voor het publiek, zonder onderscheid, toegan-
kelijk zijn. 
 
Art. 1.1.3. – Openbaar domein 
Het begrip “openbaar domein” wordt voor de toepassing van deze verordening gedefinieerd als : 
- de verkeerswegen, met inbegrip van bermen, fietspaden, voetpaden, voetwegen en grachten; 
- de plaatsen die ingericht zijn als aanhorigheden van de verkeerswegen en die onder meer bestemd zijn  

voor het stationeren van voertuigen, voor parken en plantsoenen en de plaatsen die toegankelijk zijn voor 
het publiek; 

- alle andere gedeelten van het gemeentelijk patrimonium die voor iedereen toegankelijk zijn binnen de bij 
de wetten, decreten, besluiten en reglementen bepaalde perken. 

  
Art. 1.1.4. – Privaat domein 
Het begrip “privaat domein” wordt voor de toepassing van deze verordening gedefinieerd als al wat niet kan 
worden beschouwd als openbaar domein, zoals gedefinieerd in artikel 1.1.3. 
 
Art. 1.1.5. – Openbare bijeenkomst 
Iedere bijeenkomst in open lucht of overdekte plaats waar iedereen kan aan deelnemen, al dan niet mits 
betalen van een toegangsgeld. 
 
Art. 1.1.6. – Manifestatie 
Een georganiseerde samenscholing op de openbare weg of in open lucht met als doel een overtuiging of 
een eis kenbaar te maken.  
 
Art. 1.1.7. – Fuif 
Openbare bijeenkomst, georganiseerd in het kader van vermakelijkheden waar gewoonlijk muziek gespeeld 
wordt en gedanst wordt. 
 
Art. 1.1.8. – Muzikaal optreden 
Openbare bijeenkomst waarbij een zanger of muziekgroep optreedt voor publiek. 
 
Art. 1.1.9. – Administratieve inbeslagname 
Is een maatregel waarbij tijdelijk het eigendomsrecht aan betrokkene onttrokken wordt om er zeker van te 
zijn dat de beoogde inbreuken ophouden. De in beslaggenomen voorwerpen kunnen de eerste werkdag 
volgend op de inbeslagname bij de politie opgehaald worden voor zover de gebeurtenis die aanleiding gaf 
tot de inbeslagname geëindigd is. 
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1.2. BIJEENKOMSTEN ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 26 VAN DE GRONDWET 
 
1.2.1. Openbare bijeenkomsten in open lucht 
 
Art. 1.2.1.1. 
Behoudens voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester is het organiseren van iedere manifes-
tatie of openbare bijeenkomst in open lucht, verboden. De houders van deze toelating zijn gehouden zich te 
schikken naar de voorwaarden vervat in het toelatingsbesluit. 
 
Inbreuken op deze bepaling worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 
120 EUR. 
 
Indien de organisatoren niet gekend zijn en niet kunnen geïdentificeerd worden en geen toelating verleend 
werd door de burgemeester, kan een administratieve geldboete opgelegd worden aan alle deelnemers. 
 
Art. 1.2.1.2. 
De aanvraag tot toelating zal schriftelijk minstens 2 maand op voorhand gebeuren via het aanvraagformulier  
activiteiten, evenementen, (buurt)feesten en fuiven ; 
 
Art. 1.2.1.3. 
De organisator heeft de plicht al het mogelijke te doen opdat het ordelijk verloop van de bijeenkomst ge-
handhaafd kan blijven, inzonderheid dient hij zich te houden aan afspraken die gemaakt zijn met het stads-
bestuur. 
 
Inbreuken op deze bepaling worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 
120 EUR. 
 
Art. 1.2.1.4. 
Elke persoon die deelneemt aan een samenscholing op een openbare weg dient zich te gedragen naar de 
bevelen van de plaatselijke politie die tot doel hebben de veiligheid of het gemak van doorgang te vrijwaren 
of te herstellen. 
 
Inbreuken op deze bepaling worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 
120 EUR. 
 
Art. 1.2.1.5. 
Het dragen of voorhanden hebben van elk voorwerp dat bestemd is om te slaan, te steken of te verwonden 
(andere dan de voorwerpen voorzien in de wet van 3 januari 1933 – wapenwet), evenals het dragen van 
helmen, is gedurende iedere manifestatie verboden. Vlaggen, muziekinstrumenten, spandoeken en opschrif-
ten zijn toegelaten. De burgemeester kan de stokken waaraan de vlaggen, spandoeken en opschriften be-
vestigd zijn, reglementeren. 
 
Inbreuken op deze bepaling worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 
120 EUR. 
 
Art. 1.2.1.6. 
Het is verboden, op enige wijze, een concert, muziekuitvoering, spektakel, sportieve of enige andere bijeen-
komst die voorafgaandelijk werd vergund en die op de openbare weg wordt georganiseerd, te onderbreken 
of op enige wijze te storen. 
 
Inbreuken op deze bepaling worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 
120 EUR. 
 
Art. 1.2.1.7. 
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de door-
tocht van een wielerwedstrijd, en die doorgaat op de openbare eg of op een daarbij aansluitend niet afgeslo-
ten terrein wordt slechts toegelaten op voorwaarde dat deze door de burgemeester voorafgaandelijk en 
schriftelijk werd vergund. 
 
Alle aanvragen tot vergunning moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid ten laatste 2 maanden vooraf-
gaandelijk aan de geplande activiteit bij de burgemeester te worden ingediend. 
 
De aanvraag tot vergunning moet de volgende gegevens vermelden: 
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1. De naam, adres en contactgegevens van de aanvrager/ organisator. 
2. Als de organisatie gebeurt door een rechtspersoon zal haar benaming, haar rechtsvorm, het adres 

van haar hoofdzetel alsook de statutaire bepaling en/of beslissing van het bevoegde orgaan van de 
rechtspersoon die de ondertekenaar toelaat haar te vertegenwoordigen, opgegeven moeten wor-
den. 

3. De juiste omschrijving van de geplande éénmalige of bijkomende activiteit met de vermelding of de-
ze publiek of alleen op een uitnodiging toegankelijk is met een raming van het aantal genodigden. 

4. De juiste locatie ervan. 
5. De logistieke faciliteiten (tenten, toiletten, parkings, toegang …) die zullen worden in plaats gesteld. 
6. De interne veiligheidsmaatregelen (nadars, stewards,…). 
7. De eventuele aanwezigheid van een medische hulppost, met inhoudelijke beschrijving. 
 

Inbreuken op deze bepaling worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 120 euro. 
 
1.2.2. Openbare bijeenkomsten op openbare plaatsen, andere dan in open lucht 
 
Art. 1.2.2.1. 
Voor het organiseren van bijeenkomsten die niet in open lucht plaatsvinden, dienen de organisatoren en 
eigenaars/exploitanten van( fuif)zalen of gelegenheden waar openbare bijeenkomsten georganiseerd wor-
den twee maanden voorafgaandelijk aan de geplande activiteit de burgemeester ervan in kennis gesteld  via 
het aanvraagformulier “activiteiten, evenementen,(buurt)feesten, fuiven…ze vermelden daarbij de plaats, het 
tijdstip, het geschatte aantal deelnemers en alle andere nuttige informatie die een invloed kan hebben op de 
openbare orde; 
 
Inbreuken op deze bepaling worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 
120 EUR. 
 
Art. 1.2.2.2. 
Elke organisator heeft de plicht al het mogelijke te doen opdat het ordelijk verloop van de bijeenkomst ge-
handhaafd kan blijven. 
 
Inbreuken op deze bepaling worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 
120 EUR. 
 
Art. 1.2.2.3. 
Elke persoon die deelneemt aan een openbare bijeenkomst op openbare plaatsen, andere dan in open 
lucht, dient zich te gedragen naar de bevelen van de plaatselijke politie die tot doel hebben de veiligheid of 
het gemak van doorgang te vrijwaren of te herstellen. 
 
Inbreuken op deze bepaling worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 
120 EUR. 
 
Art. 1.2.2.4. 
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de door-
tocht van een wielerwedstrijd en die doorgaat in een besloten plaats maar die voor iedereen vrij toegankelijk 
is, hetzij gratis, hetzij tegen betaling van een inkomgeld, hetzij op vertoon van een toegangskaart of een 
uitnodiging wanneer deze ter beschikking wordt gesteld van eenieder die ze aanvraagt, dient ten laatste 
twee maanden voorafgaandelijk aan de geplande activiteit gemeld te worden aan de burgemeester. De mel-
ding dient de gegevens te bevatten opgesomd in artikel 1.2.1.7. 
 
Inbreuken op deze bepaling worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 
120 EUR. 
 
 

1.3. VEILIGHEID EN DOORGANG OP DE OPENBARE WEG 
 
1.3.1. Algemene bepaling 
 
Art. 1.3.1.1. 
Onverminderd de bij dit reglement voorziene straffen kan de burgemeester  op kosten van de overtreder de 
materialen, constructies of om het even welke andere voorwerpen doen weghalen of verwijderen van de 
openbare weg wanneer de veiligheid of de doorgang op de openbare weg in het gedrang komt. 
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Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 
120 EUR. 
 
1.3.2. Hinderlijke en gevaarlijke voorwerpen 
 
Art. 1.3.2.1. 
Buiten de gevallen voorzien in artikel 406, tweede lid van het strafwetboek en artikel 7.3 van de wegcode ( 
KB van 1-12-1975 ) zullen zij die zich met voorwerpen op de openbare weg begeven, de nodige voorzorgen 
nemen om de andere weggebruikers niet te kwetsen, te bevuilen, te hinderen of dieren te kwetsen of te be-
vuilen of voorwerpen te bevuilen. 
 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 
120 EUR. 
 
Art. 1.3.2.2. 
De huurder of eigenaar van een gebouw mag de kelderingangen die wegens gedoogzaamheid in de voet-
paden bestaan slechts overdag openen gedurende de tijd dat hun opening gewettigd is. 
 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 
120 EUR. 
 
1.3.3. Reinheid van de openbare weg 
 
Art. 1.3.3.1. 
De hoofdbewoner, hoofdgebruiker, de bewoner van de benedenverdieping en, bij ontstentenis van deze, de 
eigenaar van ieder gebouw of ander onroerend goed moet instaan voor de reinheid van de aangelegde 
berm, het voetpad en de goot voor de eigendom dat hij gebruikt of bewoont. 
Is het een appartementsgebouw, dan berusten deze verplichtingen op degenen die op het gelijkvloers 
woonachtig zijn, of op de eerste verdieping, indien het gelijkvloers onbewoond is, tenzij het reglement van 
inwendige orde een andere verantwoordelijke daartoe heeft aangeduid. 
 
Het is verboden de aangelegde bermen, voetpaden en goten te reinigen tussen 22.00 uur en 6.00 uur. 

 
Het is verboden op alle openbare plaatsen chemische bestrijdingsmiddelen – behalve bleekwater, javelwater 
(hypochloriet) -  te gebruiken. 
Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing op de openbare diensten, die chemische bestrij-
dingsmiddelen gebruiken in het kader van het reductieprogramma. 
 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 
60 EUR. 
 
Art. 1.3.3.2. 
Werkzaamheden die stof of afval op de openbare weg of de omringende eigendommen kunnen verspreiden 
mogen pas aangevat worden nadat er schermen aangebracht zijn. 
 
Iedereen die, op om het even welke wijze, de openbare weg heeft bevuild of laten bevuilen moet er voor 
zorgen dat deze onverwijld opnieuw gereinigd wordt.  
Bij niet naleving zal mits aanmaning het reinigen ambtshalve en op kosten van de bevuiler en indien deze 
laatste niet gekend, de eigenaar, gebeuren. 
 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 
60 EUR. 
 
Art. 1.3.3.3. 
De huurder en desgevallend  de eigenaar van een stuk grond palend aan een voetpad of verhoogde berm 
deel uitmakend van de openbare weg is verplicht dit voetpad of deze verhoogde berm te onderhouden, zo-
danig dat de voetgangers op geen enkele wijze gehinderd worden zelfs niet door onkruid of gewassen op dit 
voetpad of verhoogde berm. 
 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 
60 EUR. 
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1.3.4. Bestrijding van sneeuw en ijs 
 
Art. 1.3.4.1. 
Het is verboden op een openbare plaats : 
a) water te laten lopen of te doen lopen bij vriesweer of dreigende vorst; 
b) glijbanen te maken; 
c) sneeuw of ijs afkomstig uit de gebouwen of aanhorigheden ervan te werpen of neer te leggen; 
d) ijskegels aan de buitenkant van de daken te laten hangen. 
 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 
120 EUR. 
 
Art. 1.3.4.2. 
Bij gladheid of sneeuwval is de hoofdbewoner, hoofdgebruiker, de bewoner van de benedenverdieping en, 
bij ontstentenis van deze, de eigenaar van ieder gebouw of stuk grond verplicht : 
a) sneeuw of ijs weg te ruimen van de voetpaden en stoepen die grenzen aan zijn gebouw of het perceel 

grond dat hij bewoont, gebruikt of waarvan hij eigenaar is, alsook dezelfde gedeelten te bestrooien met 
strooizout, zand, zaagsel of fijne as; 

b) te zorgen dat de sneeuw of het ijs, bij het wegruimen, wordt gebracht op de uiterste rand van het voetpad 
of de stoep, derwijze dat er voor de voetgangers voldoende ruimte overblijft en er tevens voldoende ope-
ningen aanwezig zijn voor het afvloeien van het dooiwater. Tevens dienen de brandkranen en riooldek-
sels vrij te blijven. Bij een te smal voetpad of stoep zal de sneeuw of ijs op de weg opgehoopt worden, zo 
dicht mogelijk bij de boordsteen van het voetpad of de stoep maar op die wijze dat de greppels en riool-
deksels vrij blijven. 

 
Inbreuken op deze bepaling worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 
120 EUR. 
 
1.3.5. Snoeien van planten die boven de openbare weg hangen 
 
Art. 1.3.5.1. 
De gebruiker of bij ontstentenis daarvan de eigenaar van een onroerend goed  moet ervoor zorgen dat de 
planten op hun eigendom zodanig gesnoeid worden dat geen enkele tak ervan : 
 
1. over de rijweg hangt op minder dan 4,50 meter boven de grond; 
2. over de gelijkgrondse berm of over het voetpad hangt op minder dan 2,50 meter boven de grond; 
3. de luchtleidingen van het laagspanningsnet en de openbare verlichting hindert. 
4. Levende afsluitingen moeten op minimum 0,50 meter achter de grens van de weg geplant worden. Zij 

worden jaarlijks vóór 15 mei geschoren of gesnoeid. 
Dode afsluitingen moeten volledig buiten de grens van het openbaar domein staan. 
Langs de verharde wegen mogen de hagen en het ondoorzichtig gedeelte van de dode afsluitingen langs 
de bolvormige kant van de onoverzichtelijke bochten slechts een maximumhoogte van 0,75 meter berei-
ken. Deze hoogte wordt gemeten vanaf het peil van de rijweg. 

 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 
120 EUR. 
 
1.3.6. Draden, toestellen en andere verbindingen 
 
Art. 1.3.6.1. 
Zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van de burgemeester is het verboden op of over de open-
bare weg, draden, toestellen of andere verbindingen, uitgaande van privé-initiatief, aan te brengen. 
 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 
120 EUR. 
 
Art. 1.3.7 . Herhaald afleggen van een parcours door fietsers 
 
Artikel 1.3.7.1. 
De bepalingen in dit reglement doen geen afbreuk aan artikel 43 bis van het K.B. van 1/12/75. 
Fietsers in groep dienen ten allen tijde alle voorschriften te volgen zoals voorzien in dit artikel. Zo wordt on-
der andere bepaald : 
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De fietsers die de rijbaan volgen, mogen met twee naast elkaar rijden, behalve wanneer het kruisen niet 
mogelijk is. Buiten de bebouwde kom moeten zij bovendien achter elkaar rijden bij het naderen van een 
achteropkomend voertuig. 
 
Groepen van 15 tot 50 fietsers. 
De groepen van 15 tot 50 deelnemers mogen worden vergezeld door ten minste twee wegkapiteins. 
De wielertoeristen die in een groep van ten minste 15 tot ten hoogste 50 deelnemers rijden, zijn niet ver-
plicht de fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voor-
waarde dat zij gegroepeerd blijven. 
Zij mogen voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende 
auto; indien er slechts één begeleidende auto is, moet deze de groep volgen. 
 
Groepen van 51 tot 150 fietsers. 
De groepen van meer dan 50 deelnemers moeten worden vergezeld door ten minste twee wegkapiteins. 
De fietsers die in een groep van ten minste 51 tot ten hoogste 150 deelnemers rijden, zijn niet verplicht de 
fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat 
zij gegroepeerd blijven. 
Zij moeten voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleiden-
de auto. 
 
Gemeenschappelijke bepalingen voor groepen van 15 tot 150 deelnemers. 
De fietsers die met twee naast elkaar rijden mogen slechts van de rechter rijstrook van de rijbaan gebruik 
maken; indien de rijbaan niet in rijstroken verdeeld is mogen zij niet meer dan een breedte gelijk aan die van 
een rijstrook en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen. 
 
De wegkapiteins waken over het goede verloop van de tocht. Deze wegkapiteins moeten ten minste 21 jaar 
oud zijn en zij moeten om de linkerarm een band dragen met, horizontaal, de nationale kleuren en, in zwarte 
letters op de gele strook, het woord "wegkapitein". 
Op het dak van de begeleidende auto's moet een blauw bord aangebracht zijn met de afbeelding van het 
verkeersbord A51 en eronder het symbool in 't wit van een fiets. 
Dit bord moet op een zodanige wijze aangebracht zijn op het voertuig dat de groep voorafgaat, dat het voor 
de tegenliggers goed zichtbaar is en, op het achteropkomend voertuig, dat het goed zichtbaar is voor het 
achteropkomend verkeer. 
 
Artikel 1.3.7.2. 
Het is verboden om met een groep van meer dan 10 fietsers meermaals eenzelfde parcours af te leggen in 
Dendermonde. 
Is de groep samengesteld uit maximum 10 fietsers, dan dient er tussen twee zulke groepen minstens 1000 
m tussenruimte te zijn. 
 
Onder 'groep' wordt hier verstaan: een aantal personen die tezamen fietsen en naast- of achter elkaar rijden. 
 
Onder 'hetzelfde parcours' wordt verstaan: hetzelfde weggedeelte dat aaneensluitend en herhaaldelijk afge-
legd wordt; 
 
Iedere overtreding wordt gestraft met een administratieve sanctie van 120 euro voor elke fietser die deel 
uitmaakt van de groep die dit verbod overtreedt. 
 
Bij herhaling van de inbreuk dezelfde dag kan de fiets administratief in beslag worden genomen tot de eerst-
volgende dag om 08.00 u. 
 
 

1.4. IDENTIFICEERBAARHEID EN CARNAVAL 
 
1.4.1. Algemene bepalingen 
 
Art. 1.4.1.1.  
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder  
- “het gelaat” verstaan : ”het voorhoofd, de wangen, de ogen, de mond, de neus en de kin”. 
- maskeren : is het bedekken van het gelaat of het onherkenbaar maken van het gelaat (bv. door het aan-

brengen van verf, dragen van een nylonkous, bourka, ...). 
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Art. 1.4.1.2. 
Het maskeren van het gelaat is verboden op de openbare weg. 
 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 
120 EUR  
 
Art. 1.4.1.3. 
De burgemeester kan buiten de carnavaldagen, tijdens de periode van 1 januari tot en met de zondag vóór 
Pasen, gemaskerde danspartijen toelaten.  Het is echter verboden zich gemaskerd van of naar het lokaal 
waar de danspartij plaatsheeft te begeven via een openbare weg, alsmede zich in die toestand in een ande-
re inrichting te bevinden. 
 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 
120 EUR. 
 
Art. 1.4.1.4. 
De burgemeester kan tevens toelating geven om zich te maskeren in het kader van commerciële doeleinden 
en culturele en sportieve activiteiten. 
 
Art. 1.4.1.5. 
Het is aan gemaskerde personen verboden snijdende, stekende of kneuzende voorwerpen (andere dan de 
voorwerpen voorzien in de wet van 3 januari 1933 - wapenwet), die gebruikt kunnen worden om te slaan, te 
steken of te verwonden, te dragen of in bezit te hebben. 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 
120 EUR. 
 
Art. 1.4.1.6. 
Gemaskerde personen zijn verplicht zich te ontmaskeren op het eerste verzoek van de politie. 
 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 120 EUR. 
 
Art. 1.4.1.7. 
Niemand mag zich buiten carnaval bedienen van enige kledij van burgerlijke, militaire overheden, van de 
politie, van bedienaars van erediensten of andere geestelijke vereniging, noch een vermomming dragen 
strijdig met de goede zeden, met de eerbied aan een godsdienst en overheid verschuldigd, of van die aard 
zijn de goede orde te verstoren. 
 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 
60 EUR. 
 
Art. 1.4.1.8. 
Het is verboden alarmseinen, in gebruik bij politie en hulpdiensten, na te bootsen. 
 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 
60 EUR. 
 
Art. 1.4.1.9. 
Het is aan de al dan niet gemaskerde personen verboden te werpen met voorwerpen die van aard zijn de 
weggebruikers te hinderen, te bevuilen, deze te tergen of te kwellen of deze uit te schelden, alsmede tegen 
de wil der bewoners in de huizen of winkels binnen te dringen en deze te bevuilen. 
 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 
60 EUR. 
 
1.4.2. Carnaval 
 
Art. 1.4.2.1. 
Tijdens het carnaval is maskeren van het gelaat toegelaten op zaterdag, zondag, maandag en dinsdag voor 
aswoensdag, evenals op zondag en maandag na aswoensdag, tweede zondag en maandag voor halfvas-
ten, zaterdag, zondag en maandag van halfvasten. 
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Art. 1.4.2.2. 
Het is tijdens carnavalsoptochten en andere openbare manifestaties verboden computerconfetti en andere 
materialen bestaande uit kunststof (plastiek) te werpen of te bezitten, of spuitbussen met kleur- en scheer-
schuim, spuitbussen met kleurhaarlak, spuitserpentaires, dolle draad, schoensmeer of enig andere middel 
dat kwetsuren of schade kan veroorzaken aan personen of goederen, op de openbare weg of in de openba-
re inrichtingen te gebruiken of bij zich te hebben. 
Met computerconfetti wordt alleen de confetti bedoeld die uit afval van computerpapier vervaardigd is. 
Het is verboden confetti of slingerpapier in openbare plaatsen, waar dranken of eetwaren worden verbruikt 
te werpen of opgeraapte confetti of slingerpapier te werpen. 
 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 
60 EUR. 
 
 

1.5. BESTRIJDING VAN DE GELUIDSHINDER 
 
Artikel 1.5.1 –Storend lawaai overdag 
Er mag overdag geen nodeloos lawaai worden veroorzaakt. 
 
Artikel 1.5.2-Storend lawaai ’s nachts 
Nacht wordt gedefinieerd als de periode tussen zonsondergang en zonsopgang 
Het veroorzaken van nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord 
kan worden bestraft met de straffen voorzien in artikel 561,1 van het strafwetboek of met een administratie-
ve sanctie ; 
 
Onverminderd de toepassing van artikelen 1.51 en 1.5.2 is het gebruik van de geluidsbronnen vermeld in de 
artikelen 1.5.3tot en met 1.5.17 onderworpen aan de in deze artikelen vermelde bijzondere voorschriften. 
 
Art. 1.5.3 - Niet-hinderlijk geluid 
Een geluid wordt als niet-hinderlijk beschouwd wanneer dit het gevolg is van : 
- werken aan de openbare weg of voor het aanleggen van openbare nutsvoorzieningen, uitgevoerd met 

toestemming van de daartoe bevoegde overheid of in opdracht van die overheid; 
- van werken van 7.00 uur tot  20.00 uur op werkdagen en van 8.00 uur tot 20.00 uur op zaterdagen aan 

private eigendommen worden uitgevoerd, waarvoor de bevoegde overheid een vergunning heeft verleend, 
en van verbeterings-, verbouwings- of onderhoudswerken aan dergelijke eigendommen die zonder ver-
gunning kunnen worden uitgevoerd, en waarbij de nodige voorzorgen worden getroffen om overdreven of 
niet noodzakelijk lawaai te voorkomen; 

- van werken of handelingen die dringend of zonder verder uitstel moeten worden uitgevoerd ter bescher-
ming van personen of eigendommen, of ter voorkoming van rampen; 

- van een door het gemeentebestuur vergunde manifestatie, voor zover de in de vergunning opgelegde 
voorwaarden worden nageleefd; 

- spelende kinderen “door” geluid, voortgebracht door de stem van spelende kinderen. 
 
Art. 1.5.4 – Gebruik van machines op de openbare weg 
Het is verboden, onverminderd artikel 1.5.2, om zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de 
burgemeester  op de openbare weg en openbare plaatsen, toestellen, die geluid voortbrengen, zodanig te 
laten functioneren dat het geluid abnormale hinder veroorzaakt en van aard is om de rust van de inwoners in 
het gedrang te brengen.  
 
Art. 1.5.5 – Beroepsmatig gebruik van luidruchtige toestellen 
Onverminderd artikel 1.5.2, kan eenieder die een beroep uitoefent of een handel exploiteert waarbij gebruik 
gemaakt wordt van toestellen die buitengewoon luidruchtig zijn en van aard om de rust van de inwoners uit 
de omgeving te storen, verplicht worden die toestellen te gebruiken onder de door de burgemeester vastge-
stelde voorwaarden, die tot doel hebben de geruchten of het lawaai te beperken, zowel qua intensiteit als 
qua tijd.  
Dezelfde bepalingen zijn van toepassing op toestellen opgesteld ter gelegenheid van kermissen, foren, wijk-
kermissen, toegelaten plechtigheden en feesten, en de verantwoordelijken dienen steeds de richtlijnen van 
de politie te volgen. 
Herhaling kan de schorsing en intrekking van de toelating tot gevolg hebben. 
 
Art. 1.5.6. – Bouwwerven 
De aannemers, ambachtslieden en arbeiders mogen geen bouwterreinmaterieel in de algemene zin, geen 
motorcompressoren, geen aggregaten voor laswerk, geen energieaggregaten en geen met de handbedien-
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de betonbrekers en trilhamers voor sloopwerk gebruiken, die niet beantwoorden aan de voorschriften van 
het besluit van de Vlaamse Executieve d.d. 30 juli 1992 houdende vaststelling van de maatregelen ter be-
strijding van geluidshinder, veroorzaakt door bouwmateriaal en bouwmachines. 
 
Zij moeten hun werken onderbreken van 20.00 uur tot 7.00 uur en op zon- en wettelijke feestdagen. Voor 
werken van openbaar nut of werken die om technische redenen niet kunnen onderbroken worden is een 
voorafgaande en geschreven machtiging van de burgemeester vereist.  
 
Art. 1.5.7. – Voertuigen voorzien van luidsprekers om reclame te maken 
Het gebruik van voertuigen uitgerust met of voorzien van luidsprekers en bestemd voor het maken van re-
clame en propaganda is onderworpen aan de voorafgaande geschreven toelating van de burgemeester. Het 
voortgebrachte geluid mag het niveau van 90 dB (A) niet overschrijden, gemeten op een afstand van 15 
meter van de geluidsbron. Daarenboven mag het voortgebrachte geluid het niveau van 45 dB (A) niet over-
schrijden in de omliggende woningen en gebouwen. 
Herhaling kan de schorsing en intrekking van de toelating tot gevolg hebben. 
 
Art. 1.5.8.  – Houtzagen en grasmaaiers 
Het gebruik in open lucht van houtzagen of grasmaaiers en andere werktuigen aangedreven door verbran-
dings-, ontploffings- of elektrische motoren is verboden van 20.00 uur tot 8.00 uur. Op zondagen, evenals op 
wettelijke feestdagen is het gebruik van dergelijke toestellen eveneens verboden. De verbodsbepalingen 
van dit artikel zijn echter niet van toepassing op land-, tuin- en bosbouwmachines, aangewend voor de nor-
male exploitatie van het land-, tuin- en bosbouwbedrijf. 
 
Art. 1.5.9.– Geluidsinstallaties in voertuigen 
Op de openbare weg 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. 1.5.10 – Speel-, sport-, of experimenteervliegtuigen 
Het gebruik van speel-, sport- of experimenteertuigen aangedreven door verbrandingsmotoren en die niet 
kunnen worden aangezien als zijnde voertuigen te gebruiken in open lucht, is verboden op openbare of pri-
vate terreinen die gelegen zijn op minder dan 500 meter aan de rand van een woonwijk of woonkern of van 
stiltebehoevende inrichtingen en parken. Zij dienen steeds gebruikt te worden met doeltreffende geluiddem-
per. 
 
Art. 1.5.11. – Alarmkanonnen 
Zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester is het verboden op private of openbare 
eigendommen al dan niet automatische alarmkanonnen en gelijkaardige toestellen die gebruikt worden om 
vogels af te schrikken, op minder dan 100 meter van een woning of op minder dan 500 meter van een 
woonkern te gebruiken. Het gebruik ervan is enkel toegelaten tussen 8.00 uur en 20.00 uur en voor zover 
het gebruik ervan gegrond is. 
 
In de mate van het mogelijke dient de opening van het alarmkanon weg van de omliggende woning(en) of 
woonkern geplaatst worden. De ontploffingen mogen elkaar niet opvolgen met tussenpozen van minder dan 
5 minuten. 
 
Art. 1.5.12. – Laden en lossen en hanteren van goederen 
Tussen 21.00 uur en 6.00 uur is het verboden te laden en te lossen, tenzij mits voorafgaandelijke schriftelij-
ke toelating van de burgemeester of zijn afgevaardigde. In deze toelating kunnen bijzondere voorwaarden 
worden opgelegd. 
 
Bij het laden of lossen van materialen, toestellen of voorwerpen dienen deze zo veel mogelijke gedragen te 
worden en niet gesleept, verplaatst of geworpen. Als de voorwerpen omwille van hun afmetingen of hun 
gewicht niet kunnen gedragen worden, dienen zij uitgerust te zijn met een voorziening waardoor ze zo ge-
luidloos mogelijk kunnen verplaatst worden. 
 
Art. 1.5.13. – Verhuizingen 
Geen verhuizing mag plaatshebben tussen 21.00 uur en 6.00 uur tenzij bij dringende noodzakelijkheid en 
wanneer de plaatselijke politie hiervan vooraf in kennis werd gesteld. Tevens dient rekening gehouden te 
worden met artikel 1.5.11. met betrekking tot laden en lossen. 
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Art. 1.5.14. – Geluid veroorzaakt door dieren 
Dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken door aanhoudend geblaf, geschreeuw of gekrijs. De 
houders van dieren moeten alle diervriendelijke maatregelen treffen om aanhoudend en/of storend lawaai 
voor de buurt te voorkomen.  
 
Art. 1.5.15. – Skate-terreinen 
Het is verboden gebruik te maken van de ramp van de skate-terreinen op het grondgebied van Dendermon-
de tijdens de periode van 22.00 uur tot 8.00 uur. 
 
Art. 1.5.16. – Geluidsoverlast, veroorzaakt door toestellen voor vermakelijkheden 
De exploitant van vermakelijkheden en van alle voor het publiek toegankelijke inrichtingen is verplicht de 
onontbeerlijke voorzorgsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat de in hun inrichting geproduceerde 
geluiden naar buiten zouden doordringen of van zodanige aard zijn dat zij de rust van de bewoners uit de 
buurt verstoren. Deze verplichting rust eveneens op de exploitant van vermakelijkheden met privaat karakter 
en tevens op de aanwezigen. 
 
Luidsprekers, muziekinstallaties en gelijkaardige apparaten of toestellen die opgesteld zijn in gebouwen en 
op privéterreinen, in afgesloten ruimten of op kampeerterreinen waarvan het geluid kan gehoord worden op 
de openbare weg, kunnen op ieder ogenblik tijdelijk verboden worden door de politie, indien zij de openbare 
orde of rust storen, of hinderlijk blijken te zijn voor de buren of wegens andere omstandigheden. Worden zij 
opnieuw aangewend, dan kunnen zij administratief in beslag genomen worden. 
 
Ingedeelde inrichtingen (volgens de Vlarem-reglementering) moeten zich houden aan de geluidsnormen 
vermeld in de Vlarem-wetgeving. 
 
Niet-ingedeelde inrichtingen moeten zich houden aan het KB van 24 februari 1977, houdende vaststelling 
van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen. Het gaat hierbij zowel om gebouwen als 
om terreinen in open lucht. 
 
Indien bij muziekactiviteiten die plaatsgrijpen in open lucht of een publiek toegankelijke inrichting, afgeweken 
wordt van de Vlarem II (hoofdstuk 6.7.), is de maximaal toegelaten geluidsnorm 100 db(A). De afwijking kan 
maar verleend worden voor een maximumperiode van vijf uur en kan nooit plaatsvinden tussen 1.00 uur en 
8.00 uur. De organisator moet steeds het nodige doen om de geluidsoverlast voor de omgeving maximaal te 
beperken. 
Een activiteit moet op minimaal 200 meter afstand georganiseerd worden van een stiltebehoevende in-
richting zoals ziekenhuizen, scholen (gedurende de lesperiodes) en natuurreservaten. 
 
Art. 1.5.17. – Geluidsniveau op terrassen horeca 
Het geluidsniveau op de terrassen is te beschouwen als ‘achtergrondmuziek’. Het toegelaten niveau wordt 
bepaald op 60db in A-weging

1
, dit gemeten op 3 meter van de boxen. De boxen worden bij voorkeur niet 

naar het marktplein gericht. 
 
Tijdens muzikale evenementen op de Grote Markt (Vlaanderen Feest, terrasanimatie, Katuit, Ros Beiaard-
ommegang,…) is het niet toegestaan om muziek op de terrassen te produceren, zelfs al blijft dit beperkt tot 
het eigen terras. Dit laat alle aanwezigen toe om optimaal te genieten van één centrale muziekbron, namelijk 
de muziek op het marktplein zelf. 
 
Tijdens de zomermaanden dient de achtergrondmuziek op de terrassen te stoppen om middernacht. 
 
Hierop gelden volgende uitzondering: 

- op de zaterdag van de kermisweek vindt een openluchtfuif plaats tot 03.00 uur. 

 op de donderdag van Katuit vindt na het aansluitend vuurwerk een openluchtfuif plaats tot 02.00 uur. 
Aan de horecazaken wordt gevraagd om tijdens en na deze fuiven geen terrasmuziek te laten klinken. Mits 
kennisgeving aan het college van burgemeester en schepenen kan nadien binnen de horecazaken wel elek-
tronisch versterkte muziek afgespeeld worden op voorwaarde dat: 

 de algemene norm van 90 db in A-weging wordt gerespecteerd; 

 de ramen/deuren dicht worden gehouden. 
 
Art. 1.5.18. – Preventieve maatregelen 

                                                   
1
 Ter vergelijking: personen die spreken produceren een geluidsniveau van 65 à 70 dB in A-weging. Bij een 

hoger geluidsniveau dan 60 db kan men bezwaarlijk van “achtergrondmuziek” spreken. 
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De burgemeester kan bijkomende beperkingen of verplichtingen opleggen aan de organisator, zoals het 
gebruik van geluidsbegrenzers, het gebruik van meerdere geluidskasten, het oriënteren van de geluidskas-
ten naar het midden van de plaats waar de manifestatie plaatsvindt (spreiding van het geluid), het laten uit-
voeren van preventieve metingen door de politie, het inlichten van de buurtbewoners aangaande het eve-
nement, … . 
 
Art. 1.5.19. – Geluidsmetingen  
Voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen worden de metingen uitgevoerd conform VLAREM II.  
 
Voor inrichtingen die vallen onder het KB van 24 februari 1977, houdende vaststelling van geluids-
normen voor muziek in openbare en private inrichtingen, worden de metingen conform dit K.B. uitge-
voerd. De metingen bij de exploitant zullen gebeuren in het midden van de zaal of het terrein wanneer geen 
gebruik wordt gemaakt van een geluidscontrole-unit op het terrein. Wanneer wel gebruik wordt gemaakt van 
zo een unit (die in de zaal of op het terrein is opgesteld) zal de geluidsmeting op die plaats gebeuren. 
 
Wanneer geen andere wijze van meten is vastgesteld, wordt het geluidsniveau gemeten op 1 meter afstand 
van de geluidsbron en op een hoogte van 1,20 meter. Indien het geluid echter wordt voortgebracht in een 
privédomein, wordt het gemeten op de dichtstbijgelegen grens van het domein. Bij onmogelijkheid van het 
meten op 1 meter afstand of op de grens, wordt de meest benaderende afstand genomen. Geluidshinder 
binnen de woningen, veroorzaakt door een geluidsbron van buitenuit, wordt gemeten met gesloten deuren 
en vensters. Het geluidsniveau veroorzaakt door een geluidsbron wordt gemeten in dB(A) met een precisie-
geluidsniveaumeter, die voldoet aan de wettelijke voorwaarden en normen.  
 
De burgemeester kan het gebruik van alternatieve meetparameters (bv. LCeq,T) of andere meetpunten opleg-
gen.  
 
Art. 1.5.20. – Sancties 
Inbreuken op de bepalingen van dit hoofdstuk 1.5. of het niet respecteren van de voorwaarden gesteld in 
toelatingen of vergunningen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 120 EUR. 
 
Bij herhaling van de inbreuk kan de toelating worden ingetrokken of geschorst. 
Bij herhaling dezelfde dag, kan de muziekinstallatie administratief in beslag worden genomen. 
De officier van bestuurlijke politie, behorend tot de lokale politie Dendermonde kan, na een eerste waar-
schuwing en tot de eerstvolgende ochtendopening, de voor het publiek toegankelijke gelegenheid sluiten, 
wanneer de uitbating ervan de openbare rust verstoort. 
 
 

1.6. DIEREN 
 
1.6.1. Algemene bepalingen  
 
Art. 1.6.1.1. 
Het is verboden : 
- in de straten en openbare plaatsen van de stad dieren te laten rondzwerven, uitgezonderd honden in de 

daartoe aangeduide loopzones;  
- een gevaarlijk dier, zelfs gemuilband, vee of andere dieren, op een openbare plaats te laten rondlopen of 

er tentoon te stellen zonder schriftelijke toelating van de burgemeester; 
- het is verboden wilde of verwilderde vogels (o.a. duiven, eenden, kippen, …) of verwilderde huisdieren te 

voederen, uitgezonderd in het door de gemeente gecoördineerde zwerfkattenproject. 
 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 60 EUR. 
 
Art. 1.6.1.2. 
De houder, eigenaar of begeleider van dieren is ertoe gehouden te voorkomen dat het openbaar domein, 
met uitzondering van speciaal daartoe ingerichte plaatsen zoals het ruiterpad, bevuild worden door hun die-
ren. 
 
Indien de uitwerpselen van de dieren terechtkomen op de hierboven vernoemde verboden plaatsen of deze 
plaatsen op een andere manier worden bevuild, zijn de houders, eigenaars of begeleiders van de dieren 
ertoe gehouden de uitwerpselen onmiddellijk te verwijderen en/of de betreffende plaats te reinigen. Zo niet, 
zal de stad dit doen op de kosten van de overtreder. 
 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 60 EUR. 
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Art. 1.6.1.3. 
De houders van dieren zijn ertoe gehouden hun dieren zodanig te huisvesten en alle mogelijke maatregelen 
te nemen opdat hun dieren geen geurhinder veroorzaken. 
 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 60 EUR. 
 
1.6.2. Honden 
 
Art. 1.6.2.1. 
Op een openbare plaats moeten honden steeds aan de leiband gehouden worden zodanig dat zij het ver-
keer niet hinderen en personen niet in gevaar brengen. Bij gemotiveerd besluit van de burgemeester kunnen 
aan dit artikel afwijkingen toegestaan worden. 
 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 60 EUR. 
 
Art. 1.6.2.2. 
De politiediensten doen een beroep op gespecialiseerde diensten met het oog op het vangen en onderbren-
gen van verwaarloosde of gevaarlijke dieren. 
De kosten daarvan worden verhaald op de eigenaar(s). 
 
Art. 1.6.2.3. 
Het is verboden de hond als trek- of lastdier te gebruiken tenzij mits toelating van de burgemeester in het 
kader van hondenwedstrijden.  
 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 60 EUR. 
 
Art. 1.6.2.4. 
Het is verboden honden aan een ketting vast te leggen. Indien de hond geen gebruik kan maken van een 
ruimte in open lucht, voldoende groot en hoog genoeg omheind, dient hij ondergebracht te worden in een 
doelmatige ren met een minimum oppervlakte van vier vierkante meter. 
In zijn ren moet de hond beschikken over een degelijk hok dat waterdicht is en beschermend bij alle weers-
omstandigheden. 
Bij gemotiveerd besluit van de burgemeester kunnen op dit artikel afwijkingen toegestaan worden. 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 60 EUR. 
 
Art. 1.6.2.5. 
Indien op gedeelten van private of openbare eigendommen waakhonden rondlopen, moet dit aangekondigd 
worden via een mededeling aan de poort of toegangsweg. 
 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 60 EUR. 
 
Art. 1.6.2.6. 
Het is verboden honden van het type “pitbullterriër” of bloedlijnen daarvan in bezit te hebben of te verhande-
len. 
Bij twijfel wordt een veearts gevorderd om na te gaan of het gaat om een pitbullterriër. 
Indien de veearts vaststelt dat het inderdaad gaat om een pitbull, vallen de kosten ten laste van de eigenaar. 
In het tegengestelde geval vallen de kosten ten laste van de stad. 
 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 120 EUR. 
 
Na aanmaning wordt het dier in beslag genomen met het oog op het elimineren ervan. 
 
Art. 1.6.2.7. 
De eigenaar of begeleider van honden is ertoe gehouden : 
1) er steeds zorg voor te dragen dat zijn hond(en) het openbaar domein niet bevuilen met hun uitwerpselen; 
2) moet steeds in het bezit zijn van een zakje voor het verwijderen van de uitwerpselen van zijn dier.  Het 

zakje moet op het eerste verzoek van de politie worden getoond; 
3) altijd en overal de uitwerpselen van de hond onmiddellijk te verwijderen met behulp van het daartoe be-

stemde zakje. Het zakje met de uitwerpselen mag alleen worden gedeponeerd in de stedelijke vuilnis-
bakken of meegegeven met het huisvuil. Uitzondering aan deze verplichting wordt gemaakt voor blinden 
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met een geleidehond. De voormelde verplichtingen ontslaan de aangelanden echter niet van hun eigen 
verplichtingen inzake rein houden. 

 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 60 EUR. 
 
1.6.3. Uitvliegen van duiven 
 
Art. 1.6.3.1. 
Het is verboden duiven die niet deelnemen aan prijsvluchten te laten uitvliegen tijdens het speelseizoen op 
zaterdagen (vanaf mei) en op zon- en feestdagen en vooraleer de prijsvluchten gesloten zijn. 
Het speelseizoen begint de eerste zondag van april en eindigt de laatste zondag van oktober. 
Zo de duiven niet gelost werden, gelden dezelfde voorschriften tot het sluiten van de prijskamp. In dit geval 
zijn de deelnemende duivenliefhebbers gehouden dit ruchtbaar te maken in de buurt van het duivenhok. 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 60 EUR. 
 
Art. 1.6.3.2. 
Elke handeling die de liefhebber schade kan toebrengen of hem benadelen is verboden. Deze handelingen 
zijn o.a. slaan op allerlei voorwerpen, zwaaien met of uithangen van linnen of gelegenheidsvlaggen, uitge-
zonderd de nationale of andere vaandels die uithangen ter gelegenheid van bepaalde feestdagen of toege-
stane feesten, of die hangen aan openbare gebouwen, het plaatsen van molentjes en het oplaten van bal-
lonnen in de nabijheid van duivenhokken.  
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 60 EUR. 
 
1.6.4. Exotische in het wild levende dieren 
 
Art. 1.6.4.1. 
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder exotische in het wild levende dieren, alle niet-
inheemse in het wild levende dieren die geen huisdieren zijn en die niet tot huisdieren werden gemaakt. 
 
Art. 1.6.4.2. 
Behoudens de gevallen voorzien door Vlarem II en andere vigerende reglementeringen is het aan particulie-
ren verboden om op het grondgebied van de stad exotische in het wild levende dieren te doden, te houden, 
te vervoeren, in te voeren, te verhandelen, kosteloos of tegen betaling af te staan, uit te zetten in de natuur, 
tenzij namens een erkende zoo, dierenpark, private verzameling, circus of dolfinarium, dan mits geldige 
vergunning. 
 
Er worden geen speelvergunningen verleend aan circussen met wilde dieren. 
 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 60 EUR. 
 
 

1.7. VUURWERK, WAPEN EN MUNITIE 
 
Art. 1.7.1. 
Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de jacht en het organise-
ren van schietoefeningen op schietstanden is het verboden, zowel op de openbare plaats als op private 
domeinen, binnenplaatsen, gebouwen en op alle plaatsen palende aan de openbare weg, vuurwapens af te 
vuren, om het even welk vuurwerk af te steken of knalbussen of voetzoekers te laten ontploffen.  
De burgemeester is ertoe gemachtigd toelating te verlenen tot het afsteken van vuurwerk en het afschieten 
van knalbussen. 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 120 EUR. 
 
Art. 1.7.2. 
Het is verboden aan kinderen van minder dan zestien jaar vuurpijlen, springbussen, voetzoekers, poeder of 
vuurwerk te verkopen of uit te delen.  
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 120 EUR. 
 
Art. 1.7.3. 
Het is verboden op een openbare plaats of in de nabijheid ervan enig wapen of munitie te gebruiken zodanig 
dat er gevaar bestaat dat een projectiel een persoon of dier zou kunnen raken of goederen zouden kunnen 
beschadigen. 
 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 120 EUR. 
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1.8. WOONWAGENBEWONERS EN KAMPEERDERS 
 
1.8.1. Algemeen 
 
Art. 1.8.1.1. 
Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester is het verboden op het hele grondgebied 
van de gemeente langer dan 24 uur achtereen te verblijven of te overnachten in een tent, een (woon)wagen, 
een caravan, een mobilhome of een daartoe ingericht voertuig. 
Dit verbod geldt zowel op iedere plaats van het openbaar domein, als op privéterrein, dat niet aanhorig is bij 
een woning. 
 
1.8.2. Residentiële verblijfplaats voor woonwagenbewoners en occasionele verblijfplaats voor mo-
bilhomes – terrein De Bruynkaai 
 
Art. 1.8.2.1. 
Op het terrein aan de De Bruynkaai wordt een locatie voorzien met 5 standplaatsen voor residentieel verblijf 
voor woonwagenbewoners.   
Het verblijf van rondreizende woonwagenbewoners is niet toegelaten aan de De Bruynkaai. 
 
Occasioneel verblijf in een mobilhome op de De Bruynkaai voor langer dan 24 uur kan pas na voorafgaande 
aanvraag en toestemming van de burgemeester of zijn gemandateerde. 

 
Art. 1.8.2.2. 
Het college kent de standplaatsen voor residentieel verblijf toe. 
De gebruikers van de vaste plaatsen worden verondersteld permanent aanwezig te zijn. 
 
De gebruikers van de vaste plaatsen zijn verplicht de woonwagen en het bij hun woonwagen toebehorende 
voertuig op te stellen op de afgebakende standplaats of volgens de gegeven aanwijzingen door de politie of 
de daartoe aangestelde ambtenaar. 
 
Art. 1.8.2.3. 
Onverminderd de toepassing van de ter zake geldende wettelijke bepalingen zijn alle gebruikers van dit 
terrein verplicht de hiernavermelde regels na te leven: 
 
Art. 1.8.2.3.1. 
De residenten zullen op één residentiële plaats één woonwagen plaatsen tenzij een tweede woonwagen 
noodzakelijk is voor “inwonende” gezinsleden. “Inwonend” betreft het begrip zoals omschreven in het Bur-
gerlijk Wetboek. 
 
Art. 1.8.2.3.2. 
In het bijzonder is het de residenten of de gebruikers van het terrein verboden : 
- de orde, de veiligheid en de gezondheid in gevaar te brengen – inzonderheid zal de gebruiker er-

voor zorgen dat de rust, de veiligheid en de gezondheid van de andere bewoners van het terrein en 
omgeving op geen enkel ogenblik worden verstoord.  In het bijzonder mag het gebruik van motoren, 
radio en televisie niet storend zijn; 

- het terrein te vervuilen, o.a. door het achterlaten van afvalstoffen, zwerfvuil of uitwerpselen op het 
terrein of in de onmiddellijke omgeving ervan; 

- op toegangs- en binnenwegen woonwagens en voertuigen te parkeren of materiaal te stallen; 
- brandbare vloeistoffen en gassen in voorraad te hebben in hoeveelheden die de huishoudelijke be-

hoeften overtreffen; 
- open vuren aan te leggen; 
- bedrijvigheden uit te oefenen die een risico voor brand inhouden; 
- schroot, afval of vuilnis, van welke aard ook, te leggen of achter te laten op andere plaatsen dan 

deze die daartoe voorzien zijn; 
- de beschikbare accommodaties te bevuilen, te beschadigen of te gebruiken voor andere doeleinden 

dan waarvoor ze bestemd zijn; 
- stallen, afdaken of constructies van welke aard ook, op te richten. 
 
Art. 1.8.2.3.3. 
Iedere woonwagen en/of motorhome die gebruik maakt van het voorziene terrein op de De Bruynkaai dient 
te beschikken over een chemisch toilet.  Wanneer bij aankomst op het terrein blijkt dat een familie niet over 



15  

een dergelijk toilet beschikt, wordt gevraagd om het terrein te verlaten.  Bij weigering is artikel 1.8.3. van 
toepassing. 
 
1.8.3. Strafbepalingen 
 
Art. 1.8.3.1. 
Inbreuken op de bepalingen van dit hoofdstuk 1.8. worden gesanctioneerd met een administratieve geldboe-
te van 60 EUR. 
 
Na verslag van de (hoofd)commissaris van politie kan door de burgemeester bevolen worden om het terrein 
binnen een op te geven termijn te verlaten of verbod te krijgen het terrein nog te betreden.  
 
Herhaling van de inbreuk kan de schorsing en intrekking van de toelating door de burgemeester tot gevolg 
hebben. 
 
Bij overtreding of verblijf zonder vergunning kunnen de woonwagens, de voertuigen en de materialen verwij-
derd worden op kosten en risico van de overtreders, voor zover deze niet opgesteld staan op een privéter-
rein, aanhorigheid van een woning. De politie kan de woonwagens op kosten van de eigenaars of gebruikers 
laten takelen en laten onderbrengen op een afgesloten terrein. De woonwagenbewoners mogen dan op-
nieuw over hun woonwagen beschikken wanneer zij de intentie te kennen geven de stad te zullen verlaten.  
In afwachting mogen de woonwagenbewoners, vooraleer de woonwagen op het afgesloten terrein onderge-
bracht wordt, het nodige materiaal uit de woonwagen halen. 
Indien de woonwagenbewoner, nadat zijn getakelde woonwagen ondergebracht is op een afgesloten do-
mein, te kennen geeft de stad te willen verlaten, zijn woonwagen ter beschikking krijgt en opnieuw een in-
breuk begaat tegen één van de hierboven vermelde artikels, kan zijn woonwagen voor 24 uur administratief 
in beslag worden genomen. 
 
 

1.9. VOORKOMEN VAN ONGEVALLEN 
 
Art. 1.9.1. 
Het is verboden op een openbare plaats enig voorwerp te werpen of producten te verspreiden of te plaatsen 
waardoor dieren zouden gekwetst of bevuild worden, goederen beschadigd of bevuild worden of personen 
gekwetst of gehinderd worden. 
 
Art. 1.9.2. 
Het is verboden om op de openbare weg voorwerpen neer te werpen, te plaatsen of achter te laten, die door 
hun val of door ongezonde uitwasemingen kunnen schaden. 
 
Art. 1.9.3. 
De eigenaars van gebouwen zijn verplicht om gehoor te geven aan de aanmaning van de administratieve 
overheid om gebouwen die bouwvallig zijn, te herstellen of te slopen. 
 
Art. 1.9.4. 
Het is verboden op een openbare plaats  voorwerpen te plaatsen of te bevestigen die, ingevolge een onvol-
doende stevigheid, op de openbare weg kunnen vallen en daardoor de veiligheid of het gemak van door-
gang in gevaar kunnen brengen of die door hun aard de openbare weg of de gebruikers ervan kunnen be-
vuilen. 
Vlaggen en constructies  mogen worden aangebracht mits de onderkant ervan ten minste drie meter van de 
grond verwijderd is. Zij dienen verder in overeenstemming te zijn met andere reglementaire bepalingen 
dienaangaande. 
 
Art. 1.9.5. 
De eigenaar moet gepaste feitelijke maatregelen nemen om de toegang tot onbezette gebouwen te verhin-
deren. 
 
Art. 1.9.6. 
Inbreuken op de bepalingen van dit hoofdstuk 1.9. worden gesanctioneerd met een administratieve geldboe-
te van 120 EUR. 
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1.10. BEDIENING VAN INSTALLATIES VAN ALGEMEEN NUT 
 
Art. 1.10.1. 
Met uitzondering van de personen die daartoe zijn aangesteld of degenen die daartoe toestemming hebben 
verkregen, mag niemand : 
- de toestellen van de openbare verlichting aanraken om ze te doven of aan te steken of er aansluitingen op 

te maken; 
- de kranen van de waterleiding openen of sluiten; 
- de sluizen van de waterlopen bedienen; 
- de bruggen draaien, ophalen of op gelijk welke wijze buiten hun normale stand plaatsen; 
- de reddingsapparaten zonder noodzaak gebruiken; 
- de installaties van de nutsmaatschappijen te beschadigen noch de verdeelkasten te openen;  
- de pompinstallaties van de rioleringen en collectoren bedienen. 
 
Inbreuken op de bepalingen van dit hoofdstuk 1.10. worden gesanctioneerd met een administratieve geld-
boete van 120 EUR. 
 
 

1.11. VINDEN VAN DELEN VAN MENSENLICHAMEN 
 
Art. 1.11.1. 
Wanneer door het delven of reinigen van putten beenderen of delen van mensenlichamen ontdekt worden 
zal hiervan onmiddellijk kennis gegeven worden aan de politie, zonder wiens toelating niets mag worden 
weggenomen.  
 
Inbreuken op deze bepaling worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 
60 EUR. 
 
Art. 1.11.2. 
Indien de vondst gebeurt bij de uitvoering van werkzaamheden zullen deze werkzaamheden onmiddellijk 
worden stopgezet tot op het ogenblik dat de stopzetting door de bevoegde diensten wordt opgeheven. 
 
Inbreuken op deze bepaling worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 
60 EUR. 
 
 

1.12. OPENBARE ZEDENSCHENNIS 
 
Art. 1.12.1. 
Het is niet toegelaten op de openbare weg of op de openbare plaatsen te wateren of zich te ontlasten, tenzij 
in de daartoe bestemde openbare waterplaatsen en toiletten. 
Het is evenmin toegelaten te wateren of zich te ontlasten tegen voorwerpen, gebouwen en in portalen van 
winkels, woningen en appartementsgebouwen. 
In de openbare waterplaatsen en toiletten mag men geen stoffen of voorwerpen werpen of achterlaten die 
van aard zijn deze te verstoppen. 
Het is eveneens niet toegelaten de openbare waterplaatsen en toiletten te bevuilen, inzonderheid door het 
aanbrengen van graffiti. 
 
Inbreuken op deze bepaling worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 
60 EUR. 
 
Art. 1.12.2. 
Het is eenieder uitdrukkelijk verboden zedenschennende liederen te zingen in het openbaar of dergelijke 
bewoordingen te uiten. 
Inbreuken op deze bepaling worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 
60 EUR. 
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1.13. ORGANISATIE VAN MANIFESTATIES OP DOOR GEBOUWEN OMSLOTEN 
PLEINEN 
 
Art. 1.13.1. – Algemene bepalingen 
Onder “door gebouwen omsloten pleinen“ wordt verstaan : de pleinen die ingesloten zijn door gebouwen of 
onoverschrijdbare hekkens, muren of obstakels en slechts toegankelijk zijn via één of meerdere straten of 
toegangen. 
 
Art. 1.13.2-Algemeen Principe 
Behoudens voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester is het organiseren van manifestaties 
op door gebouwen omsloten pleinen verboden. De aanvraag zal schriftelijk minstens 2 maand op voorhand 
gebeuren via het aanvraagformulier  activiteiten, evenementen, (buurt)feesten en fuiven . 
 
Art.1.13.3. – Maximaal aantal toegelaten personen 
Het maximaal aantal toegelaten personen mag nooit meer bedragen dan anderhalve maal de vrije opper-
vlakte op het plein, uitgedrukt in vierkante meter. Indien het terrein ingericht wordt met tribunes, kan het 
college van burgemeester en schepenen van deze norm afwijken in functie van het concept van de tribunes. 
Met vrije oppervlakte wordt bedoeld : de totale oppervlakte, verminderd met de plaats, ingenomen door po-
dia, kramen, restauratie- en drankstanden, evacuatiewegen, niet voor het publiek toegankelijke gedeelten, 
… 
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt per evenement, wat het maximaal aantal toegelaten 
personen bedraagt. Dit aantal is in functie van de aard van het evenement, de (brand)risico’s, de aard van 
het publiek, het aantal nooduitgangen, de inrichting van het terrein, getroffen maatregelen om calamiteiten te 
voorkomen, …  
Het maximaal aantal toegelaten personen wordt vermeld in de toelating, verstrekt aan de organisator door 
het college van burgemeester en schepenen. 
 
Tijdens de manifestatie moet de organisator zich zodanig organiseren dat hij te allen tijde een schatting kan 
geven van het aantal personen op het plein aanwezig. Indien de evacuatiemogelijkheden beperkt zijn (be-
perkt aantal nooduitgangen), kan het college van burgemeester en schepenen opleggen dat de organisator 
precies dient te weten hoeveel personen er zich op het plein bevinden. 
 
Art. 1.13.4 – Nooduitgangen 
De totale breedte van de (nood)uitgangen moet berekend zijn op het aantal maximaal toegelaten personen 
op het plein. Het product van de totale breedte van de (nood)uitgangen, uitgedrukt in meter met de voorop-
gestelde evacuatietijd en het getal 73 (aantal personen dat geëvacueerd kan worden per meter nooduitgang 
per minuut), mag niet hoger liggen dan het totale aantal toegelaten personen op het plein. 
De evacuatietijd bedraagt maximum 8 minuten in geval er a priori levensbedreigende risico’s aanwezig zijn 
en 15 minuten indien dit niet het geval is. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist welke evacuatietijd dient in aanmerking genomen te 
worden op basis van het risico (gekende dreigingen a priori, (brand)risico en door de brandweer genomen 
maatregelen, aard van de manifestatie, aard van het publiek, getroffen maatregelen om calamiteiten te 
voorkomen, …). 
 
Indien er andere (nood)uitgangen voorzien worden dan straten of de gangbare toegangen, dienen deze 
duidelijk aangegeven te worden op het terrein. Een plan met de (nood)uitgangen dient op het plein opge-
hangen te worden. 
 
Art. 1.13.5. – Verkoop van tickets 
Indien een ticketverkoop in voorverkoop georganiseerd wordt, dient de organisator op de dag van de mani-
festatie zelf te weten hoeveel tickets (in voorverkoop en vrijkaarten) er reeds in omloop zijn. Dit aantal mag 
nooit het totaal aantal toegelaten personen op het plein overschrijden. 
 
Art. 1.13.6. – Toegang tot het terrein 
De toegang tot het terrein dient tijdig opengesteld te worden, zodat geen druk kan ontstaan in de massa juist 
voor het begin van de manifestatie.  
 
Art. 1.13.7. - Inrichting van het terrein 
Het terrein in het algemeen en de hoofdingang in het bijzonder moeten zo ingericht worden dat de druk op 
het publiek, ingevolge een incident, kan opgevangen worden. Er moet aandacht zijn voor “compressiezones“ 
(zones waar het publiek niet komt maar heen kan ingevolge paniek). 
Het valrisico op de evacuatiewegen moet beperkt worden. 
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Bij de organisatie van evenementen tijdens de avond of nacht dient voldoende verlichting voorzien te wor-
den op het terrein zodat bij calamiteiten de hulpdiensten hun taak kunnen uitvoeren. 
 
Art. 1.13.8. – Brandpreventie 
Het college van burgemeester en schepenen beslist of er op het plein verwarmingstoestellen of gasflessen 
mogen opgesteld worden. Indien hiervoor een toelating gegeven wordt, dienen deze toestellen gecentrali-
seerd te worden op één locatie. De uitbaters zijn gehouden een keuringsattest van hun toestellen voor te 
leggen aan de brandweer.  
 
Art. 1.13.9. – Geluidsoverlast 
Artikel 1.5.16. is van toepassing. 
 
Art. 1.13.10. – Verdere richtlijnen voor de organisator 
Het college van burgemeester en schepenen kan verdere richtlijnen geven aan de organisator in verband 
met de veiligheid die betrekking hebben op de manifestatie zelf of de voorbereiding ervan.  
 
Art. 1.13.11. – Sancties 
Inbreuken op de bepalingen van dit hoofdstuk 1.13. worden gesanctioneerd met een administratieve geld-
boete van 120 EUR. 
 
 

1.14. VOEREN VAN PUBLICITEIT, AANPLAKKINGEN EN AANBRENGEN 
SPANDOEKEN EN OPSCHRIFTEN 
 
Art. 1.14.1.  
Publiciteit, aanplakkingen, spandoeken en opschriften mogen slechts aangebracht worden :  
- op private eigendommen mits schriftelijke toelating van de eigenaar, de huurder of gebruiker; 
- op andere plaatsen aan te duiden door het college van burgemeester en schepenen. 
 
In geen geval is dit toegelaten op palen van leidingen van openbaar nut, op bomen of op andere voorwerpen 
of afsluitingen van het openbaar domein. 
 
Art. 1.14.2.  
Het is nochtans toegelaten : 
- aanplakbiljetten, aankondigingen of berichten van openbare verkopen op muren van het lokaal waar die 

verkoop zal plaatsvinden of van het te verkopen goed, aan te brengen; 
- aanplakkingen te doen op muren van schouwburgen, concertzalen en cinema's, waar die voorstellingen 

plaatshebben; 
- verkoop- of verhuringberichten op de gevels van het goed dat te koop of te huur is, aan te brengen; 
- het aanbrengen van reclamepanelen op tijdelijke afsluitingen rond werfinrichtingen op de openbare weg 

voor zover die betrekking hebben op de werkzaamheden van deze werf. 
 
Art. 1.14.3. 
Aangebrachte publiciteit mag niet afgerukt, gescheurd, bevuild, noch onleesbaar gemaakt worden. 
 
Art. 1.14.4. 
Onveranderd de toepassing van artikel 1.5.6. is het maken van publiciteit op een openbare plaats door mid-
del van een publiciteitskaravaan of door een voertuig uitgerust met een geluidsvoortbrengende of -
versterkende installatie, mits voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester, toegelaten tussen 
8.00 uur en 21.00 uur en uiterlijk tot zonsondergang. Publiciteitscolonnes zijn enkel toegelaten voor zover zij 
bestaan uit maximum één microwagen gevolgd door vier voertuigen. 
 
Art. 1.14.5. 
Publiciteit mag slechts aangebracht worden op de stedelijke aanplakborden door gemeentelijke instellingen, 
gemeentelijke adviesraden en verenigingen of personen aangesloten bij deze adviesraden mits deze propa-
ganda betrekking heeft op activiteiten voor deze verenigingen, raden en instellingen.  Uitzonderingen kun-
nen enkel geregeld worden bij collegebesluit.  De affiches mogen maximum drie weken voor de activiteit 
opgehangen worden.  Er mag maximum één affiche per activiteit en per bord opgehangen worden. 
 
Art. 1.14.6. 
Het overdekken van aanplakkingen is verboden tot zolang de datum van de gebeurtenis waarvoor de aan-
plakking dient niet is verstreken of tot zolang dat deze haar belang niet verloren heeft. Publiciteit wordt ge-



19  

acht haar belang te hebben verloren vanaf het ogenblik dat zij twee maanden is aangebracht of wanneer 
deze door weers- of andere omstandigheden in de tekst of in de voorstelling beschadigd is. 
 
Art. 1.14.7. 
Racistische of xenofobe publiciteit, afbeeldingen of teksten die aangebracht zijn op openbaar domein zullen 
ambtshalve worden verwijderd op kosten van de aanbrenger ervan. Bij racistische of xenofobe publiciteit, 
afbeeldingen of teksten die aangebracht zijn op privé-eigendommen en worden gemeld, zal de burgemees-
ter de nodige administratieve initiatieven nemen om deze publiciteit, teksten of afbeeldingen te laten verwij-
deren, waar mogelijk op kosten van wie ze aangebracht heeft of er verantwoordelijk voor is. 
 
Art. 1.14.8. 
Inbreuken op de bepalingen van dit hoofdstuk 1.14. worden gesanctioneerd met een administratieve geld-
boete van 60 EUR. 
 
 

1.15. BETREDEN VAN AKKERS 
 
Art. 1.15.1. 
Het is verboden, zonder daartoe gerechtigd te zijn, op andermans grond te komen of erover te gaan of die-
ren of vee erover te laten lopen vanaf de periode dat de grond is gereedgemaakt of bezaaid of beplant tot 
het ogenblik dat de veldvruchten geoogst zijn. 
 
Art. 1.15.2. 
Het is verboden veldvruchten of andere nuttige voortbrengsels van de bodem die nog niet geoogst zijn, te 
roven. 
 
Art. 1.15.3. 
Inbreuken op de bepalingen van dit hoofdstuk 1.15. worden gesanctioneerd met een administratieve geld-
boete van 60 EUR. 
 
 

1.16. VERKIEZINGSPROPAGANDA 
 
Art. 1.16.1. 
Het aanbrengen van verkiezingspubliciteit mag enkel geschieden tussen 8.00 uur en 22.00 uur en tussen 
8.00 uur en 19.00 uur op de dag vóór de verkiezingen. Op de dag der verkiezingen is het aanbrengen en 
voeren van verkiezingspubliciteit verboden. 
 
Art. 1.16.2. 
Verkiezingspubliciteit moet verwijderd worden binnen de 48 uur volgend op de dag der verkiezingen waar-
voor deze publiciteit is aangebracht. 
 
Art. 1.16.3. 
De partijen die verkiezingspubliciteit voeren dienen vooraf aan de burgemeester de namen van hun verant-
woordelijken mede te delen. 
 
Art. 1.16.4. 
Verkiezingspropaganda met microwagen of autocolonne is enkel toegelaten voor zover deze autocolonne 
bestaat uit maximum één microwagen gevolgd door vier voertuigen en enkel van 8.00 uur tot 21.00 uur en 
uiterlijk tot zonsondergang. 
Art. 1.5.6. blijft hierop onverminderd van toepassing. 
 
Art. 1.16.5. 
Inbreuken op de bepalingen van dit hoofdstuk 1.16. worden gesanctioneerd met een administratieve geld-
boete van 60 EUR. 
 
 

1.17. LICHTPOLLUTIE 
 
Art. 1.17.1. 
Onverminderd van kracht zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen aangaande verlichten en verlichting 
moet men de nodige maatregelen nemen om lichthinder en lichtvervuiling te voorkomen. 
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Art. 1.17.2. 
Het gebruik en de intensiteit van lichtbronnen in open lucht is beperkt tot de noodwendigheden inzake uitba-
ting en veiligheid. Ze mag de normale intensiteit van de meest nabije straatverlichting niet overschrijden, 
behalve wanneer dit noodzakelijk is voor de uitbating. 
 
De verlichting is dermate geconcipieerd dat niet functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal 
wordt beperkt. De verlichting is uitsluitend gericht op de plaats waar het nodig is: het doelgebied. Al het licht 
dat vanaf het toestel buiten dit doelgebied terecht komt, moet afgeschermd worden. Horizontaal, schuin 
opwaarts of volledig opwaarts verlichten is verboden, tenzij dit om technische of andere redenen niet anders 
mogelijk is. De verlichting werkt uitsluitend in de periode dat zij functioneel is, daarbuiten is zij steeds ge-
doofd. 
 
Art. 1.17.3.  
Het in de lucht projecteren (hetzij rechtstreeks, hetzij door weerkaatsing) van stilstaande of bewegende 
lichtstralen van groot vermogen en lichtintensiteit voor publicitaire, artistieke of ander doeleinden, is verbo-
den. Mits een voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester kan hiervan worden afgeweken 
voor tijdelijke manifestaties. 
 
Art. 1.17.4. - Terreinverlichting 
Bij verlichting van oprit, parkeerplaats, tuin en deurportaal moet de particulier de nodige maatregelen nemen 
om lichthinder in de omgeving te voorkomen. Permanente verlichting dient gedoofd te worden van 24.00 uur 
tot 6.00 uur. Verlichting die slechts gedurende een korte tijd wordt ingeschakeld door middel van een bewe-
gingsmelder of andere dient niet uitgeschakeld te worden. 
 
Bij verlichting van parkings, ingangsdeuren of procesinstallaties moet de uitbater van een inrichting de nodi-
ge maatregelen nemen om lichthinder in de omgeving te voorkomen. Permanente verlichting dient gedoofd 
te worden van 24.00 uur tot 6.00 uur of na einde van de uitbating. Verlichting die slechts gedurende een 
korte tijd wordt ingeschakeld door middel van een bewegingsmelder of andere dient niet uitgeschakeld te 
worden. 
 
Art. 1.17.5. – Verlichting van sportterreinen  
Bij verlichting van voetbalvelden en andere sportterreinen mag enkel het doelgebied worden aangestraald. 
De verlichting dient gedoofd te worden na het beëindigen van de sportprestatie of ten laatste om 24.00 uur. 
 
Art. 1.17.6. – Verlichten van serres   
De eigenaars van serres dienen alle mogelijke maatregelen te nemen om lichthinder en lichtvervuiling ver-
oorzaakt door assimilatieverlichting, verlichting ter bevordering van plantengroei die zowel overdag als ’s 
nachts wordt toegepast, zoveel mogelijk te beperken. 
 
Art. 1.17.7. 
Inbreuken op de bepalingen van dit hoofdstuk 1.17. worden gesanctioneerd met een administratieve geld-
boete van 60 EUR. 

 
 
1.18. ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE WEG OF OP PLAATSEN GRENZEND AAN 
DE OPENBARE WEG 
 

1.18.1. Spelen op de openbare weg 
 
Art. 1.18.1.1. 
Het is verboden op de openbare weg spelen uit te voeren die samenscholingen kunnen veroorzaken of die 
de veiligheid en het gemak van doorgang van het verkeer kunnen in het gedrang brengen, of ongelukken 
kunnen veroorzaken. 
De burgemeester kan in uitzonderlijke gevallen hierop, schriftelijk en voorafgaand, afwijkingen toestaan. 
 
De aanvraag tot toelating zal verplicht en schriftelijk minstens 2 maand op voorhand gebeuren via het aan-
vraagformulier  activiteiten, evenementen, (buurt)feesten en fuiven . 
 
Art. 1.18.1.2. 
Kaatsen, volleybal, handbal en andere spelen zijn toegelaten op de openbare pleinen die daartoe zijn inge-
richt. Tevens kan dit elders door de burgemeester worden toegelaten op voorwaarde dat een verantwoorde-
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lijk persoon aangeduid wordt die instaat voor de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen, voor de eventuele 
afsluiting van de openbare weg en die een verzekeringspolis voorlegt die alle mogelijke schade dekt. 
 
De aanvraag tot toelating zal verplicht en schriftelijk minstens 2 maand op voorhand gebeuren via het aan-
vraagformulier  activiteiten, evenementen, (buurt)feesten en fuiven . 
 

1.18.2. Loterijen en kansspelen 
 
Art. 1.18.2.1. 
Het is verboden op de openbare weg of op plaatsen, grenzend aan de openbare weg, niet-vergunde loterij-
en of andere kansspelen te organiseren. 
De tafels, werktuigen en toestellen van de spelen of loterijen evenals de inzetten, de gelden, de waren, de 
voorwerpen of loten, aan de spelers voorgesteld, kunnen administratief in beslag genomen worden. 
 

1.18.3. Inzamelingen op de openbare weg, kloppen en bellen 
 
Art. 1.18.3.1. 
Behoudens voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester is het verboden op de openbare plaat-
sen inzamelingen te doen. De aanvraag tot toelating wordt gewoon per brief ingediend. 
 
Art. 1.18.3.2. 
Het is verboden, heimelijk of zonder noodzaak te kloppen of te bellen aan de deuren of vensters van de 
woningen. 
 

1.18.4. Straatoptredens 
 
Art. 1.18.4.1. 
Het is verboden om op een openbare plaats zang-, muziek- of andere voorstellingen te geven zonder voor-
afgaandelijke schriftelijke toelating van de burgemeester. De aanvraag tot toelating wordt gewoon per brief 
ingediend. 
 

1.18.5. Collecten 
 
Art. 1.18.5.1. 
Het is verboden om op een openbare plaats collecten te doen behoudens voorafgaande geschreven toela-
ting. De aanvraag tot toelating wordt gewoon per brief ingediend. 
 

1.18.6. Sancties 
 
Art. 1.18.6.1. 
Inbreuken op de bepalingen van dit hoofdstuk 1.18. worden gesanctioneerd met een administratieve geld-
boete van 60 EUR. 

 
 

1.19. TOEGANG TIJDELIJKE SLACHTVLOER - ISLAMITISCH OFFERFEEST 
 
Art. 1.19.1. 
Om de gemeenteraadsleden toe te laten de tijdelijke slachtvloer, ingericht in het kader van het islamitisch 
offerfeest, te bezoeken enerzijds en het nodige respect te betuigen aan de moslimgemeenschap en hun 
religie anderzijds : 
- is de installatie in principe toegankelijk voor alle gemeenteraadsleden van de participerende gemeenten 

die zich vijf dagen vóór het offerfeest kenbaar maken bij de lokale politie; 
- kunnen deze gemeenteraadsleden (per politieke fractie maximum twee leden en geen genodigden die hen 

vergezellen) onder begeleiding van een verantwoordelijke de installatie bezoeken op de dag van het isla-
mitisch offerfeest in de periode van twee uur vóór tot een half uur vóór het begin van het eigenlijke slach-
ten; 

- wordt de toegang ontzegd aan diegenen die zich niet vooraf kenbaar maakten; 
- is de site van de slachtvloer, benevens de moslimgemeenschap (beperkt tot diegenen die inschrijfformulie-

ren kunnen tonen), uitsluitend voorbehouden voor die personen die betrokken zijn bij de praktische organi-
satie, vanaf het begin van de eigenlijke slachting. 
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Art. 1.19.2. 
Inbreuken op de bepalingen van dit hoofdstuk 1.19. worden gesanctioneerd met een administratieve geld-
boete van 120 EUR. 
 
 

1.20. ONROERENDE EIGENDOMMEN 
 
Art. 1.20.1. 
Het is verboden eigendommen, anderen dan bedoeld in het strafwetboek, en straatmeubilair te vernielen of 
met graffiti te bespuiten. 
 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 60 EUR. 
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HOOFDSTUK 2 
DRANKSLIJTERIJEN, NACHTWINKELS EN PRIVATE BUREAUS VOOR 
TELECOMMUNICATIE 

 
 

2.1. DRANKSLIJTERIJEN 
 
Art. 2.1.1. 
De opening, heropening, vergroting en instandhouding van een drankslijterij zal slechts mogen gebeuren 
mits de slijter in bezit is van een machtiging afgeleverd door de burgemeester dewelke dienaangaande de 
nodige adviezen inwint. 
 
Art. 2.1.2. 
De exploitant van een drankslijterij en van iedere inrichting toegankelijk voor het publiek moet de toegang 
ontzeggen aan personen die in zichtbare toestand van dronkenschap verkeren. 
 
Art. 2.1.3. 
Het is de exploitant van een drankslijterij verboden een besluit van de burgemeester, waarbij met het oog op 
de vrijwaring van de openbare orde, de sluiting van zijn inrichting wordt bevolen, te overtreden. 
De officier van bestuurlijke politie, behorend tot de lokale politie Dendermonde, kan na een eerste waar-
schuwing en tot de eerstvolgende ochtendopening, de voor het publiek toegankelijke gelegenheid sluiten, 
wanneer de uitbating ervan de openbare orde verstoort. 
 
Inbreuken op de bepalingen van dit hoofdstuk 2.1. worden gesanctioneerd met een administratieve geldboe-
te van 120 EUR. 
 
 

2.2. NACHTWINKELS EN PRIVATE BUREAUS VOOR TELECOMMUNICATIE 
 
Art. 2.2.1. - Begripsomschrijving 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder : 
- Uitbater : de natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de handelszaak (maar niet noodza-
kelijk van het handelspand) en voor wiens rekening en risico de instelling wordt uitgebaat. 
- Nachtwinkel : een handelszaak die 
a)  ingeschreven is in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) uitsluitend onder de rubriek “verkoop 
van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”; 
b) geen andere handelsactiviteit uitoefent dan die hierboven bedoeld; 
c) een maximale netto-verkoopsoppervlakte heeft van 150 m²; 
d) en op een duidelijke en permanente manier de vermelding “Nachtwinkel” draagt. 
- Privaat bureau voor telecommunicatie : iedere voor het publiek toegankelijke vestigingseenheid voor het 
verlenen van telecommunicatiediensten. 
 
Art. 2.2.2. - Voorafgaande vergunning 
§1 De exploitatie van een nachtwinkel of van een privaat bureau voor telecommunicatie is onderworpen aan 

een voorafgaande vergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen. 

 
§2 Het college van burgemeester en schepenen kan de vergunning voor de exploitatie van een nachtwinkel 

of van een privaat bureau voor telecommunicatie weigeren op grond van de handhaving van de open-
bare orde, veiligheid en rust. 
Hiervoor kan het college van burgemeester en schepenen zich o.a. baseren op een negatief advies van 
de politiediensten met betrekking tot de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust 
door deze handelszaak en tot eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen. 

 
Art. 2.2.3. - Bijkomende voorwaarden tot bekomen van een uitbatingvergunning 
§1 De uitbatingvergunning vermeld in artikel 2.2.2. kan enkel worden toegekend na volgende voorafgaande-

lijke administratieve onderzoeken : 

 
1. een brandveiligheidsonderzoek : een onderzoek naar de brandveiligheid uitgevoerd door de geweste-

lijke vrijwillige brandweer; 



24  

2. een financieel onderzoek : een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde stadsfacturen en 
aanslagbiljetten, van welke aard ook, die betrekking hebben op de instelling en de uitbater;  

3. een stedenbouwkundig onderzoek : een onderzoek naar de conformiteit van de instelling met de gel-
dende stedenbouwkundige bepalingen. Zo dient onder meer nagegaan te worden of de geldende regel-
geving betreffende stedenbouw gerespecteerd wordt en of de uitbater zijn zaak heeft ingepland overeen-
komstig de voorschriften in de stedenbouwkundige verordeningen, de gewestplannen, de plannen van 
aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen;  

4. een moraliteitsonderzoek : een onderzoek inzake de zedelijkheid voor het exploiteren van een drank-
gelegenheid zoals bepaald in het KB van 3 april 1953 inzake de slijterijen van gegiste dranken, verricht 
door de lokale politie van de woonplaats van de uitbater; 

5. een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als ondernemer (inclusief beroepskaart) of enige ande-
re vergunning die wettelijk voorgeschreven is. 

 
§2 Het college van burgemeester en schepenen weigert een vergunning te verlenen voor het openen van 

een nachtwinkel of van een privaat bureau voor telecommunicatie indien de aanvrager de bij het aan-
vraagformulier gevraagde documenten niet overhandigt.  Bovendien kan op basis van een negatief ad-
vies betreffende artikel 2.2.3. §1 punt 1 tot 5 een vergunning geweigerd worden. 

 
Art. 2.2.4. – Vergunningsaanvraag 
- Voor het verkrijgen van een vergunning dient de uitbater een schriftelijke aanvraag in bij de burgemeester 

aan de hand van een daartoe voorzien aanvraagformulier. 
- Wanneer de aanvraag volledig is, ontvangt de uitbater het ontvangstbewijs voor zijn aanvraag.  

Op de dag van de aflevering van het ontvangstbewijs start de termijn van 60 dagen voor de uitvoering van 
de administratieve onderzoeken en de beslissing over de uitbatingvergunning.  
Binnen deze termijn betekent de burgemeester per aangetekend schrijven aan de uitbater zijn beslissing 
over de uitbatingvergunning. 

 
Bij ontstentenis van een beslissing van de burgemeester binnen deze termijn wordt de beslissing geacht 
gunstig te zijn en geldig voor maximum drie jaar. 
 
Indien de termijn van de vergunning komt te vervallen, dient men zijn aanvraag te hernieuwen.  
 
Art. 2.2.5. – Nadere regels en voorschriften 

- De uitbatingvergunning dient steeds op eerste vordering van een bevoegd controlerend ambtenaar ter 
inzage worden afgegeven; 

- De uitbatingvergunning is geldig te rekenen vanaf de ondertekening door de burgemeester; 
- De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de instelling die een verandering uitmaken ten opzichte van de 

veiligheid, onmiddellijk te melden aan het college van burgemeester en schepenen. 
 
De uitbatingvergunning wordt afgeleverd aan de uitbater van een welbepaalde instelling op een welbepaald 
adres. De vergunning kan dus niet worden overgedragen aan een andere uitbater noch kan zij worden over-
gedragen naar een andere locatie. 
 
Art. 2.2.6. - Vergunning van rechtswege vervallen 
De vergunning vervalt van rechtswege, op het moment dat de uitbating van de inrichting voor een periode 
van langer dan zes maanden feitelijk is onderbroken. 
 
Art. 2.2.7. - Openings- en sluitingsuren van nachtwinkels 
§1 In afwijking van artikel 6, c) van de wet van 10 november 2006 betreffende de openings- en sluitingsuren 

in handel, ambacht en dienstverlening, wordt de toegang van de consument tot nachtwinkels verboden 
vóór 18.00 en na 06.00 uur. 

 
§2 Na 23.00 uur mogen geen sterke 

(1)
 alcoholische dranken en alcopops meer te koop aangeboden, ver-

kocht of gekocht worden. Als uitbater dient men er dan ook voor te zorgen dat na 23.00 uur de alcoholi-
sche dranken niet vrij kunnen genomen worden door klanten. Na 23.00 uur dienen de alcoholische dran-
ken ofwel verwijderd te worden uit de verkoopzaal ofwel opgeborgen in gesloten rekken of kasten, zodat 
deze dranken niet meer uit de rekken of kasten kunnen genomen worden door consumenten. 
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Art. 2.2.8. – Strafbepalingen 
 
Art. 2.2.8.1. 
De wet van 10 november 2006 voorziet in correctionele straffen (gevangenisstraffen van één maand tot één 
jaar en een boete van 250 tot 10.000 EUR en sluiting van de inrichting) bij het niet naleven van de bepa-
lingen in die wet gesteld, zoals het niet respecteren van de sluitingsuren (cfr. artikel 2.2.7. § 1).  
 
Art. 2.2.8.2. 
Inbreuken tegen andere bepalingen in dit deel worden bestraft met een administratieve geldboete van 120 
EUR. 
 
Art. 2.2.8.3. 
Overeenkomstig de wet van 10 november 2006, art. 18, kan de burgemeester de sluiting bevelen van 
nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie, die worden uitgebaat in overtreding op het gemeen-
telijk reglement of de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 
sterke drank: drank zoals bepaald in artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 
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HOOFDSTUK 3 
AMBULANTE HANDEL, TAXIDIENSTEN EN DIENSTEN VOOR HET 
VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER 

 
 

3.1. AMBULANTE HANDEL 
 
Art. 3.1.1. 
Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op èèn of meerdere plaatsen van het openbaar domein 
buiten de openbare markten om ambulante activiteiten uit te oefenen dient dit voorafgaand aan te vragen bij 
het college van burgemeester en schepenen. 
 
Art. 3.1.2. 
De beschikbare standplaatsen voor ambulante handel tijdens de zomerevenementen op de Grote Markt zijn: 

 De parkeervlakken onder de bomen op de Franz Courtensstraat 

 De parkeervlakken op de Kerkstraat tussen CC Belgica en de Onze-Lieve-Vrouwekerk 

 De parkeervlakken op de Kerkstraat vanaf huis ‘Michem’ tot kruispunt met Beurzestraat 

 Op de Gedempte Dender 

 Op de Vlasmarkt 

 De parkeerstroken op de Ridderstraat vlak aan de Vlasmarktbrug 
 
De parkeerstroken op de Ridderstraat vlak aan de Vlasmarktbrug zijn niet beschikbaar als standplaats voor 
ambulante handel gedurende Taptoe, de rommelmarkt en Walking Dender. 
 
Art. 3.1.3. 
Om een standplaats in te nemen dient men te beschikken over een machtiging. Deze machtiging dient voor-
afgaand aan het uitoefenen van de ambulante activiteit aangevraagd te worden bij het college van burge-
meester en schepenen, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde. 
 
Art. 3.1.4. 
Deze toelating wordt afgeleverd volgens de modaliteiten vermeld als bijlage 1. 
 
Art. 3.1.5. 
Inbreuken op de bepalingen van dit hoofdstuk 3.1. worden gesanctioneerd met een administratieve geldboe-
te van 120 EUR. 
 
 

3.2. TAXIDIENSTEN 
 
Art. 3.2.1. 
Niemand mag zonder vergunning van het college van burgemeester en schepenen een taxidienst exploite-
ren van één of meer voertuigen op de openbare weg of op elke andere niet voor openbaar vervoer openge-
stelde plaats die zich op het grondgebied van de stad Dendermonde bevindt. 
 
Deze vergunning wordt afgeleverd volgens de modaliteiten vermeld als bijlage 2. 
 
Inbreuken op de bepalingen van dit hoofdstuk 3.2. worden gesanctioneerd met een administratieve geldboe-
te van 120 EUR. 
 
 

3.3. DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER 
 
Art. 3.3.1. 
Niemand mag zonder vergunning van het college van burgemeester en schepenen een dienst voor het ver-
huren van voertuigen met bestuurder op het grondgebied van het Vlaamse Gewest exploiteren door middel 
van één of meer voertuigen. 
Deze vergunning wordt afgeleverd door de gemeente op wiens grondgebied de exploitatiezetel van de kan-
didaat-vergunninghouder gevestigd is en is geldig op het grondgebied van het Vlaamse Gewest. 
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Deze vergunning wordt afgeleverd volgens de modaliteiten vermeld als bijlage 3. 
 
Inbreuken op de bepalingen van dit hoofdstuk 3.3. worden gesanctioneerd met een administratieve geldboe-
te van 120 EUR. 
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HOOFDSTUK 4 
BRAND, OVERSTROMING EN ANDERE GEVAREN 

 
 

4.1. BRANDPREVENTIE MET BETREKKING TOT PUBLIEK TOEGANKELIJKE 
INRICHTINGEN. 
 
Art. 4.1.1. - Algemeen 

De normen betreffende brandpreventie, vermeld in bijlage 12, bepalen waaraan het concept, de bouw en de 

inrichting van publiek toegankelijke inrichtingen moeten voldoen. 

Deze bepalingen zijn echter niet van toepassing op de inrichtingen van tijdelijke aard zoals kermisinrichtin-

gen, tenten, circussen, inrichtingen in open lucht e.d. en gebouwen waar enkel erkende erediensten in wor-

den gehouden en op de publiek toegankelijke inrichtingen waarvoor een specifieke reglementering inzake 

brandveiligheid van toepassing is. 
 
Art. 4.1.2. - Definities 
Brandpreventie : het geheel van veiligheidsmaatregelen, zoals omschreven in artikel 1 van de wet van 30 juli 
1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen. 

Publiek toegankelijke inrichting : gebouwen, lokalen of plaatsen, die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk 

zijn, ook al wordt het publiek er slechts onder bepaalde voorwaarden (kosteloos, tegen betaling of op ver-

toon van een lidkaart) toegelaten, en waar het aantal gelijktijdig toegelaten personen 50 of meer kan bedra-

gen. 

Basisnormen : de basisnormen, vastgesteld in het koninklijk besluit van 7 juli 1994, met latere wijzigingen, 

tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebou-

wen moeten voldoen. 

Draaideur : deur met één of meerdere vleugels, die om een verticale as draait.  

Uitgang : “Een uitgang leidt de aanwezigen ofwel rechtstreeks naar de openbare weg ofwel naar een plaats 

van waaruit de openbare weg bereikbaar is, via een veilige plaats, via een ander compartiment, via een trap 

of via een evacuatieweg.” 

Evacuatietraject : de weg die men aflegt vanaf de inrichting tot op de openbare weg. 

Netto-oppervlakte : de oppervlakte die beschikbaar is voor het publiek, verminderd met de oppervlakte die 

wordt ingenomen door het vaste meubilair, de vestiaire(s) en het sanitair. 

Verder zijn de definities van bijlage 1 van het KB van 07/07/1994 van toepassing. 

 
Art. 4.1.3. - Brandveiligheidattest 
Het openhouden, openen of heropenen van een publiek toegankelijke inrichting is afhankelijk van het beko-
men van een gunstig brandveiligheidattest.  

Bij elke wijziging van exploitatie of exploitant, bij transformatie- of renovatiewerken, bij vernieuwing van de 

binneninrichting, bij wijziging van de netto-oppervlakte, bij bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de 

brandveiligheid en de evacuatiemogelijkheden kan beïnvloeden, dient voorafgaandelijk door de exploitant 

een brandveiligheidattest aangevraagd aan de burgemeester. 

Het brandveiligheidattest wordt door de burgemeester afgeleverd op advies van de brandweer. 

Het advies van de brandweer bevat een beschrijving van de bestaande toestand en eventueel de maatrege-

len, die door de exploitant moeten worden getroffen om in overeenstemming te zijn met onderhavige regle-

mentering. 
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Het brandveiligheidattest wordt verleend volgens de modaliteiten en voorwaarden vermeld in bijlage 12. 
 
Art. 4.1.4. - Strafbepalingen 
Overtredingen van hoofdstuk 4.1. worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 120 EUR, 
onverminderd de bevoegdheid van de burgemeester hem verleend door de wet van 30 juli 1979 betreffende 
de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aan-
sprakelijkheid in dergelijke gevallen. 

 
Art. 4.1.5. - Overgangsbepalingen en afwijkingen 
§1 Afwijkend van artikel 4.1.3. zullen inrichtingen, die bij de inwerkingtreding van dit reglement beantwoor-

den aan de definitie van een publiek toegankelijke inrichting maar nog niet beschikken over een brand-
veiligheidattest, pas moeten voldoen aan alle bepalingen van dit reglement, uiterlijk 12 maanden na ont-
vangst van een brief van de burgemeester waarin, op advies van de brandweer, de te nemen maatrege-
len zijn opgenomen. De burgemeester kan, op advies van de brandweer, mits een stappenplan, een an-
dere uitvoeringstermijn aanvaarden. Indien noodzakelijk voor de veiligheid kan de burgemeester voor 
sommige maatregelen een kortere termijn opleggen. 

§2 Indien het onmogelijk is te voldoen aan één of meerdere vereisten van deze reglementering, kan de bur-

gemeester, op advies van de brandweer, afwijkingen toestaan voor zover deze in overeenstemming zijn 

met de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de 

uitvoering van hun werk, beantwoorden aan het algemene beveiligingsprincipe en een veiligheidsniveau 

bieden dat ten minste gelijk is aan het niveau beoogd met deze reglementering. 
 
 

4.2 BRANDPREVENTIE BIJ EVENEMENTEN VAN TIJDELIJKE AARD 

Art. 4.2.1  
De brand- en paniekbeveiligingsmaatregelen vermeld in bijlage 13 zijn van toepassing op alle evenementen 
van tijdelijke aard die plaats vinden in open lucht, in tenten toegankelijk voor meer dan 99 personen of in 
gebouwen die niet beantwoorden aan een plaatselijk politiereglement voor publiek toegankelijke inrichtin-
gen. 
 
Art. 4.2.2 
Evenementen van tijdelijke aard die tot het toepassingsgebied behoren zijn: 

 kermissen en circussen 

 markten, foren, braderijen, straatfeesten, buurtfeesten 

 evenementen in tenten 

 tribunes 

 toneelvoorstellingen, concerten, fuiven, tenzij deze evenementen plaatsgrijpen in gebouwen die door de 
brandweer geschikt werden bevonden voor deze activiteiten; 

 handelsbeurzen, tentoonstellingen, tenzij deze evenementen plaatsgrijpen in gebouwen die door de 
brandweer geschikt werden bevonden voor deze activiteiten. 

Art. 4.2.3 
De brandbeveiligingsmaatregelen uit dit reglement zijn van toepassing ongeacht andere wettelijke en regle-
mentaire voorschriften die eveneens van toepassing kunnen zijn. 
 
Art. 4.2.4. - Strafbepalingen 
Overtredingen van hoofdstuk 4.2. worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 120 EUR, 
onverminderd de bevoegdheid van de burgemeester hem verleend door de wet van 30 juli 1979 betreffende 
de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aan-
sprakelijkheid in dergelijke gevallen. 
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Art. 4.2.5 – Overgangsbepalingen en afwijkingen 
Onverminderd de bijzondere nazicht- en controlemaatregelen welke inzake brandvoorkoming mochten 
uitgevaardigd worden, worden de in dit reglement bedoelde inrichtingen door de gemeentelijke brand-
weerdienst voor de ingebruikname geïnspecteerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 van het KB 
van 8 november 1967 (BS 18/11/1967). 

Indien het onmogelijk is te voldoen aan één of meerdere vereisten van deze reglementering, kan de 
burgemeester, op advies van de bevoegde brandweer, afwijkingen toestaan voor zover deze in over-
eenstemming zijn met de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van hun werk en beantwoorden aan het algemeen beveiligingsprincipe en 
een veiligheidsniveau bieden dat ten minste gelijk is aan het niveau beoogd met deze reglementering. 

Elke aanvraag tot het bekomen van een afwijking dient duidelijk gemotiveerd te zijn. Een gedetailleerde 
opstellingsplan, een verklarende nota en de voorgestelde bijkomende veiligheidsmaatregelen, dienen 
bijgevoegd. 

 
 
4.3. VEILIGHEIDSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK VAN OCCASIONELE WARMTE- 
VERLICHTINGSBRONNEN 
 
Art. 4.3.1. 
De richtlijnen vermeld in bijlage 14 dienen nageleefd te worden bij het aanwenden van warm-
te/verlichtingsbronnen in of tijdens alle tijdelijke inrichtingen of manifestaties zonder onderscheid of de in-
richting zich bevindt op privé/openbaar grondgebied. 
 
Art. 4.3.2. 
Overtredingen van hoofdstuk 4.3. worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 120 EUR, 
onverminderd de bevoegdheid van de burgemeester hem verleend door de wet van 30 juli 1979 betreffende 
de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aan-
sprakelijkheid in dergelijke gevallen. 
 

 
4.4. MAKEN VAN VUUR 
 
Art. 4.4.1. 
Het is verboden een open vuur te maken in een gebouw tenzij in een schouw in goede staat. 
 
Het kuisen van schoorstenen, schouwen of andere constructies door middel van vuur is verboden. 
 
Art. 4.4.2. 
Het is verboden in om het even welk gebouw of ruimte waar gemakkelijk brandbare, ontvlambare of ontplof-
bare producten voorhanden liggen, enig vuur te maken of toestellen te gebruiken die brand of ontploffing 
kunnen veroorzaken of bevorderen, tenzij deze toestellen goedgekeurd werden door de officier-dienstchef 
van de brandweer die, als afgevaardigde van de burgemeester, een schriftelijke toelating kan geven met de 
beschrijving van de toestellen. 
 
Art. 4.4.3. 
§1 Het is verboden afvalstoffen te verbranden in (hout)kachels en open haarden. 
 
§2 Het in §1 vermeld verbod geldt niet voor het verbranden van onbehandeld stukhout in houtkachels voor 

de verwarming van woonverblijven en werkplaatsen, in sfeerverwarmers en gelijksoortige toestellen met 
een nominaal thermisch vermogen van maximaal 300 kW. 

 
§3 Het in §1 vermeld verbod geldt niet voor installaties van meer dan 300 kW waarvoor overeenkomstig de 

Vlaremreglementering een milieuvergunning is verleend. 
 
Art. 4.4.4. 
De gebruikers van deze verwarmingsinstallaties moeten verbranden in overeenstemming met een code van 
goede praktijk om er zo voor te zorgen dat de installatie die ze gebruiken geen geurhinder of hinder van rook 
en roet veroorzaakt. 
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Art. 4.4.5. 
De uitlaat van de kanalen van verbrandingsgassen van verwarmingstoestellen bij particulieren moet zo ge-
plaatst worden dat de hinder voor de omwonenden maximaal wordt beperkt. 
 
Minstens moet de uitlaat zich situeren boven de kroonlijst van het dak van het eigen gebouw, en in ieder 
geval minstens twee meter boven de bovenrand van alle deur-, venster – en ventilatieopeningen die zich 
bevinden binnen een straal van 4m, horizontaal gemeten vanaf de uitlaat van het afvoerkanaal. 
 
Art. 4.4.6. 
Inbreuken op hoofdstuk 4.4. worden gesanctioneerd met een administratieve geldboeten van 120 EUR. 
 
 

4.5. VERPLICHTINGEN OPGELEGD IN GEVAL VAN BRAND, OVERSTROMING EN 
ANDERE GEVAREN 
 
Art. 4.5.1. 
Diegenen die brand, overstromings,- ontploffings-, instortings- of andere gevaren opmerken moeten die 
onmiddellijk meedelen aan de gemeentelijke brandweerdienst of aan de lokale politie. 
 
Art. 4.5.2. 
Wie erom verzocht wordt door de optredende politie of brandweerlieden, moet alle nodige en mogelijke hulp 
verschaffen voor het bestrijden van de brand, het brand-, ontploffings-, overstromings-, instortings- en ande-
re gevaren. Deze hulp kan bestaan uit het ter beschikking stellen, mits vergoeding, van voertuigen en mate-
rialen en materieel. 
 
Art. 4.5.3. 
Personen die niet noodzakelijk zijn voor het bestrijden van brand of van andere gevaren verwijderen zich op 
verzoek van de plaatselijke politie of brandweer. 
 
Art. 4.5.4. 
De brandmonden gelegen in een openbare plaats, moeten steeds vrij blijven voor gebruik en gemakkelijk 
toegankelijk gehouden worden. 
 
Art. 4.5.5. 
Inbreuken op de bepalingen van dit hoofdstuk 4.5. worden gesanctioneerd met een administratieve geldboe-
te van 120 EUR. 
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HOOFDSTUK 5 
OPENBAAR DOMEIN - TERRASSEN EN WERKEN 

 
 

5.1. PRIVAAT GEBRUIK OPENBARE WEG 
 
Art. 5.1.1. 
Het is verboden privatief gebruik te maken van de openbare weg, op de begane grond, alsook erboven en 
eronder, en waardoor een inbreuk wordt gepleegd op de veiligheid en het gemak van doorgang, tenzij met 
schriftelijke en voorafgaande toelating van de bevoegde overheid. 
 
Art. 5.1.2. 
Bij het verlenen van de voorafgaande toelating door de bevoegde overheid voor het privatief gebruik van de 
openbare weg kunnen voorwaarden worden opgelegd. De titularis van de toelating draagt de verantwoorde-
lijkheid voor de stipte naleving van de in de toelating opgelegde voorwaarden. 
 
Privatief gebruik van de openbare weg, zonder toelating of in strijd met de opgelegde voorwaarden, wordt 
geacht een niet-vergunde, en dus wederrechtelijke inneming van de openbare weg te zijn. 
 
Art. 5.1.3. 
Voorwerpen en toestellen die wederrechtelijk op of over de openbare weg geplaatst zijn, moeten op politie-
bevel of op bevel van de bevoegde ambtenaar onmiddellijk verwijderd worden. Indien aan het bevel geen 
gevolg wordt gegeven, zullen zij op kosten en risico van hun eigenaars en/of gebruikers worden weggeno-
men. 
 
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. 5.1.4. 
De toelating kan steeds eenzijdig worden gewijzigd of herroepen door de bevoegde overheid. 
 
De wijziging of intrekking wordt aan de titularis van de toelating ter kennis gebracht per aangetekende brief 
of tegen ontvangstbewijs waarin een termijn wordt gesteld voor de wijziging of verwijdering van de inrichting. 
 
De titularis van de toelating  dient binnen de gestelde termijn de inrichting te wijzigen en in geval van intrek-
king van de toelating de plaats in de oorspronkelijke staat te herstellen. 
 
Hij doet zulks op eigen kosten en kan uit dien hoofde geen aanspraak maken op enige vergoeding. 
 
Art. 5.1.5. 
De titularis van de toelating 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 5.1.2, 5.1.3. en 5.1.4. 
 
Art. 5.1.6. 
Het is verplicht om materialen, constructies, of om het even welke andere voorwerpen, die op de openbare 
weg worden geplaatst te verlichten alsmede de uitgravingen in de openbare weg te verlichten tussen zons-
ondergang en zonsopgang. 
 
Art. 5.1.7. 
Inbreuken op de bepalingen van dit hoofdstuk 5.1.worden gesanctioneerd met een administratieve geldboe-
te van 120 EUR. 
 
Bij herhaling van de inbreuk kan de toelating worden ingetrokken of geschorst. 
 
Het materieel kan administratief in beslag worden genomen na aanmaning van de gemeentelijke ambtena-
ren belast met het vaststellen van de inbreuken op het reglement of bij ontstentenis daarvan de politie. 
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5.2. INNAME OPENBARE WEG BIJ HET UITVOEREN VAN WERKEN 
 
Art.  5.2.1. - Principe 
Het gebruik van de openbare weg voor het uitvoeren van werken op last van particulieren is verboden. De 
bevoegde overheid kan een toelating toestaan voor het gebruik van de openbare weg in het kader van  vol-
gende activiteiten : 
1. werfinrichtingen die alleen op de openbare weg kunnen; 
2. het plaatsen van containers; 

Containers geplaatst door het stadsbestuur zijn vrijgesteld van toelating. 
3. het gebruik van parkeerplaatsen door werfvoertuigen ten behoeve van werken op plaatsen waar een 

tijdsduurbeperking, een tonnenmaatbeperking en/of een andere beperking van kracht is. 
 
De toelating wordt verleend volgens de modaliteiten en de voorwaarden vermeld in bijlage 4. 
 
Art. 5.2.2. - Inbreuken 
Inbreuken op de bepalingen van hoofdstuk 5.2. worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete 
van 120 EUR. 
 
Bij herhaling van de inbreuk kan de toelating worden ingetrokken of geschorst. 
 
Het materieel kan administratief in beslag worden genomen na aanmaning van de gemeentelijke ambtena-
ren belast met het vaststellen van de inbreuken op het reglement of bij ontstentenis daarvan de politie. 
 
 

5.3. REGLEMENT OP WERKEN VAN NUTSVOORZIENINGEN 
 
Art. 5.3.1. - Principe 
Niemand mag werken van nutsvoorzieningen uitvoeren tenzij mits voorafgaandelijke geschreven toelating 
van de burgemeester en volgens de voorwaarden en modaliteiten vermeld in bijlage 5. 
 
Art. 5.3.2. - Inbreuken 
Inbreuken op de bepalingen van hoofdstuk 5.3. worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete 
van 120 EUR. 
 
Bij herhaling van de inbreuk kan de toelating worden ingetrokken of geschorst. 
 
Het materieel kan administratief in beslag worden genomen na aanmaning van de gemeentelijke ambtena-
ren belast met het vaststellen van de inbreuken op het reglement of bij ontstentenis daarvan de politie. 
 
 

5.4. TERRASSEN + UITSTALLINGEN 
 
Art. 5.4.1. - Principe 
Het plaatsen van tafels, banken, stoelen, koopwaren en andere voorwerpen op de openbare weg is verbo-
den, behoudens voorafgaande schriftelijke toelating van de bevoegde overheid. 
 
Gesloten terrassen, d.w.z. die terrassen die door bouwmaterialen tot één constructief geheel zijn samenge-
voegd, bedoeld zijn om te blijven staan en die zo geconstrueerd zijn dat het cliënteel afgesloten en be-
schermd is in alle weersomstandigheden, zijn en blijven verboden op de openbare weg, tenzij gemotiveerd 
anders toegestaan. De eventuele richtlijnen die ter plaatse door de gemachtigde ambtenaar en bij ontsten-
tenis daarvan de lokale politie worden gegeven en de bijgevoegde voorwaarden hebben altijd voorrang op 
de uitvoeringsplannen. 
 
De toelating wordt afgeleverd volgens de voorwaarden en modaliteiten in bijlage 6. 
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Art. 5.4.2.  
Terrassen en uitstallingen geplaatst zonder vergunning of in strijd met de bepalingen van de vergunning 
worden beschouwd een niet vergunde, en dus wederrechtelijke inneming van de openbare weg te zijn. 

Elke wederrechtelijke inname moet op politiebevel onmiddellijk verwijderd worden. Indien aan het bevel 
geen gevolg wordt gegeven, zullen zij ambtshalve, op kosten en risico van hun eigenaars en/of gebruikers 
worden weggenomen. 

De vergunning kan steeds eenzijdig worden gewijzigd of herroepen door de bevoegde overheid. De wijzi-
ging of intrekking wordt aan de titularis van de vergunning ter kennis gebracht per aangetekende brief, waar-
in 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 zulks op eigen kosten en kan uit dien hoofde geen aanspraak 
maken op enige vergoeding. 
 
De titularis van de vergunning die nalaat of weigert gevolg te geven aan het bevel tot wijziging of verwijde-
ring van de inrichting wordt geacht wederrechtelijk gebruik te maken van de openbare weg. 
Tegen hem zal toepassing gemaakt worden van het bepaalde in alinea 2. 
 
Art. 5.4.3. 
Betreffende het geluidsniveau op terrassen wordt verwezen naar art. 1.5.17. 
 
Art. 5.4.4. - Sancties 
Inbreuken op de bepalingen van hoofdstuk 5.4. worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete 
van 120 EUR. 
 
Bij herhaling van de inbreuk kan de toelating worden ingetrokken of geschorst. 
 
Het materieel kan administratief in beslag worden genomen na aanmaning van de gemeentelijke ambtena-
ren belast met het vaststellen van de inbreuken op het reglement of bij ontstentenis daarvan de politie. 
 
 

5.5. TEGELTUINTJES 
 
Art. 5.5.1. 
Het is verboden zonder schriftelijke en voorafgaande toelating van de bevoegde overheid tegeltuintjes en 
gevelbeplantingen aan te leggen of bloembakken te plaatsen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de open-
bare weg. Het voetpad moet minstens 1,50 meter breed zijn voor een geveltuin van max. 30 cm breed. 
 
De bevoegde overheid bepaalt de verdere modaliteiten en voorwaarden, eventueel op advies van de be-
voegde overheid, waaraan moet worden voldaan. 
 
Art. 5.5.2. 
Inbreuken op de bepalingen van hoofdstuk 5.5. wordt gesanctioneerd met een administratieve geldboete 
van 60 EUR. 
 
 

5.6. PLAATSEN VAN VERKEERS- EN STRAATNAAMBORDEN EN LEIDINGEN VAN 
OPENBAAR NUT – NUMMERING DER GEBOUWEN 
 
Art. 5.6.1. 
De eigenaar en gebruiker van een gebouw moet op de gevel ervan de plaatsing door het stadsbestuur dul-
den van straatnaamborden, verkeersborden, houders van leidingen van openbaar nut en veiligheid of ande-
re toestellen van openbaar belang. Hij zal toelaten alle vereiste werken eraan te laten uitvoeren. 
 
Art. 5.6.2. 
De eigenaar of gebruiker van een gebouw moet, indien de afbraak of verandering ervan de verplaatsing 
nodig maakt van een toestel van openbaar nut, ten minste drie dagen op voorhand het stadsbestuur en de 
eigenaar of exploitant ervan verwittigen. 
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Art. 5.6.3. 
Het is verboden de straatnaamborden, huisnummers of elke andere aanduiding van openbaar belang te 
bedekken, weg te nemen, te veranderen of te beschadigen en de uithangborden en plakbrieven af te ruk-
ken, ze te bevuilen of onleesbaar te maken. 
 
Art. 5.6.4. 
De gebruiker van een gebouw gelegen aan de openbare weg is verplicht hierop een huisnummer te plaat-
sen, af te halen en aan te brengen volgens de richtlijnen van de stedelijke administratie. Hij moet daartoe 
zelf het initiatief nemen. 
 
Art. 5.6.5. 
Inbreuken op de bepalingen van hoofdstuk 5.6. worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete 
van 60 EUR. 
 
 

5.7. PARKEN, PLANTSOENEN,  SPEELPLEINEN EN STADSWATER 
 
Art. 5.7.1. 
In de openbare parken, plantsoenen en speelpleinen is het verboden : 
a) het gras of de aanplantingen te betreden, er zich op neer te zetten of er te spelen of sport op uit te oefe-

nen met uitzondering van de speelpleinen als dusdanig aangewezen, wanneer deze handelingen een 
schadeverwekkend karakter inhouden; 

 
b) koorden of enig ander voorwerp aan de bomen of toestellen vast te maken; 
 
c) bloemen, zaden of vruchten te plukken, gewassen uit te trekken, jonge scheuten of takken te breken, af 

te snijden of op eender welke wijze van de stam te verwijderen, tussen het houtgewas te gaan, in de bo-
men te klimmen, dor hout op te rapen, vogels te vangen en hun eieren of nesten te roven; 

 
d) buiten in de daartoe bestemde bakken, gelijk welke afvalstoffen of andere voorwerpen te werpen of te 

deponeren; 
 
e) bomen, planten, aanplantingen, wegen, speeltuigen en ook alle voorwerpen van algemeen nut of ter 

verfraaiing aangebracht, te vernielen, te beschadigen of te misbruiken; 
 
f) afsluitingen te beklimmen, er door te kruipen of ze te beschadigen; 
 
g) de bezoekers door wild of hinderlijk spel met schadeverwekkend karakter lastig te vallen, wandelaars op 

welk danige wijze te hinderen, samenscholingen te veroorzaken die de doorgang kunnen belemmeren of 
zich onbetamelijk te gedragen; 

 
h) kinderen van minder dan 6 jaar zonder toezicht te laten; 
 
i) zich voort te bewegen met enig voertuig of deze te betreden met paarden, vee of enig ander gevaarlijk of 

hinderlijk voorwerp, uitgezonderd ten behoeve van de openbare diensten. De burgemeester kan echter 
hierop schriftelijk en voorafgaand afwijkingen toestaan; 

 
j) honden te laten loslopen of deze aan de leiband op de aanplantingen te laten lopen; 
 
k) met enig voorwerp op schadeverwekkende wijze te werpen. 
 
Art. 5.7.2. 
Bezoekers van de speelpleinen zijn gehouden hun fietsen in de eventueel daartoe voorziene rekken te stal-
len. 
 
Art. 5.7.3. 
Ieder persoon moet zich schikken naar de richtlijnen van de plaatselijke politie. 
 
Art. 5.7.4. 
Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de bevoegde overheid is het verboden : 
op de stadswaters en vijvers en waterlopen van het openbaar domein te varen, te zwemmen, te duiken, of 
eender welke andere watersport te beoefenen, te schaatsen of het ijs te betreden. 
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Voor de stadswateren is de bevoegde overheid de burgemeester. 
 
Het is verboden zonder toelating van de burgemeester het ijs te betreden of te schaatsen op vijvers en wa-
terlopen van het openbaar domein. Tevens mogen geen verwarmingstoestellen of verkoopsstanden op het 
ijs gestald worden zonder voorafgaandelijke toelating van de burgemeester. 
 
Art. 5.7.5. 
Speeltuigen, speelvijvertjes en zandbakken in de parken, plantsoenen, speelpleinen en op openbare pleinen 
zijn uitsluitend ter beschikking van kinderen tot 14 jaar. 
Personen ouder dan 14 jaar mogen de kinderen in het gebruik van de speeltoestellen, zandbakken en 
speelvijvertjes niet hinderen. 
 
Art. 5.7.6. 
De vrije toegang tot de stadsparken, openbare pleinen en speelpleinen kan geheel of gedeeltelijk verboden 
worden door de burgemeester naar aanleiding van concerten, openluchtvertoningen of ter gelegenheid van 
plechtigheden of feestelijkheden ingericht door het stadsbestuur of door andere verenigingen met toelating 
van het stadsbestuur. 
 
Art. 5.7.7. 
Inbreuken op de bepalingen van hoofdstuk 5.7. worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete 
van 60 EUR. 
 
Inbreuken op artikel 5.7.4., tweede lid, worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 120 
EUR. 
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HOOFDSTUK 6 
MILIEU & GEZONDHEID 

 
  

6.1. ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN 
  
Art. 6.1.1. 
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder huishoudelijke afvalstoffen verstaan: afvalstoffen die ont-
staan door de normale werking van particulier huishouden en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden, 
zoals gedefinieerd in artikel 3 van het Afvalstoffendecreet en in artikel 2.1.1. van het VLAREA. 
  
De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer 
van afvalstoffen (Afvalstoffendecreet), evenals deze vermeld in het besluit van de Vlaamse regering van 5 
december 2003 betreffende het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en - beheer (VLAREA) en in het 
besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake mili-
euhygiëne zijn steeds van toepassing. 
  
Art. 6.1.2. 
§1 Het is verboden onderstaande afvalstoffen aan te bieden bij om het even welke selectieve inzameling 

huis-aan-huis of op afroep : 
- vloeibare afvalstoffen; 
- gashouders, springstoffen en/of andere ontplofbare voorwerpen; 
- krengen van dieren en slachtafval; 
- wegasfalt; 
- slib en slijk; 
- geneesmiddelen en injectiespuiten; 
- graszoden en boomstronken;  
- radioactief afval; 
- asbesthoudende afvalstoffen; 

  
§2 Het is verboden volgende afvalstoffen aan te bieden op het containerpark : 

- restafval;  
- GFT-afval en graszoden; 
- gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen; 
- springstoffen en vuurwerk; 
- krengen van dieren en slachtafval; 
- wegasfalt; 
- slib en slijk; 
- radioactief afval; 
- vloeibare afvalstoffen met uitzondering van afvalolie, frituurolie, Klein Gevaarlijk Afval; 
- keukenafval; 
- medicijnen; 
- niet-gebonden asbest; 
- e.a. 
Voor meer details wordt verwezen naar het reglement betreffende de containerparken van Appels, Ber-
lare, Dendermonde, Laarne, Lebbeke, Melle, Wetteren, Wichelen en Buggenhout. (zie bijlage 10). 

  
§3 Het is verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten ter inzameling aan te bieden, met uitzon-

dering van het containerpark van Dendermonde-Appels. 
  
Art. 6.1.3. 
Behoudens de inzamelaars die hiervoor door de burgemeester is aangewezen, is het voor iedereen verbo-
den, om het even welke aangeboden afvalstof mee te nemen. 
  
Art. 6.1.4. 
§1 De huishoudelijke afvalstoffen dienen aangeboden te worden zoals voorzien in deze verordening. Afval-

stoffen die worden aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden van deze verordening 
worden niet aanvaard. De aanbieder dient dezelfde dag nog de niet-aanvaarde afvalstoffen terug te ne-
men. 
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§2 Het toezicht op de aanbieding van afvalstoffen wordt uitgevoerd door de door de stad aangestelde inza-
melaars en door de exploitant van het containerpark in geval van inzameling via het containerpark. De 
door de inzamelaar aangestelde ophalers en de door de exploitant van het containerpark aangestelde 
parkwachters mogen de aanbieders wijzen op de foutieve aanbieding en de nodige richtlijnen verstrek-
ken. 

  
§3 Teneinde de geldigheid van artikel 1.2.6. § 1 na te gaan kunnen de door de inzamelaar aangestelde op-

halers en de door de exploitant van het containerpark aangestelde parkwachters aan de aanbieder van 
afval verzoeken een bewijs van woonplaats in de stad voor te leggen. 

  
§4 Onverminderd de bepalingen van dit artikel zijn de leden van de federale en de lokale politie en de amb-

tenaren bedoeld in artikel 54 van het Afvalstoffendecreet bevoegd voor het vaststellen van inbreuken op 
deze verordening en het opstellen van een proces-verbaal. 

  
Art. 6.1.5. 
§1 De afvalstoffen mogen slechts vanaf 20.00 uur de dag vóór de inzameling buiten geplaatst worden. De 

afvalstoffen mogen niet langer dan 24 uur blijven staan. 
  
§2 De huishoudelijke afvalstoffen dienen middels het voorgeschreven recipiënt of wijze aangeboden te wor-

den aan de rand van de openbare weg en vóór het betrokken perceel waar de aanbieder gevestigd is, 
zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen. De aanbieder die afge-
legen van de openbare weg of langs wegen, plaatsen of stegen gevestigd is die niet door de wagens van 
de ophaaldienst bereikbaar zijn, dienen de voorgeschreven recipiënt te plaatsen aan de rand van de 
dichtst bij zijn perceel grenzende openbare weg die wel toegankelijk is. 

  
§3 De inwoners die het recipiënt of de afvalstoffen buitenzetten zijn verantwoordelijk voor het eventueel 

uitspreiden van de inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen. 
  
§4 Het is verboden de langs de openbare weg staande recipiënten te openen, geheel of gedeeltelijk te ledi-

gen en/of te doorzoeken, met uitzondering van het bevoegde personeel in de uitoefening van zijn functie. 
 
 

6.2. INZAMELING VAN RESTAFVAL 
 
Art. 6.2.1. 
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder restafval en andere fracties verstaan: alle vaste af-
valstoffen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding, die in een restaf-
val/huisvuilzak kunnen geborgen worden, met uitzondering van die afvalstoffen waarvoor er een andere 
selectieve inzamelmethode bestaat : kringloopgoederen, papier en karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval, 
groente-, fruit- en tuinafval of groenafval, snoeihout, afgedankte elektrische en elektronische apparaten, 
gemengde metalen, puin, plastic flesverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons en andere selec-
tief ingezamelde afvalstoffen. 
 
Art. 6.2.2. 
§1 Het restafval en andere fracties wordt minstens om de twee weken huis-aan-huis opgehaald langs de 

voor de ophaalwagens toegankelijke straten, wegen en pleinen, op de door het stadsbestuur aangestel-
de inzamelaar, in samenspraak met het college van burgemeester en schepenen, bepaalde dagen. 

 
§2 Het restafval en andere fracties mag niet worden meegegeven met het grofvuil of een inzameling andere 

dan deze van het restafval en andere fracties. 
 
§3 Het is verboden voor de verwijdering van het restafval en andere fracties gebruik te maken van een con-

tainerpark. 
 
Art. 6.2.3. 
§1 Het restafval en andere fracties dient gescheiden aangeboden te worden in een restafval/huisvuilzak van 

30 of 60 liter zoals deze door de stad tegen betaling ter beschikking wordt gesteld. De restaf-
val/huisvuilzak dient zorgvuldig gesloten te worden en mag noch scheuren, barsten of lekken vertonen. 
De door de stad ter beschikking gestelde restafval/huisvuilzak dient voorzien te zijn van de letters 
DIFTAR. Indien dit niet het geval is dient de aanbieder zelf de door de stad ter beschikking gestelde rest-
afval/huisvuilzak te voorzien van een door de stad ter beschikking gestelde sticker met de vermelding 
DIFTAR. 
Het is verboden om de restafvalzakken dicht te tapen. 
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Indien de restafvalzak niet werd meegenomen, moet die nog dezelfde dag opnieuw binnen geplaatst 
worden. 

 
§2 Het gewicht van de aangeboden zak mag niet zwaarder zijn dan 20 kg. 
 
§3 Het restafval en andere fracties dient aangeboden te worden in een toestand die geen risico inhoudt voor 

de veiligheid en/of gezondheid van de ophaler. Scherpe voorwerpen dienen zodanig verpakt te worden 
dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de ophalers van het restafval en andere fracties. 

 
 

6.3. INZAMELING VAN GROFVUIL 
 
Art. 6.3.1. 
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder grofvuil verstaan : alle afvalstoffen, ontstaan door de 
normale werking van een particuliere huishouding, die omwille van de omvang, de aard en/of het gewicht 
niet in de restafval/huisvuilzak kunnen geborgen worden, met uitzondering van de afvalstoffen waarvoor er 
een andere selectieve inzamelmethode (al dan niet op het containerpark) bestaat : kringloopgoederen, pa-
pier en karton, hol glas, klein gevaarlijk afval, groente-, fruit- en tuinafval of groenafval, snoeihout, afvalban-
den, afgedankte elektrische en elektronische apparaten, plastic flesverpakking, metalen verpakkingen, 
drankverpakkingen, gemengde metalen, hout, snoeihout, boomwortels, puin, en andere selectief ingezamel-
de afvalstoffen. 
 
Art. 6.3.2. 
§1 Het grofvuil wordt op afroep aan huis opgehaald. Hiertoe zal de particulier een afspraak maken over de 

modaliteiten van inzameling met het kringloopcentrum waarmee de stad een overeenkomst heeft afge-
sloten en om na te gaan of bij de aangeboden voorwerpen, voorwerpen zijn die herbruikbaar, recupe-
reerbaar of recycleerbaar zijn alsook of er geen voorwerpen bij zijn die behoren tot andere te verwijderen 
fracties. 

 
Indien door het kringloopcentrum telefonisch of ten huize van de aanbieder wordt vastgesteld dat de 
aangeboden fractie enkel bestaat uit grofvuil wordt met het secretariaat van het kringloopcentrum van 
VERKO een afspraak gemaakt over de modaliteiten van inzameling van de voorwerpen. 
 
Het grofvuil wordt ook ingezameld op het containerpark. Het herbruikbaar grofvuil kan worden aangebo-
den in het kringloopcentrum waarmee het stadsbestuur een overeenkomst heeft afgesloten. 

 
§2 Het grofvuil mag niet worden meegegeven met het restafval of andere fracties of een inzameling, andere 

dan deze van het grofvuil. 
 
Art. 6.3.3.  
§1 Het grofvuil dient aangeboden te worden aan de rand van de openbare weg afzonderlijk van eventuele 

andere selectief ingezamelde fracties, duidelijk voorzien van de sticker waaruit blijkt dat de retributie werd 
betaald. Facultatief kan op de retributiesticker de naam, het adres en de datum van ophaling vermeld 
worden.  

 
§2 Het gewicht van één afzonderlijk voorwerp of samengebonden bundel mag niet zwaarder zijn dan 70 kg. 

Het grofvuil mag niet langer zijn dan twee meter en niet groter zijn dan 1 m³. 
 
§3 Per ophaalbeurt mogen maximaal vijf voorwerpen grofvuil aangeboden worden. 
 
§4 Alle voorwerpen dienen zodanig aangeboden te worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de 

ophalers van de afvalstoffen, voetgangers of andere gebruikers van de openbare weg. Vlak glas dient 
volledig en veilig verpakt te zijn. Elk aangeboden voorwerp moet opgetild kunnen worden door maximaal 
twee ophalers. 

 
§5 De voorwerpen mogen niet groter zijn dan de laadtrog van de inzamelwagen. 
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6.4. INZAMELING VAN GLAS 
 
Art. 6.4.1. 
§1 Voor de toepassing van deze verordening wordt onder glas verstaan : hol glas ontstaan door de normale 

werking van een particuliere huishouding, met uitzondering van vuurvaste voorwerpen, gewapend glas, 
serreglas, kristal, opaalglas, rookglas, spiegelglas, autoruiten, plexiglas, gloeilampen, spaarlampen, TL-
lampen, porselein, aardewerk, beeldbuizen, e.d.. 

 
§2 Hol glas betreft alle glazen flessen en bokalen. 
 
Art. 6.4.2. 
§1 Hol glas wordt ingezameld op het containerpark. Hol glas wordt ook ingezameld in de glascontainers die 

verspreid staan opgesteld op het grondgebied van de stad. 
 
§2 Hol glas mag niet worden meegegeven met de restafval of andere fracties, het grofvuil of een andere 

selectieve inzameling. 
 
Art. 6.4.3. 
Hol glas dat naar de glascontainer gebracht wordt, dient, afhankelijk van de kleur, in de daartoe voorziene 
glascontainers te worden gedeponeerd. Hol glas wordt bij de aanbieding ontdaan van deksels, stoppen en 
omwikkelingen. Het dient leeg en voldoende gereinigd te zijn. 
 
Art. 6.4.4. 
§1 Het deponeren in glascontainers van om het even welke andere afvalstof dan hol glas is verboden. Het is 

verboden om naast de glascontainers glas of andere afvalstoffen achter te laten. 
 
§2 Het is verboden glas te deponeren in de glascontainers tussen 20.00 uur en 8.00 uur, alle dagen. 
 
§3 Het is verboden de glascontainers te ledigen tussen 20.00 uur en 7.00 uur alle werkdagen, feestdagen 

en van vrijdag 20.00 uur tot maandag 7.00 uur. 
 
 

6.5. SELECTIEVE INZAMELING VAN PAPIER EN KARTON 
 
Art. 6.5.1. 
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder papier en karton verstaan : alle dag-, week- en 
maandbladen, tijdschriften en periodieken, reclamedrukwerk en ander drukwerk, publicaties, telefoon- en 
faxgidsen, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier, boeken en papieren of kartonnen verpakkingen, 
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding, met uitzondering van geolied papier of 
karton, papier met waslaag, carbonpapier, gelaagd papier, vervuild papier, vervuilde papieren en kartonnen 
verpakkingen, papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn, kaarten met mag-
neetbanden, behangpapier, cement-, meststof- en sproeistofzakken, e.d. 
 
Art. 6.5.2. 
§1 Papier en karton wordt minstens maandelijks huis-aan-huis opgehaald langs de voor de ophaalwagens 

toegankelijke straten, wegen en pleinen op de door het stadbestuur aangestelde inzamelaar, in samen-
spraak met het college van burgemeester en schepenen, bepaalde dagen. Papier en karton wordt ook 
ingezameld op het containerpark. 

 
§2 Papier en karton mag niet worden meegegeven met de restafval of andere fracties, het grofvuil of een 

selectieve inzameling, andere dan deze van papier en karton. 
 
Art. 6.5.3. 
§1 Het papier en karton mag niet los aangeboden worden bij de huis-aan-huisinzameling. Het papier en 

karton moet verpakt zijn in een andere kartonnen doos of samengebonden met niet-metalen binddraad of 
natuurdraad. Kartonnen dozen dienen in elkaar gevouwen of gescheurd te zijn.  Het is niet toegelaten 
oud papier en karton te verpakken in plastic. 

 
§2 Het gewicht mag niet hoger zijn dan 35 kg. 
 
§3 Oud papier en karton moeten in zuivere toestand worden aangeboden. 
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§4 Het papier en karton dat aangeboden wordt op het containerpark mag los aangeboden worden. Karton-
nen dozen dienen in elkaar gevouwen of gescheurd te zijn. 

 
 

6.6. SELECTIEVE INZAMELING VAN KLEIN GEVAARLIJK AFVAL 
 
Art. 6.6.1. 
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder Klein Gevaarlijk Afval, hierna KGA genoemd, ver-
staan, de afvalstoffen zoals opgesomd in artikel 5.5.2.2. van het VLAREA. 
 
Art. 6.6.2. 
§1 Het KGA wordt ingezameld op het containerpark. 
 
§2 KGA mag niet worden meegegeven met het restafval of andere fracties, het grofvuil of een andere selec-

tieve inzameling. 
 
Art. 6.6.3. 
Het KGA dient, tenzij het fysisch onmogelijk of niet aangewezen is, afzonderlijk van andere afvalstoffen 
aangeboden te worden in de milieubox die door de stad ter beschikking wordt gesteld. 
 
Art. 6.6.4. 
Het aangeboden KGA wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, inclusief buitenverpakking, 
aangeboden om de identificatie te vereenvoudigen. Indien nodig brengt de voortbrenger zelf de aandui-
ding(en) over de aard, de samenstelling en de eventuele gevaren van het KGA op de verpakking aan. Pro-
ducten van verschillende aard mogen niet worden samengevoegd. De aanbieder dient alle nodige voor-
zorgsmaatregelen te treffen om het lekken en andere ongewenste effecten van het KGA te voorkomen. 
 
Art. 6.6.5. 
§1 Het KGA dat wordt aangeboden op het containerpark wordt door het bevoegde personeel in de inrichting 

aansluitend bij het containerpark gedeponeerd. De aanbieder van het KGA mag dit niet zelf doen. 
 
§2 De afgifte van KGA aan de erkende ophaler gebeurt in aanwezigheid en onder toezicht van het bevoeg-

de personeel. 
 
Art. 6.6.6. 
§1 De milieubox, geleverd door het Vlaamse Gewest, is eigendom van het Vlaamse Gewest en wordt 

slechts voor gebruik aan de inwoners ter beschikking gesteld. De inwoners zijn persoonlijk verantwoorde-
lijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van de milieubox. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen 
dat de milieubox uitsluitend mag aangewend worden voor de opslag van KGA. 

 
§2 In geval van schade, diefstal of verlies dient de inwoner de stad hiervan onverwijld in kennis te stellen 

met het oog op de herstelling of de vervanging door een nieuwe milieubox. De kosten van herstelling of 
vervanging kunnen verhaald worden op de inwoner, in geval van oneigenlijk gebruik. 

 
Art. 6.6.7. 
De milieubox dient verbonden te blijven aan het adres waar hij is afgeleverd. In geval van verhuizing is het 
de inwoner niet toegestaan om de milieubox mee te nemen naar zijn nieuw adres. 
 
Art. 6.6.8. 
Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de stad geen beschikking hebben over een 
milieubox kunnen bij de stad een milieubox bekomen. 
 
 

6.7. SELECTIEVE INZAMELING VAN GROENTE-, FRUIT- EN TUINVAL 
 
Art. 6.7.1. 
§1 Voor de toepassing van deze verordening wordt onder groente- fruit en tuinafval verstaan : aardappel-

schillen, schillen van citrus- of andere vruchten, groente- en fruitresten, eierschalen, doppen van noten, 
theebladeren en theezakjes, koffiedik en papieren koffiefilters, papier van een keukenrol, kleine hoeveel-
heden etensresten, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding. Het tuinafval 
omvat versnipperd snoeihout, haagscheersel, gazonmaaisel, bladeren, onkruid, resten van groente- en 
siertuin, verwelkte snijbloemen en kamerplanten, zaagmeel, schaafkrullen en mest van kleine huisdieren, 
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ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding. 
Het Groente-, Fruit- en Tuinafval wordt hierna GFT-afval genoemd. 

 
§2 Andere afvalstoffen zoals bijvoorbeeld timmerhout, grof ongesnipperd snoeihout, beenderen en dierlijk 

afval, (mossel-)schelpen, wegwerpluiers, aarde, zand, saus, olie, vet, stof uit stofzuiger, as van open 
haard, houtskool, kunststof en porselein, ijzer, metaal, blik, kattenbakvulling, KGA, e.d. worden niet als 
GFT-afval beschouwd.  

  
Art. 6.7.2. 
§1 Het GFT-afval wordt minstens om de twee weken opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de 

ophaling is voorzien op de door de stad aangestelde inzamelaar, in samenspraak met het college van 
burgemeester en schepenen, bepaalde dagen. 

 
§2 GFT-afval mag niet meegegeven worden met het restafval en andere fracties, het grofvuil of een selec-

tieve inzameling, andere dan deze van GFT-afval. 
 
§3 Verontreinigd GFT-afval wordt niet aanvaard bij de selectieve inzameling. 
 
Art. 6.7.3. 
§1 Het GFT-afval dient gescheiden aangeboden te worden in de door VERKO ter beschikking gestelde con-

tainers. De GFT-containers worden aangeboden aan de rand van de openbare weg met het handvat ge-
richt naar de openbare weg. Aan het handvat dient de door de stad ter beschikking gestelde sticker be-
vestigd te worden, waardoor blijkt dat de retributie betaald werd. De GFT-containers worden aangeboden 
op een wijze dat ze geen gevaar of hinder vormen voor de ophalers, voetgangers of andere gebruikers 
van de openbare weg. 

 
§2 Het gewicht van de container mag niet groter zijn dan 70 kg. 
 
Art. 6.7.4. 
De GFT-container wordt huis-aan-huis afgeleverd tegen ontvangstbewijs. Deze GFT-container blijft eigen-
dom van VERKO en wordt slechts voor gebruik aan de inwoners ter beschikking gesteld voor de duur van 
de ophaling van het GFT-afval. 
 
Art. 6.7.5. 
§1 De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van de GFT-

container. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de GFT-container uitsluitend mag aangewend 
worden voor de opslag van GFT-afval. De GFT-container mag geen hinder veroorzaken naar de buurt 
toe.   

 
§2 In geval van schade, diefstal of verlies dient de inwoner de stad hiervan onverwijld in kennis te stellen 

met het oog op de herstelling of de vervanging door een nieuwe GFT-container. De kosten van herstel-
ling of vervanging kunnen verhaald worden op de inwoner, in geval van oneigenlijk gebruik. 

 
§3   De GFT-container dient na lediging dezelfde dag van de openbare weg verwijderd te worden. 
 
Art. 6.7.6. 
De GFT-container dient verbonden te blijven aan het adres waar hij is geleverd. In geval van verhuizing is 
het de inwoner niet toegestaan om de GFT-container mee te nemen naar zijn nieuw adres. 
 
Art. 6.7.8. 
Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de stad geen beschikking hebben over een 
GFT-container dienen dit te melden aan de gemeente of VERKO en kunnen bij VERKO een nieuwe GFT-
container bekomen. 
 
 

6.8. SELECTIEVE INZAMELING VAN SNOEIHOUT 
 
Art. 6.8.1. 
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder snoeihout enkel takken met een diameter van minder 
dan 10 cm verstaan. 
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Art. 6.8.2. 
§1 Het snoeihout wordt minstens tweemaal per jaar huis-aan-huis, opgehaald langs de straten, wegen en 

pleinen waar de ophaling is voorzien op de door de stad aangestelde inzamelaar in samenspraak met 
het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen. 

 
§2 Het snoeihout wordt ook ingezameld op het containerpark. 
 
§3 Men kan eveneens een snoeihoutcontainer huren bij de stad.  Deze container wordt dan gedurende en-

kele dagen bij de aanvragers geplaatst en daarna terug opgehaald. 
 
§4 Snoeihout mag niet worden meegegeven met het restafval en andere fracties, het grofvuil of een selec-

tieve inzameling, andere dan deze van snoeihout. 
 
§5 Verontreinigd snoeihout wordt niet aanvaard bij de selectieve inzameling. 
 
Art. 6.8.3. 
§1 Het snoeihout dat huis-aan-huis opgehaald wordt, dient samengebonden te worden aangeboden en de 

takken mogen niet langer zijn dan twee meter en met een diameter van minder dan tien centimeter. Het 
dient te worden gelegd langs de rand van de openbare weg op een wijze dat ze geen gevaar of hinder 
vormen voor de ophalers, de voetgangers of andere gebruikers van de openbare weg. 

 
§2 Per ophaalbeurt mogen voor maximaal drie m³ bundels snoeihout aangeboden worden. 
 
§3 Het snoeihout dat gedeponeerd wordt in een snoeihoutcontainer die men huurt bij de stad moet aan de 

volgende voorwaarden voldoen : 
- de container mag enkel gebruikt worden voor snoeihout (takken, boomstammen), waarbij de diameter 

van het snoeisel minder dan tien cm mag bedragen; 
- het aangeboden snoeihout moet onverpakt zijn (zakken, touwen, ijzerdraden, … mogen niet gebruikt 

worden); 
- wortels van bomen en struiken zijn hierbij niet toegelaten, maar kunnen ontdaan van overtollige grond 

in het containerpark worden aangeboden; 
- ook gras, bladeren, fijn tuinafval, bamboe en paplaurier zijn niet toegelaten; 
- kosten verbonden aan het afvoeren en verwerken van niet reglementair aangeboden afval, vallen ten 

koste van de aanvrager. 
 
 

6.9. SELECTIEVE INZAMELING VAN PLASTICFLESVERPAKKING, METALEN 
VERPAKKINGEN EN DRANKKARTON 
 
Art. 6.9.1. 
§1 Voor de toepassing van deze verordening wordt onder plasticflesverpakkingen, metalen verpakkingen en 

drankkartons, ook PMD-afval genoemd, verstaan : plasticflessen en flacons, metalen verpakkingen (in-
clusief kroonkurken) en drankkartons, met uitzondering van papieren en kartonnen verpakkingen en 
glasverpakkingen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding. 

 
§2 De aangeboden plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons mogen geen KGA, glas, 

etensresten of andere afvalstoffen bevatten. 
 
Art. 6.9.2. 
§1 De plasticflesverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons worden minstens om de twee weken 

huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is voorzien op de door de 
stad aangestelde inzamelaar, in samenspraak met het college van burgemeester en schepenen, bepaal-
de dagen. De plasticflesverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons worden ook ingezameld 
op het containerpark. 

 
§2 Plasticflesverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons mogen niet worden meegegeven met 

het restafval en andere fracties, het grofvuil of een andere selectieve inzameling, andere dan deze van 
de plasticflesverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons. 

 
§3 Verontreinigde plasticflesverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons worden niet aanvaard. 
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Art. 6.9.3. 
§1 De plasticflesverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons dienen aangeboden te worden in de 

door de stad ter beschikking gestelde PMD-zakken aan de rand van de openbare weg op een wijze dat 
ze geen gevaar of hinder vormen voor de ophalers, de voetgangers of andere gebruikers van de openba-
re weg. 

 
§2 De verschillende fracties van de plasticflesverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons mogen 

gemengd in het voorgeschreven recipiënt worden aangeboden. 
 
§3 Er mogen geen zaken (plastic bidons, …) aan de buitenkant van de PMD-zak vastgemaakt worden. 
 
 

6.10. SELECTIEVE INZAMELING VAN GEMENGDE METALEN 
 
Art. 6.10.1. 
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder gemengde metalen verstaan : alle door de normale 
werking van een particuliere huishouding ontstane soorten van gemengde metalen voorwerpen waarvan de 
grootte sterk kan verschillen, met uitzondering van K.G.A., plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en 
drankkartons en elektrische en elektronische apparaten. 
 
Art. 6.10.2. 
§1 De gemengde metalen worden minstens tweemaal per jaar opgehaald langs de straten, wegen en plei-

nen waar de ophaling is voorzien op de door de stad aangestelde inzamelaar, in samenspraak met het 
college van burgemeester en schepenen, bepaalde dagen. De gemengde metalen worden ook ingeza-
meld op het containerpark. 

 
§2 Gemengde metalen mogen niet worden meegegeven met het restafval en andere fracties, het grofvuil of 

een selectieve inzameling, andere dan deze van de metalen gemengd. 
 
Art. 6.10.3. 
§1 De gemengde metalen moeten aangeboden worden gescheiden van andere fracties aan de rand van de 

openbare weg op een wijze dat ze geen gevaar of hinder vormen voor de ophalers, de voetgangers of 
andere gebruikers van de openbare weg. 

 
§2 Het gewicht van een afzonderlijk voorwerp mag niet zwaarder zijn dan 60 kg. De voorwerpen mogen niet 

langer zijn dan twee meter, en niet groter zijn dan één m³. 
 
 

6.11. SELECTIEVE INZAMELING VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE 
APPARATEN 
 
Art. 6.11.1. 
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder elektrische en elektronische apparaten verstaan : alle 
elektrische toestellen waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen 
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding : koel- en vriestoestellen, beeldbuishou-
dend bruingoed, niet-beeldbuishoudend bruingoed, kleine huishoudelijke apparatuur, elektrisch tuingereed-
schap, informatietechnologie- en telecommunicatieapparatuur. 
 
Art. 6.11.2. 
§1 De elektrische en elektronische apparaten worden op afroep aan huis opgehaald. Hiertoe zal de particu-

lier een afspraak maken over de modaliteiten van inzameling met het kringloopcentrum waarmee de stad 
een overeenkomst heeft afgesloten en om na te gaan of bij de aangeboden apparaten, voorwerpen zijn 
die herbruikbaar zijn alsook of er geen voorwerpen bij zijn die behoren tot andere te verwijderen fracties. 
Indien door het kringloopcentrum telefonisch of ten huize van de aanbieder wordt vastgesteld dat de 
aangeboden apparaten niet herbruikbaar zijn, wordt met het secretariaat van het kringloopcentrum van 
VERKO een afspraak gemaakt over de modaliteiten van inzameling van de voorwerpen. 
De elektrische en elektronische apparaten worden ook ingezameld op het containerpark. De herbruikba-
re elektrische en elektronische apparaten kunnen worden aangeboden in het kringloopcentrum waarmee 
de stad een overeenkomst heeft afgesloten. 

 
§2 Elektrische en elektronische apparaten mogen niet worden meegegeven met het restafval en andere 

fracties of een andere selectieve inzameling. 
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§3 Het kringloopcentrum van VERKO kan een kostendekkende transportvergoeding innen voor de inzame-
ling aan huis op afroep van niet-herbruikbare elektrische en elektronische apparaten. 

 
Art. 6.11.3. 
§1 De niet-herbruikbare elektrische en elektronische apparaten dienen aangeboden te worden aan de rand 

van de openbare weg afzonderlijk van eventuele andere selectief ingezamelde fracties, duidelijk voorzien 
van de sticker waaruit blijkt dat de kostendekkende transportvergoeding aan VERKO werd betaald. 

 
§2 Het gewicht van één afzonderlijk voorwerp mag niet zwaarder zijn dan 70 kg. Elk afzonderlijk apparaat 

mag niet groter zijn dan twee meter, en niet groter zijn dan één m³. 
 
§3 Per ophaalbeurt mogen maximaal drie voorwerpen aangeboden worden. 
 
§4 Alle voorwerpen dienen zodanig aangeboden te worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de 

ophalers van de afvalstoffen, voetgangers of andere gebruikers van de openbare weg. Elk aangeboden 
voorwerp moeten opgeheven kunnen worden door maximaal twee ophalers. 

 
 

6.12. SELECTIEVE INZAMELING VAN HOUTAFVAL 
 
Art. 6.12.1. 
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder houtafval verstaan : alle door de normale werking 
van een particuliere huishouding ontstane soorten van houtafval ontdaan van niet-houten materialen: niet-
herbruikbare houten meubelstukken, paletten, bekistingen, deuren, geschilderd hout met uitzondering van 
ramen met glas, snoeihout en boomstronken. 
 
Art. 6.12.2. 
§1 Het houtafval wordt minstens tweemaal per jaar opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de 

ophaling is voorzien op de door de stad aangestelde inzamelaar, in samenspraak met het college van 
burgemeester en schepenen, bepaalde dagen. 

 
§2 Het houtafval wordt ook ingezameld op het containerpark. 
 
§3 Houtafval mag niet worden meegegeven met het restafval en andere fracties, het grofvuil of een selectie-

ve inzameling, andere dan deze van het houtafval. 
 
Art. 6.12.3. 
§1 Het houtafval moet aangeboden worden gescheiden van andere fracties aan de rand van de openbare 

weg op een wijze dat ze geen gevaar of hinder vormen voor de ophalers, de voetgangers of andere ge-
bruikers van de openbare weg. 

 
§2 Het gewicht van een afzonderlijk voorwerp mag niet zwaarder zijn dan 60 kg. De voorwerpen mogen niet 

langer zijn dan twee meter en niet groter zijn dan één m³. 
 
§3 De voorwerpen mogen niet groter zijn dan de laadtrog van de inzamelwagen. 
 
 

6.13. SELECTIEVE INZAMELING VAN TEXTIEL EN HERBRUIKBARE GOEDEREN 
 
Art. 6.13.1. 
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder herbruikbare goederen verstaan : alle door de nor-
male werking van een particuliere huishouding ontstane afvalstoffen die via het kringloopcentrum geschikt 
kunnen gemaakt worden voor hergebruik, zoals meubelen, kleding, kleine huisraad, boeken en fonoplaten, 
speelgoed, e.d. 
 
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder huishoudelijk textielafval verstaan : alle herbruikbare 
niet verontreinigde kledij (textiel en lederwaren), schoeisel, handtassen, beddengoed woningtextiel (gordij-
nen, overgordijnen, tafelkleden, servetten…) e.d., die ontstaan door de normale werking van een particuliere 
huishouding. 
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Art. 6.13.2. 
§1 Het textiel wordt ingezameld op het containerpark of in de textielcontainers die verspreid staan opgesteld 

in de gemeente. Het textiel kan eveneens huis-aan-huis worden ingezameld langs de straten, wegen en 
pleinen waar de ophaling is voorzien op de door de stad aangestelde inzamelaar, in samenspraak met 
het college van burgemeester en schepenen, bepaalde dagen. Alleen de organisaties die toelating heb-
ben van het college van burgemeester en schepenen of de door de administrateur-generaal van de 
OVAM erkende kringloopcentra waarmee de stad een overeenkomst heeft gesloten, zijn gemachtigd tex-
tielcontainers te plaatsen, respectievelijk huis-aan-huisinzameling te organiseren. 

 
§2 Het textiel mag niet worden meegegeven met het restafval of andere fracties, het grofvuil of een selectie-

ve inzameling, andere dan deze van het textiel. 
 
§3 Voor de inzameling van herbruikbare goederen wordt een beroep gedaan op het door de administrateur-

generaal van de OVAM erkend kringloopcentrum, werkzaam op het grondgebied van de stad. Deze in-
zameling gebeurt op afroep. Het telefoonnummer van het kringloopcentrum is terug te vinden op de op-
haalkalender en via de stadsadministratie. 

 
§4 Herbruikbare goederen mogen niet worden meegegeven met het restafval of andere fracties, het grofvuil 

of een andere selectieve inzameling. 
 
§5 Het staat het kringloopcentrum vrij om aangeboden herbruikbare goederen te weigeren indien deze niet 

dienstig zijn voor het kringloopcentrum. In dit geval mogen de door het kringloopcentrum geweigerde 
herbruikbare goederen al naargelang de fractie meegegeven worden met de inzamelingen van restafval 
en andere fracties, metalen gemengd, houtafval, grofvuil op afroep of elektrische en elektronische appa-
raten op afroep. 

 
Art. 6.13.3. 
§1 De herbruikbare goederen dienen aangeboden te worden op de gelijkvloerse verdieping en beschut te-

gen weersomstandigheden. Grote meubelstukken dienen gedemonteerd aangeboden te worden. 
 
§2 Textiel moet aangeboden worden gescheiden van andere fracties aan de rand van de openbare weg op 

een wijze dat ze geen gevaar of hinder vormen voor de ophalers, de voetgangers of andere gebruikers 
van de openbare weg. 

 
§3 Het gewicht van een afzonderlijk voorwerp mag niet zwaarder zijn dan 80 kg. De voorwerpen mogen niet 

langer zijn dan vijf meter en niet groter zijn dan twee m³. 
 
§4 Alle voorwerpen moeten zodanig aangeboden worden dat ze geen gevaar opleveren voor de ophalers 

van de afvalstoffen. 
 
Art. 6.13.4. 
Vanaf afkondiging van onderhavig reglement is het voor alle inzamelaars die geen overeenkomst met de 
stad hebben, verboden om textiel in te zamelen op het grondgebied van Dendermonde. 
 
 

6.14. HET CONTAINERPARK 
  
Art. 6.14.1. 
Het containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstof-
fen mogelijk te maken met het oog op de maximale recyclage van deze afvalstoffen. 
  
Art. 6.14.2. 
De containerparken zijn gelegen te Dendermonde, Wissenstraat 18 – industrieterrein Hoogveld en te Ap-
pels, Bevrijdingslaan 201. 
 
Art. 6.14.3. 
§1 Het containerpark is enkel toegankelijk voor de inwoners van de stad. De parkwachter kan de bezoeker 

verzoeken een bewijs van woonplaats te leveren aan de hand van een identiteitskaart of enig ander 
schriftelijk bewijs. Het is niet toegestaan zich aan te melden in naam van andere personen.  

  
§2 Handelaars in elektrische en elektronische apparaten uit de gemeenten Wetteren, Dendermonde, Leb-

beke, Buggenhout, Hamme, Berlare, Wichelen, Laarne en Melle hebben eveneens toegang tot het con-
tainerpark van Dendermonde-Appels voor het aanbieden van elektrische en elektronische apparaten 
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voor zover deze handelaren zich vooraf bij de VERKO geaccrediteerd hebben. Het bewijs van accredita-
tie moet voorgelegd worden aan de exploitant van het containerpark bij elke aanbieding. 

  
§3 Het containerpark is geopend op de door de exploitant, in samenspraak met het college van burgemees-

ter en schepenen, bepaalde data en openingsuren. Buiten de openingsuren is het containerpark niet toe-
gankelijk voor personen vreemd aan de dienst. De openingsuren zijn terug te vinden op de ophaalkalen-
der. 

  
Art. 6.14.4. 
Op het containerpark mogen vooraf maximaal gesorteerde huishoudelijke afvalstoffen aangeboden worden. 
De afvalstoffen mogen slechts na goedkeuring van de aanwezige parkwachter, enkel in de daartoe voorbe-
stemde en van een duidelijke vermelding voorziene container, recipiënt of opslagruimte gedeponeerd wor-
den. 
  
Art. 6.14.5. 
De exploitant van het containerpark, in samenspraak met het college van burgemeester en schepenen, kan 
in een afzonderlijk reglement bepalen welke afvalstoffen in welke hoeveelheden en tegen welke tarieven per 
dag per gezin mogen aangeboden worden. 
  
Art. 6.14.6. 
Tijdens de openingsuren staat het containerpark permanent onder toezicht van de parkwachter. 
 
Art. 6.14.7. 
§1 Het is de parkwachter toegestaan de aanbrengers van afvalstoffen buiten de omheining te laten wachten 

indien er zich reeds teveel mensen op het containerpark bevinden, evenals in functie van een goede ver-
keersregeling op het containerpark. 

  
§2 Kinderen jonger dan 12 jaar dienen vergezeld te zijn van een volwassen begeleider. 
  
§3 Het is verboden dieren te laten rondlopen – zelfs niet aan een leiband – op het containerpark. 
  
§4  De afvalstoffen dienen zoveel mogelijk gesorteerd te worden aangeboden, teneinde de verblijfsduur van 

de bezoekers op het terrein te beperken. De snelheid van de voertuigen is beperkt tot 10 km/uur. De mo-
tor dient stilgelegd te worden bij het lossen van de afvalstoffen. De bezoekers en de ophalers zijn ertoe 
gehouden de aanwijzingen van de parkwachter te volgen. 

  
§5 De gebruikers van het containerpark moeten de omgeving van de containers en de overige ruimten van 

het terrein steeds zo rein mogelijk houden. Zij kunnen door de parkwachter verzocht worden het door 
hen bevuilde terrein te reinigen. 

 
§6  Een bezoeker die zich van afvalstoffen of andere zaken die er niet thuis horen ontdoet op het container-

park kan door de parkwachter verplicht worden deze materialen terug te verwijderen. Tijdens de slui-
tingsuren van het containerpark is het verboden om afval voor de toegangspoorten te deponeren of over 
de omheining op het containerpark te gooien. Inbreuken hiertegen worden gelijkgesteld met sluikstorten. 

  
§7 Op het containerpark is het verboden te roken of om op enige andere wijze vuur te maken. Het is verbo-

den om enige beschadiging aan te brengen aan het materiaal, de omheining, containers, gebouwen, be-
plantingen of uitrusting. 

 
§8 Het speuren naar nog bruikbare materialen in de afvalcontainers is verboden. 
 
§9 Ingeval van klachten dienen de bezoekers zich te richten tot de Directie van de Intercommunale Verko. 

Er zal een onderzoek van de klacht plaatsvinden en de aanklager zal in kennis worden gesteld van het 
resultaat van het onderzoek. 

 
 

6.15. ROLCONTAINERS 
 
Art. 6.15.1. 
Rolcontainers zijn verboden achter het stadhuis en op de Grote Markt.  
De uitbaters van horecazaken in de omgeving van de Grote Markt te Dendermonde (beperkt tot de Grote 
Markt, Justitieplein, Guldenhoofdstraat, Kerkstraat tot aan CC Belgica) en de uitbaters van andere horeca-
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zaken die van het college van burgemeester en schepenen een individuele toelating hebben bekomen en de 
diensten van het stadhuis mogen gebruik maken van de ondergrondse containers. 
Deze mogen gebruikt worden tussen 7.00 uur en 22.00 uur. In de ondergrondse containers mag enkel rest-
afval gedeponeerd worden. Het plaatsen van restafvalzakken naast de ondergrondse containers wordt be-
schouwd als een vorm van sluikstorten en is verboden.  
 
 

6.16. AFVAL OP STANDPLAATSEN EN/OF ORGANISATIES OP DE OPENBARE WEG 
 
Art. 6.16.1. 
De uitbater van een private vaste of verplaatsbare inrichting aan of langs de openbare weg die voedingswa-
ren of dranken verkoopt of aanbiedt die buiten de inrichting worden verbruikt (drankautomaat, snackbar, 
frituur, ijssalon, e.d.) dient op een behoorlijke wijze, duidelijk zichtbare en goed bereikbare afvalrecipiënten 
te voorzien. 
 
Art. 6.16.2. 
De diverse vrijkomende fracties zoals de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval, plasticverpak-
kingen, metalen verpakkingen en drankkartons, e.d. dienen gescheiden te worden ingezameld in hun res-
pectievelijke recipiënten. Deze recipiënten dienen voorzien te zijn van een duidelijk leesbaar opschrift dat 
aangeeft welke fractie het betreft. 
 
Art. 6.16.3. 
De opstellingsplaats en het aantal inzamelrecipiënten, alsook de aard van de in te zamelen fracties kunnen 
door het stadsbestuur worden bepaald. 
 
Art. 6.16.4. 
De ambulante uitbater dient de recipiënten zelf tijdig te ledigen en de recipiënten, de standplaats en de on-
middellijke omgeving van de inrichting rein te houden. 
 
 

6.17. AFVAL OP EVENEMENTEN 
 
Art. 6.17.1. 
Indien op het grondgebied van de stad een evenement plaatsvindt, kan het college van burgemeester en 
schepenen voorwaarden opleggen in verband met afval (voorkomen, inzamelen …(niet limitatief)). 
 
 

6.18. RECLAMEDRUKWERK EN GRATIS REGIONALE PERS 
 
Art. 6.18.1. 
Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in leegstaande panden of achter te 
laten op andere plaatsen, inclusief het containerpark, andere dan de brievenbus. 
 
Art. 6.18.2. 
Door de stad worden zelfklevers met de tekst “geen reclamedrukwerk en geen gratis regionale pers a.u.b.” 
of “geen reclamedrukwerk, wel gratis regionale pers a.u.b.” ter beschikking gesteld. Eén van deze zelfkle-
vers kan op de brievenbus aangeplakt worden. Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers, 
respectievelijk reclamedrukwerk te bedelen in de brievenbus die voorzien is van een dergelijke zelfklever. 
 
Art. 6.18.3. 
Klachten met betrekking tot de niet-naleving van artikel 6.18. kunnen gemeld aan VERKO die deze klachten 
gebundeld zal bezorgen aan de bevoegde diensten bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij en 
het stadsbestuur. 
 
 

6.19. BESCHERMING VAN WATERS EN RIOLEN 
 
Art. 6.19.1. 
Het is verboden regen- of afvalwater afkomstig van dakgoten van private eigendommen op de openbare 
weg te laten lopen. 
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Art. 6.19.2. 
Het is verboden uit de openbare fonteinen en waters water te pompen of te scheppen behalve dan ten be-
hoeve van de brandweer en stadsdiensten. 
 
Art. 6.19.3. 
Buiten de gevallen bedoeld in artikel 526 strafwetboek is het verboden op de openbare fonteinen te klim-
men, ze te beschadigen, te bevuilen. 
 
Art. 6.19.4. 
Het is verboden om veegvuil, olie, vet, verfresten of andere stoffen in de kolken of roosters van de openbare 
riolering te dumpen. 
 
 

6.20. BESCHERMING VOLKSGEZONDHEID 
 
Art. 6.20.1.  
§1 Behoudens wat voorzien is in het afvalstoffendecreet, zijn eigenaars en/of huurders van gebouwen of 

percelen in het kader van de bescherming van de volksgezondheid, gehouden om de nodige hygiënische 
maatregelen te treffen, teneinde hinder door o.a. stank, stof, onkruid of ongedierte, voortkomend uit hun 
nalatigheid, naar de buurt toe te voorkomen. 

 
§2 De burgemeester is gemachtigd om bij niet-respectering van bovenstaande bepaling, de kosten van de 

eigenaar te vorderen. 
 
 

6.21. SLUIKSTORTEN 
 
Art. 6.21.1. 
§1 Het is verboden om openbare plaatsen te bevuilen op gelijk welke manier (zoals o.a. verpakkingen van 

snoep, snacks, sigaretten, sigarettenpeuken, drankverpakkingen, papierafval, (plastic)zakjes, kauwgom). 
Het is verboden om o.a. naar aanleiding van huwelijksplechtigheden met rijst te gooien vanaf de pui van 
het stadhuis. 

 
§2 Diegene die deze bepaling overtreedt, moet de zaken onmiddellijk reinigen. Zo niet, behoudt de stad zich 

het recht het zelf te doen, op kosten en op risico van de overtreder, op basis van een daartoe toepasse-
lijk belastingreglement en dit onverminderd de mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve 
geldboete voor klein afval (zoals o.a. verpakkingen van snoep, snacks, sigaretten, sigarettenpeuken, 
drankverpakkingen, papierafval, (plastic)zakjes, kauwgom).    

  
 

6.22. SLUIKSTOKEN 
 
Art. 6.22.1. 
§1 Het is verboden afvalstoffen te verbranden in open lucht. 
 
 Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen zijn van het verbod op verbranding in de 

open lucht evenwel uitgesloten : 

 het maken van vuur indien noodzakelijk bij het beheer van bossen, natuur, tuinen en landschap-
pen als beheersmaatregel, als fytosanitaire maatregel of als onderdeel van een wetenschappe-
lijk experiment in overeenstemming met de bepalingen van het Bosdecreet; 

 het verbranden van plantaardige afvalstoffen, afkomstig van eigen bedrijfslandbouwkundige 
werkzaamheden als fytosanitaire maatregel;  

 het verbranden van onbehandeld droog hout en onversierde kerstbomen bij periodieke socio-
culturele evenementen, waarvan alle niet-plantaardige stoffen en decoratie voorafgaand verwij-
derd worden; 

 het verbranden van onbehandeld droog hout bij het maken van een kampvuur; 

 het verbranden van onbehandeld droog stukhout, steenkool of afgeleide producten in sfeerver-
warmers en barbecues. 

 
§2 Bovenvernoemde activiteiten, uitgesloten van het verbod op verbranding op openlucht, kunnen enkel 

plaatsvinden mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de burgemeester of zijn afgevaardigde. 
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Deze toestemming is evenwel niet vereist voor het verbranden in sfeerverwarmers en barbecues en 
wanneer het maken van vuur is opgenomen in een door de overheid goedgekeurd beheersplan. 

 
 Bij het verlenen van de toestemming kan de burgemeester of zijn afgevaardigde bijkomende voorwaar-

den opleggen. De burgemeester of zijn afgevaardigde kan bovendien de verleende toestemming op elk 
moment intrekken. 

 
§3 Aangaande het aansteken van vuur en/of het verbranden van afval zijn volgende wettelijke bepalingen 

van toepassing : art. 519 en 563,3° van het strafwetboek, art. 88,12° en 89,8° van het veldwetboek, art. 
20, 99 en 112bis van het bosdecreet, art. 12, 13§1, 14§1 en 56 van het afvalstoffendecreet, art. 4§1 en 
39§1 van het milieuvergunningsdecreet, art. 5§1 en rubriek 2.3.4.1 van Vlarem I, art. 4.1.3.2., 4.1.3.3.§1 
en 4.4.1.1 van de Vlarem II en titel VXI van het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieube-
leid. In al deze reglementeringen zijn correctionele straffen voorzien. 

 
 

6.23. INBREUKEN 
 
Art. 6.23.1. 
Inbreuken op de bepalingen van dit hoofdstuk 6 worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete 
van 60 EUR, behoudens artikel 6.1.4. en 6.17. en 6.20. dewelke worden gesanctioneerd met een admini-
stratieve geldboete van 120 EUR. 
 
Voor artikel 6.22. zijn de in het artikel opgesomde wettelijke bepalingen van toepassing. 
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HOOFDSTUK 7 
MARKTEN EN FOREN 

 
 

7.1. FOREN, KERMISSEN, JAARMARKTEN, FEESTELIJKHEDEN 
 
Art. 7.1.1. 
Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of voorafgaandelijk toegelaten door de gemeente 
om, op vastgestelde plaatsen en tijdstippen, de uitbaters van kermisattracties of van vestigingen van ker-
misgastronomie, die er producten of diensten aan de consument verkopen, samen te brengen. 
Als kermisactiviteit wordt beschouwd elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de 
verkoop van diensten aan de consument in het kader van de uitbating van kermisattracties of van vestigin-
gen van kermisgastronomie. 
 
Dit reglement is niet van toepassing op pretparken, noch op vaste kermisattracties. 
 
Art. 7.1.2. 
De foren, kermissen, jaarmarkten en andere jaarlijkse openbare manifestaties en feestelijkheden hebben 
plaats te : 
 
APPELS 
 
Kleine - kermis 09 februari of zondag nadien 
Paaskermis zondag na Pasen 
Grote - kermis zondag voor jaarmarkt 
Jaarmarkt maandag in de week van 21 juli 
 
DENDERMONDE 
 
Carnaval - cavalcade zondag na Aswoensdag 
Keurkermis 1° zondag van augustus 
Grote - kermis kermis: 4° zondag van augustus 
Katuit  laatste donderdag van augustus  
Jaarmarktkermis zondag voor jaarmarkt 
jaarmarkt 3° maandag na 1° vrijdag van oktober 
 
SINT - GILLIS 
 
Halfvastenkermis zondag van halfvasten 
1° kermis zondag voor het feest van St.-Pieter en Paulus 
Jaarmarkt zaterdag ervoor 
Boonwijkkermis 1° zondag van augustus 
Bloemenstoetkermis 1° zondag van september 
 
GREMBERGEN 
 
Karnaval tweede zondag voor halfvasten 
Sint-Pieterskermis 29 juni of zondag er na 
Halfoogstkermis 15 augustus 
Septemberkermis 2° zondag van september 
Jaarmarkt maandag na de 2° zondag van september 
 
BAASRODE 
 
Carnavalkermis zondag voor Aswoensdag 
Kleine - kermis 4° zondag na Pasen 
Meirgatkermis zondag voor of van 15 augustus 
Grote - kermis 3° zondag van september 
Jaarmarkt dinsdag na de 3° zondag van september 
Broekkantkermis 3° zondag na grote - kermis 



52  

OUDEGEM 
 
Carnavalkermis zondag van half – vasten 
Grote kermis 1° zondag van september 
Jaarmarkt zaterdag voor de eerste zondag van september 
 
SCHOONAARDE 
 
Kleine - kermis 3° zondag na Pasen 
Grote - kermis 3° zondag van september 
Jaarmarkt zaterdag voor de 3° zondag van september 
 
MESPELARE 
 
Kermis  3° zondag van september 
 
Art. 7.1.3. 
De begin- en einddatum van de kermissen, foren, jaarmarkten en andere jaarlijkse openbare manifestaties 
worden elk jaar door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld. 
Het college kan bij gemotiveerd besluit de duur ervan verlengen of verkorten en ze zo nodig verleggen of 
schorsen. 
 
Art. 7.1.4. 
Ter gelegenheid van publieke feestelijkheden, niet opgenomen in artikel 7.1.2., kan het college foorinstellin-
gen toelaten. 
 
Art. 7.1.5. 
De standplaatsen van de foorinrichtingen worden toegewezen door het college van burgemeester en sche-
penen, conform de modaliteiten bepaald in bijlage 7. 
 
Art. 7.1.6. 
Het college duidt onder het stadspersoneel één foormeester aan. Deze is belast met het handhaven van de 
orde op het foorplein en onder de foorreizigers. 
 
Art. 7.1.7. 
Het kermismateriaal wordt slechts op het foorterrein toegelaten vanaf de woensdag die de desbetreffende 
kermis voorafgaat om 18.00 uur. 
 
Indien een foorkramer bij het innemen van de plaats, hem toegewezen door het stadsbestuur, zich niet 
schikt naar de gegeven richtlijnen, kan hij aangemaand worden dit toch te doen door de politie of de be-
voegde stadsdiensten. Indien hij aan deze aanmaning geen gevolg geeft, kan zijn voertuig en aanhangwa-
gen/aanhangwagens op zijn kosten van de plaats verwijderd worden. 
 
Op het foorterrein mogen alleen die wagens geplaatst worden welke onmisbaar zijn voor de exploitatie van 
de kermisattracties en de vestigingen met kermisgastronomie. 
Alleen de aangestelde foormeester zal oordelen welke bijkomende wagens of andere voorwerpen op het 
foorterrein toegelaten worden. 
 
Op het foorterrein zullen geen woonwagens en/of slaapwagens worden toegelaten die niet voorzien zijn van 
chemische toiletten of andere, die als volstrekt hygiënisch kunnen aanvaard worden. Blijven de eigenaars in 
gebreke om met vereiste spoed de bevelen tot het  verplaatsen of verwijderen van de desbetreffende wa-
gens uit te voeren, dan kan dit gebeuren door de zorgen van het stadsbestuur, op kosten en risico’s van de 
nalatige kermisuitbater. 
 
Art. 7.1.8. 
Het is de kermisuitbaters verboden schade aan te richten aan het openbaar domein. Onder geen enkel 
voorwendsel mogen zij hun inrichting bevestigen in het wegdek, aan bomen, verlichtingspalen en verkeers-
tekens. 
Eventuele schade aangebracht aan het openbaar domein wordt onmiddellijk geschat door een afgevaardig-
de van het stadsbestuur. 
Het schadebedrag wordt bekrachtigd door het college van burgemeester en schepenen en is onverwijld door 
de schuldenaar te betalen in handen van de stadsontvanger. 
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Art. 7.1.9. 
Het stadsbestuur neemt geen bewaking op zich van de kermisattracties, vestigingen met kermisgastronomie 
en wagens staande op het foorterrein of elders. Het stadsbestuur is evenmin verantwoordelijk wegens be-
schadiging, verlies of diefstal van de daarin geborgen of tentoongestelde zaken. 

 

Art. 7.1.10. 
Iedere kermisuitbater moet de nodige voorzieningen treffen om vervuiling van zijn toegewezen standplaats 
en omgeving te voorkomen. Daarvoor moet de uitbater voldoende vuilnisemmers rond zijn kermisattractie of 
vestiging met kermisgastronomie plaatsen en bij het verlaten van de standplaats alle afval meenemen. 
 

Art. 7.1.11. 
Elke kermisuitbater die aan één van de onder artikel 7.1.2. vermelde kermissen deelneemt machtigt het 
college van burgemeester en schepenen om op zijn kosten en risico te handelen indien nalatigheid wordt 
vastgesteld van de opgelegde voorwaarden. 
Door deel te nemen aan één van bovenvermelde kermissen erkent de standplaatshouder kennis te hebben 
genomen van onderhavig kermisreglement waardoor hij geen onwetendheid kan inroepen. 
De kermisuitbater verbindt zich ertoe alle hierin opgenomen bepalingen stipt te zullen naleven. 
 
Art. 7.1.12. 
Inbreuken op de bepalingen van dit hoofdstuk 7.1. worden gesanctioneerd met een administratieve geldboe-
te van 60 EUR (overlast) en/of 120 EUR (veiligheidsaspect). 
 
 

7.2. JAARMARKTEN 
 
Art. 7.2.1. 
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de plaatsen en de uren van de jaarmarkten en de 
voorwaarden waaraan de deelnemers moeten voldoen. 
 
 

7.3. MARKTEN, BRADERIEËN EN DEKENIJFEESTEN 
 
Art. 7.3.1. 
Het stadsbestuur van Dendermonde richt op het openbaar domein volgende markten in : 
 

Art. 7.3.1.1. 
DENDERMONDE 
PLAATS: Grote Markt, Kerkstraat, Franz Courtensstraat, Vlasmarkt, Oude Vest, Justitieplein, 

Brusselsestraat, Ridderstraat en wordt zo nodig uitgebreid op andere plaatsen aan te 
duiden door het college van burgemeester en schepenen. 

DAG: Maandag 
UUR: De markt begint om 8.00 uur en eindigt om 13.00 uur. 
OPSTELLING: De marktkramers die over een abonnement beschikken mogen hun standplaats inne-

men vanaf 6.00 uur en moeten ten laatste om 8.00 uur aanwezig zijn, zoniet worden zij 
als afwezig beschouwd. 

 Behoudens toelating van de marktleider of zijn plaatsvervanger mogen de standplaat-
sen ten vroegste verlaten worden om 12.00 uur.  
Eén uur na het beëindigen van de markt moeten alle voertuigen, kramen en goederen 
van de standplaats verwijderd zijn. 
De marktkramers moeten hun standplaats volledig reinigen en hun afval meenemen.  

SPECIALISATIE:Markt van gemengd productaanbod 
ZONERING VAN DE STANDPLAATSEN: zie bijlage 8.  
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Art. 7.3.1.2. 
BAASRODE 
PLAATS: Dorpsplein en zo nodig op een andere plaats aan te duiden door het college  van bur-

gemeester en schepenen. 
DAG: Woensdagnamiddag 
UUR: De markt begint om 13.00 uur en eindigt om 17.00 uur. 
OPSTELLING: De marktkramers die over een abonnement beschikken mogen hun standplaats inne-

men vanaf 12.00 uur en moeten ten laatste om 13.00 uur aanwezig zijn, zoniet worden 
zij als afwezig beschouwd. 
Eén uur na het beëindigen van de markt moeten alle voertuigen, kramen en goederen 
van de standplaatsverwijderd zijn. 
De marktkramers moeten hun standplaats volledig reinigen en hun afval meenemen.  

SPECIALISATIE :Markt van gemengd productaanbod 
ZONERING VAN DE STANDPLAATSEN: zie bijlage 8. 

 
Art. 7.3.1.3. 
BLOEMENMARKT 
PLAATS: Dendermonde –centrum: Gedempte Dender 

Appels: gemeenteplein Zandstraat 
Sint-Gillis: kerkplein – Sint-Gillislaan 
Oudegem: kerkplein 
Schoonaarde: gemeenteplein – Schoonaardebaan 

UUR en DAG Van 7.00 uur tot 14.00 uur op zondag en wettelijke feestdagen 
OPSTELLING:  De marktkramers die over een abonnement beschikken mogen hun standplaats inne-

men vanaf 6.00 uur en moeten ten laatste om 7.00 uur aanwezig zijn, zoniet worden zij 
als afwezig beschouwd. 
Eén uur na het beëindigen van de markt moeten alle voertuigen, kramen en goederen 
van de standplaatsverwijderd zijn. 
De marktkramers moeten hun standplaats volledig reinigen en hun afval meenemen.  

SPECIALISATIE:Bloemenmarkt 
ZONERING VAN DE STANDPLAATSEN: zie bijlage 8. 
 
Art. 7.3.1.4. 
Inbreuken op de bepalingen van artikel 7.3.1. worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete 
van 60 EUR. 

 
Art. 7.3.2. 
Het college van burgemeester en schepenen heeft de bevoegdheid om de markten in te delen en wijzigin-
gen op te nemen. 
Het college van burgemeester en schepenen zal voor elke standplaats de ligging, de grootte en het gebruik 
bepalen. Elke beslissing hieromtrent moet worden gepubliceerd. 
 
Art. 7.3.3. 
In de onder artikel 7.3.1.1. vermelde straten of pleinen is het op de marktdagen verboden te parkeren tussen 
6.00 uur en het tijdstip waarop het marktparcours door de stedelijke politie opengesteld wordt. (In principe is 
dit voor Dendermonde-centrum vanaf 15.00 uur, tenzij het parcours op dat moment nog niet opengesteld 
werd door de politie. In die zin is het uur richtinggevend.) 
Op het in artikel 7.3.1.2. vermelde plein of straten is het op de marktdagen verboden te parkeren tussen 
12.30 uur en 18.00 uur. 
De marktleider kan de tussenkomst van de politie vragen om op bovenvermelde plaatsen geparkeerde voer-
tuigen die een hinder vormen te laten takelen op kosten en risico van de eigenaar of bestuurder. 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 120 EUR. 
 
Art. 7.3.4. 
Alle voertuigen, andere dan winkelwagens, als trekkracht gebruikt voor het vervoer van goederen, moeten 
van de standplaats verwijderd zijn 
- tijdens de wekelijkse markt te Dendermonde-centrum vanaf 8.00 uur tot 13.00 uur; 
- tijdens de wekelijkse markt te Baasrode vanaf 13.00 uur tot  17.00 uur. 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 120 EUR. 
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Art. 7.3.5. 
De marktkramers of standwerkers mogen het marktparcours te Dendermonde-centrum enkel oprijden of op 
het einde van de markt verlaten langs volgende invalswegen : 
- Brusselsestraat – rond punt; 
- Oude Vest komende van de Leopold II laan, uitgezonderd Lindanusstraat; 
- Kerkstraat; 
- Franz Courtensstraat. 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 120 EUR. 
 
Art. 7.3.6. 
Vanaf 30 minuten voor aanvang van de markt (7.30 uur in Dendermonde-centrum en 12.30 uur te Baasrode) 
tot wanneer alle voertuigen, kramen en goederen van de standplaats verwijderd zijn en het marktparcours 
door de stedelijke politie opengesteld wordt (14.00 uur in Dendermonde-centrum en 18.00 uur in Baasrode 
als richtinggevend uur), is het absoluut verboden om zich op het marktparcours door middel van een voer-
tuig te verplaatsen, uitgezonderd de hulp- en veiligheidsdiensten en de diensten belast met de overbrenging 
van gevangenen. 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 120 EUR. 
 
Art. 7.3.7. 
Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegekend worden aan de houders van een machtiging 
om ambulante activiteiten uit te oefenen of aan personen die een erkenning bezitten voor verkopen met 
menslievend doel, conform artikel 7 van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de  
uitoefening en de organisatie van de ambulante handel (B.S. van 29 september 2006) conform de modalitei-
ten in bijlage 8. 
 
Art. 7.3.8. 
Bij herhaling van de inbreuk vermeld onder artikel 7.3. kan de toelating worden ingetrokken of geschorst. 
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HOOFDSTUK 8 
SPORT 

 
 

8.1 SPORTINFRASTRUCTUUR IN DENDERMONDE 
 
Art. 8.1.1. 
De sportinfrastructuur gelegen in Dendermonde bestaat uit verschillende sportaccommodaties: zwembad 
Olympos (Leopold II laan 18A), sportcentrum Sint-Gillis (Van Langenhovestraat 203A), sporthal Appels 
(Steenweg van Aalst 41), sporthal Oudegem (Ouburg 63b) en sporthal Grembergen (Scheldedreef 26). 
 
Het is ten strengste verboden zonder machtiging van het Directiecomité van het AGB in de sportinfrastruc-
tuur: 

- te leuren 
- propaganda of manifestaties te houden zonder toelating 
- wijzigingen aan te brengen aan de inrichting van de sportinfrastructuur, door affiches, borden, ge-

luidsinstallaties, e.d. 
 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 60 EUR. 
 
Art. 8.1.2. 
Iedere persoon wordt verondersteld zich in en rond de sportinfrastructuur behoorlijk te gedragen volgens de 
algemeen geldende omgangsregels, het huishoudelijk reglement na te leven en de richtlijnen van het perso-
neel op te volgen. De toegang tot het domein wordt ontzegd aan ieder persoon, die deze richtlijnen niet 
volgt, het reglement niet naleeft, een misdrijf poogt te plegen of pleegt of de openbare rust verstoort. 
 
De beslissing om een persoon de toegang te ontzeggen naar aanleiding van feiten zoals in vorige alinea 
vermeld, wordt genomen door de leiding (directeur Autonoom Gemeentebedrijf, diensthoofd sportfunctiona-
ris of in hun afwezigheid een vervanger) van de sportinfrastructuur.  Wanneer een persoon toegang wordt 
ontzegd zal steeds de lokale politie worden opgeroepen, zodat ook zij de inbreuk op het reglement kunnen 
vaststellen. Bij die beslissing wordt ook de termijn bepaald van de duur van de ontzegging tot de toegang. 
De persoon die het voorwerp is van de beslissing wordt daarvan op de hoogte gebracht per brief tegen ont-
vangstbewijs. 
 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 120 EUR. 
 
Art. 8.1.3. 
De sportinfrastructuur staat onder het beheer van het Directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf. 
 
Art. 8.1.4. 
Het publiek heeft enkel toegang tot de sportinfrastructuur langs de voorziene toegangswegen. Iedereen die 
toegang wil tot het domein, moet in staat zijn om zijn identiteit te bewijzen. De persoon die zijn identiteit niet 
kan bewijzen, wordt de toegang tot de sportinfrastructuur ontzegd.  
 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 120 EUR. 
 
Art. 8.1.5. 
De openingsuren, tarieven en reglementen, door de raad van bestuur van het AGB, in overeenstemming 
met de beheersovereenkomst tussen het Gemeentebestuur en het Autonoom Gemeentebedrijf vastgesteld, 
hangen op een zichtbare plaats uit in de sportinfrastructuur in een voor het publiek toegankelijke plaats. Om 
redenen van openbare gezondheid en veiligheid kunnen de inrichtingen van de sportinfrastructuur tijdelijk 
gesloten worden door de Burgemeester en dit conform de vigerende wetgeving. 
 
Art. 8.1.6. 
De leiding van de sportinfrastructuur wordt toevertrouwd aan de directeur van het AGB en het diensthoofd 
sportfunctionaris of bij hun afwezigheid aan een vervanger. 
 
Art. 8.1.7. 
Iedere bezoeker die toegang wil tot de sportinfrastructuur, moet op eenvoudig verzoek van het personeel 
spontaan zijn bagage-, draag- of rugzak openen om na te gaan of er geen voorwerpen zijn in opgeborgen 
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die gevaarlijk kunnen zijn voor de openbare orde. De persoon die op het verzoek niet wil ingaan, zal de toe-
gang tot de sportinfrastructuur worden ontzegd en dit met onmiddellijke ingang. 
 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 120 EUR. 
 
Art. 8.1.8. 
Het is verboden zich in de sportinfrastructuur te bevinden in kennelijke staat van dronkenschap en/of onder 
invloed van verdovende middelen. Het is verboden verdovende middelen in het bezit te hebben, te gebrui-
ken en te dealen. Bij betrapping wordt onmiddellijke ontzegging als sanctie van toepassing. De lokale politie 
zal hierbij zeker onverwijld in kennis worden gesteld. 
 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 120 EUR. 
 
Art. 8.1.9. 
Elk ongeval met personen of goederen welke niet te wijten is aan gebrekkig materieel of defecte toestellen 
valt buiten de verantwoordelijkheid van de beheerder, en buiten de verantwoordelijkheid van het stadsbe-
stuur. De beheerder, noch het stadsbestuur zijn verantwoordelijk voor verlies of diefstal van voorwerpen in 
de inrichting.  
 
Art. 8.1.10. 
Parkeren dient te gebeuren op de daarvoor aangeduide plaatsen. Dit geldt zowel voor vierwielers als voor 
tweewielers. 
 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een geldboete van 120 EUR. 
 
Art. 8.1.11. 
Iedere bezoeker of gebruiker van de sportinfrastructuur is burgerlijk verantwoordelijk voor de schade door 
hem aangericht aan personen, lokalen of materialen. Leden van groepen zijn hoofdelijk en solidair verant-
woordelijk. Groepen dienen verplicht verzekerd te zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid. 
Het opzettelijk aanbrengen van schade kan aanleiding geven tot uitsluiting van het gebruik van de sportin-
frastructuur bovenop de eventuele schadevergoeding. Iedere beschadiging dient onmiddellijk te worden 
gemeld aan de leiding van de sportinfrastructuur. Het niet naleven van dit voorschrift kan uitsluiting tot ge-
volg hebben. 
 
Art. 8.1.12. 
Het gebruik van radio’s, CD-spelers en andere geluidsvoortbrengende toestellen door bezoekers is verbo-
den. 
 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 60 EUR. 
 
Art. 8.1.13. 
In alle gebouwen van de sportinfrastructuur zijn dieren verboden en daarbuiten moeten de dieren aan de 
leiband. 
 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 60 EUR. 
 
Art. 8.1.14. 
Behoudens de handel in concessie gegeven door de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf 
is elke handelsactiviteit in de sportinfrastructuur verboden. 
 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 60 EUR. 
 
 

8.2. SPECIFIEK NAAR HET GEBRUIK VAN ZWEMBAD OLYMPOS 
 
Art. 8.2.1. 
Het zwembad is slechts toegankelijk voor het publiek gedurende de openingsuren door het directiecomité 
van het AGB vastgesteld. 
 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 60 EUR. 
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Art. 8.2.2. 
Behoudens voor schoolzwemmen en zwemmen in clubverband is de zwemduur onbeperkt mits het betalen 
van een zwemticket en mits inachtneming van de openingsuren. 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 60 EUR. 
 
Art. 8.2.3. 
De toegangsbewijzen voor zwembad Olympos zijn op geen enkel moment terugbetaalbaar. 
 
Art. 8.2.4. 
Tot de baden zelf en de perrons worden enkel personen in passende zwemkledij toegelaten. Er mag enkel 
gezwommen worden in badpak, bikini, zwembroek of zwemshort tot boven de knie. Zwemmen met T-shirt, 
jeansbroek of lange shorts is verboden tenzij aangevraagd voor redderexamen. Het betreden van de natte 
zone met schoeisel is verboden. 
 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 60 EUR. 
 
Art. 8.2.5. 
Naakt zwemmen of naakt zonnebaden en zwemmen of zonnebaden in monokini zijn verboden. 
 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 60 EUR. 
 
Art. 8.2.6. 
De toegang tot de baden is verboden voor personen met niet-geheelde wonden of personen lijdend aan 
besmettelijke ziekten. Hetzelfde geldt voor personen met luizen. 
 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 120 EUR. 
 
Art. 8.2.7. 
De aanwezigheid van redders ontslaat de baders niet van hun verantwoordelijkheid ten aanzien van hun 
persoon, eventuele andere personen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd, of derden. 
 
Art. 8.2.8. 
Voor het deponeren van afval dient gebruik gemaakt te worden van afvalbakken.  
 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 60 EUR. 
 
Art. 8.2.9. 
Het nemen van een stortbad voor het zwemmen is verplicht. 
 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 60 EUR. 
 
Art. 8.2.10. 
Van de waterglijbanen moeten de zwemmers afzonderlijk naar beneden glijden en zonder het glijden te on-
derbreken, recht te staan of rond te lopen. Toegang tot de waterglijbaan gebeurt enkel via de daartoe voor-
ziene trap. 
 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 120 EUR. 
 
Art. 8.2.11. 
Kinderen die jonger zijn dan 6 jaar en/of die onvoldoende zwemvaardig zijn hebben alleen toegang onder 
begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder, in badkleding, die beschikt over voldoende zwemvaar-
digheid en mee het water ingaat. 
 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 120 EUR. 
 
 

8.3. ALGEMENE BEPALING - STADSVISSERIJ 
 
Art. 8.3.1. - Algemeen 
Deze verordening is van toepassing op de stadsvisserijen : de binnenwateren, eigendom van de stad, na-
melijk de visvijvers, visputten, sloten en kanalen, welke noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verpacht zijn, 
wanneer de vissen die er leven, zich niet vrij kunnen bewegen tussen deze binnenwateren en de stromen en 
rivieren of andere openbare waterlopen. 
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Art. 8.3.2. - Toelating 
Het is verboden in de waters van de parken en plantsoenen te vissen of op gelijk welke wijze vissen of an-
dere dieren uit de stadsvijvers te verwijderen, alsook vreemde vissen of ander watergedierte in de stadsvij-
vers te plaatsen, dan uitgezonderd door de stadsdiensten, en na voorafgaande en schriftelijke toelating van 
het college van burgemeester en schepenen, na advies van het visserijcomité en volgens de modaliteiten in 
bijlage 9. 
 
Art. 8.3.3. - Inbeslagneming - weigering afgifte 
Bij inbreuk tegen het huidig reglement zullen de voorwerpen of tuigen welke gediend hebben tot het plegen 
van het misdrijf in beslag genomen worden door de bevoegde personen en nadien verbeurd verklaard wor-
den. 
Daartoe dient de visser gevraagd of hij vrijwillig afstand doet van het tuig. Bij weigering van afgifte van het 
tuig kan een afzonderlijke boete worden opgelegd als deze voorzien in art. 8.6.. 
 
Art. 8.3.4. - Verbodsbepalingen 
Het is verboden : 
a) in de visvijvers voorwerpen of schadelijke stoffen te werpen die de visserij hinderen; 
b) rondom het viswater voorwerpen of afval achter laten of te werpen; 
c) versperringen op te richten waardoor de doorgang rondom het viswater wordt gehinderd; 
c) te vissen met rode maden; 
d) te varen in de visvijvers met gelijk welke vaartuigen, uitgezonderd voor het onderhoud van de vijver of 

na toelating van het college van burgemeester en schepenen. 
 
Het lokvoeder is beperkt : 
- tot maximaal 5 liter droogvoeder, leem inbegrepen 
- maximum 2,2 pins waterlarven (vers de vase) 
- witte maden, casters en pieren vrij 
 
Art. 8.3.5. - Verzwarende omstandigheden 
a) misdrijf gepleegd na zonsondergang; 
b) misdrijf gepleegd in benden (ten minste twee personen met het doel misdrijven te plegen, zowel bij dag 

als bij nacht); 
c) herhaling binnen het jaar. 
 
De overtreders kunnen ontzegd worden nog verder te mogen vissen. De jaar- en dagvergunningen kunnen 
ontnomen worden door de viswachter of de politie. Het college van burgemeester en schepenen zal beslis-
sen of nog verdere vergunningen aan betrokkene mogen worden afgeleverd. 
 
Art. 8.3.6. - Inbreuken 
Inbreuken op de bepalingen van dit hoofdstuk 8 worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete 
van 60 EUR. 
 
Bij herhaling van de inbreuk kan de toelating worden ingetrokken of geschorst. 
 
Het materieel kan administratief in beslag worden genomen na aanmaning van de gemeentelijke ambtena-
ren belast met het vaststellen van de inbreuken op het reglement of bij ontstentenis daarvan de politie. 
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HOOFDSTUK 9 
FEESTELIJKHEDEN – CARNAVALS E.D. 

 
 

9.1. VERKEERSREGELING BIJ STOETEN 
 
Art. 9.1.1. 
De burgemeester stelt op voorstel van de organisatoren en na advies van de bevoegde overheid de omloop 
en de uren van elke stoet vast. 
De organisator is verantwoordelijk voor het nemen van de nodige verkeersveilige maatregelen. 
Deze bepaling is niet van toepassing op rouwstoeten. 
 
Art. 9.1.2. 
Gedurende de optocht van een stoet is het aan alle voertuigen verboden de stoet voorbij te rijden of te hin-
deren of in te voegen. 
 
Art. 9.1.3. 
De voertuigen zullen naar de bevelen van de plaatselijke politie geparkeerd worden. 
 
Art. 9.1.4. 
Gedurende de doortocht van de stoet is het zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester 
verboden door derden dagbladen, aankondigingen, reclame en drukwerken van alle aard te verkopen of te 
verspreiden. 
 
Art. 9.1.5. 
Het is de inzittenden van deelnemende reclamewagens verboden reclameartikelen uit te delen aan hun 
rijdende voertuigen. Deze artikelen mogen naar de toeschouwers geworpen worden voor zover hun aard of 
omvang geen gevaar kan opleveren bij het werpen. 
 
Art. 9.1.6. 
Inbreuken op de bepalingen van dit hoofdstuk 9.1. worden gesanctioneerd met een administratieve geldboe-
te van 60 EUR. 
 
 

9.2. TRADITIONELE REUZENOMMEGANG “KATUIT” 
 
Art. 9.2.1. - Principe 
De Traditionele Reuzenommegang “Katuit” vindt plaats op de laatste donderdag van augustus. 
 
Art. 9.2.2. - Omloop 
De burgemeester stelt na advies van de bevoegde overheden de omloop en de uren van deze stoet vast. 
De burgemeester reglementeert eveneens de omlegging van het doorgaande verkeer. 
 
§1 Worden toegelaten 
Tijdens deze stoet zijn op de omloop toegelaten : 
1) de deelnemers aan de Traditionele Reuzenommegang; 
2) de voertuigen van politie en hulpdiensten indien hun dringende opdracht het rechtvaardigt; 
3) de dringend opgeroepen geneesheren en veeartsen; 
4) perslui met vergunning en toelating van het Ros Beiaardcomité; 
5) andere personen met toelating. 
 
§2 Verbodsbepalingen 
Tijdens deze stoet zijn verboden op de omloop : 
1) het voeren van ambulante handel. Er kan ambulante handel gevoerd worden op minimum 25 meter bui-

ten de omloop op de door de burgemeester vastgestelde locaties, waarna de vzw Ros Beiaardcomité na 
loting de effectieve plaats zal bepalen. 
Bij niet-naleving van deze bepaling zullen de kramen ambtshalve en op kosten van de eigenaars/de be-
zitters getakeld worden; 

2) het voeren van propaganda (aanbieden of uitdelen van publicitair materiaal), behoudens toelating van de 
vzw Ros Beiaardcomité. Ook alle lichtreclames zijn verboden vanaf 20.00uur. Bij niet-naleving van de 
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bepalingen zullen de propagandamiddelen die in strijd zijn met de reglementering ambtshalve en op kos-
ten van de eigenaars/ de bezitters verwijderd worden voor zover het om mobiele propanda en lichtrecla-
me gaat; 

3) het houden van inzamelingen en/of collectes, behoudens toelating van de vzw Ros Beiaardcomité 
4) het verlaten van de publiekszones en/of tribunes voor het nemen van foto-, film- of geluidsopnames, 

behoudens personen die op zichtbare wijze drager zijn van een vergunningskenteken afgeleverd door de 
vzw Ros Beiaardcomité en die zich schikken naar de bevelen van de politie en de aangestelden van de 
vzw Ros Beiaardcomité. Deze personen mogen zich echter in geen geval naar het midden van de om-
megang of tussen de deelnemers begeven. 

5) Het nemen van foto-, film- of geluidsopnamen van deelnemers om commerciële redenen; 
6) terrassen en terrasschermen, behalve voor horecazaken op de Oude Vest en de Vlasmarkt. De terras-

sen op de omloop moeten ontruimd zijn vanaf 18.00 uur; 
Voor de Grote Markt geldt op de dag van Katuit, inzonderheid vanaf 14.00 uur, alsook vanaf de maandag 
voor Katuit, ter gelegenheid van de repetitie, de volgende regeling wat terrassen betreft : 
* de doorgang om de Grote Markt op te komen en af te gaan moet volledig gevrijwaard blijven, zoals 

aangeduid op de situatieschets als bijlage. Concreet betekent dit dat om veiligheidsnormen het plaat-
sen van een terras niet is toegestaan in de zone van huisnummer 3 tot en met huisnummer 10, terwijl 
de horecazaken met huisnummers 14, 36, 37 en 38 hun terras dienen in te perken; 

* het terras van de horecazaak met huisnummer 33 dient op aanwijzingen van de politie gradueel inge-
perkt te worden tot maximaal 7 meter van de eigen gevel; 

* in de zone van huisnummer 22 tot en met huisnummer 31 mag er geen terrasinfrastructuur opgesteld 
staan voorbij 4 meter van de gevel; 

* de terrassen van de overige horecazaken op de Grote Markt mogen op maximaal 10 meter van de ei-
gen gevel opgesteld staan (markering met nagels). Uitbreiding van het terras voorbij de eigen gevel is 
nooit toegestaan; 

7) tapinstallaties, behalve in eerdergenoemde toegestane terrasgedeelten van horecazaken op de Oude 
Vest, de Vlasmarkt en de Grote Markt indien de tapinstallatie opgesteld staat tegen de voorgevel van de 
horecazaak . 
Indien er toch terrassen, terrasschermen en tapinstallaties op de omloop geplaatst worden in strijd met 
hetgeen in supra bepaald, dan worden deze na verwittigd te zijn geweest, verwijderd op kosten van de 
uitbater of de eigenaar en administratief in beslag genomen. 

 
Inbreuken op de bepalingen van dit hoofdstuk worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete 
van 60 EUR, behoudens artikel 9.2.2. § 6 en artikel 9.2.2. § 7 een administratieve geldboete van 120 EUR. 
 
Art. 9.2.3. - Verkeers- en ordemaatregelen 
Vanaf 19.30 uur worden volgende verkeers- en ordemaatregelen van kracht : 
 
1) alle verkeer wordt verboden met uitzondering van de in artikel 9.2.2 § 1 vermelde personen of diensten 

op de door de burgemeester vastgestelde omloop en bepaalde uren; 
2) het parkeren of stilstaan van voertuigen wordt verboden op het traject van de omloop, de vorming en de 

ontbinding en zoals door de burgemeester vastgelegd vanaf 2 uur voor het begin van de manifestatie; 
3) het verkeer, het parkeren en het stilstaan in de straten van de omloop, de vorming, de ontbinding van de 

stoet en zoals door de burgemeester vastgelegd, is slechts toegelaten van zodra de politie de toelating 
verleent; 

4) op de wegen die toegang verschaffen tot het traject van de omloop wordt slechts plaatselijk verkeer toe-
gelaten; 

5) de bewoners gelegen op de omloop zullen geïnformeerd worden over het tijdstip en de plaatsen van 
verboden parkeren en/of verkeer. 

 
Art. 9.2.4. - Lawaaioverlast 
Bij het doortrekken van de ommegang alsook tijdens de verschillende repetities vanaf de maandag voor 
Katuit, is het verboden in de straten van de omloop alsook in de aanpalende gebouwen, zoals drankgele-
genheden, danszalen, winkels, e.d. private geluidsinstallaties in werking te brengen of muziek te maken. Dit 
verbod is eveneens van toepassing op de foorkramen die opgesteld staan langs de omloop. 
 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 60 EUR. 
 
Art.9.2.5.- geluidsniveau op terrassen 
Betreffende het geluidsniveau op terrassen wordt verwezen naar art. 1.5.17. 
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Art. 9.2.6. – Vuurwerk 
Bij het doortrekken van de ommegang alsook tijdens de verschillende repetities vanaf de maandag voor 
Katuit, is het verboden voetzoekers te werpen of andere tuigen tot ontploffing te brengen, met uitzondering 
van speciale effecten die deel uitmaken van de ommegang alsook het luchtvuurwerk na afloop van de om-
megang.  
 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 60 EUR. 
 
Art. 9.2.7. – Gebruik van plastieken bekers 
Op de dag van Katuit vanaf 20.00 uur is het niet toegestaan door de horecazaken op de omloop om voor het 
cliënteel dat hun zaak verlaat dranken te schenken in glazen maar enkel en alleen gebruik te maken van 
plastieken bekers. 
 
Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 120 EUR. 
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HOOFDSTUK 10 
BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKENVERVOER 

 
 

10.1. ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE DE STEDELIJKE BEGRAAFPLAATSEN 
 
Art. 10.1.1. 
De stad Dendermonde beschikt over tien begraafplaatsen gelegen te Dendermonde-centrum, Appels, Me-
spelare, Oudegem, Vlassenbroek, Sint-Gillis, Baasrode, Briel, Schoonaarde, Grembergen. 
 
Art. 10.1.2. 
De stedelijke begraafplaatsen van Dendermonde * zijn bestemd voor de begraving, de bijzetting in een co-
lumbarium of urnenveld en de asverstrooiing van : 
- menselijke resten ontdekt op het grondgebied van Dendermonde; 
- overleden personen ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van Dendermonde; 
- personen die Dendermonde effectief bewonen, doch ingevolge wettelijke of internationale overeenkomsten 

vrijgesteld zijn van inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van Dendermonde; 
- personen opgenomen in een instelling buiten Dendermonde, die voor hun opneming hun gewone verblijf-

plaats in Dendermonde hadden; 
- personen die vroeger in Dendermonde waren ingeschreven gedurende minstens 25 jaar, alsook personen 

die omwille van hun hoge leeftijd of gezondheidsredenen bij een bloedverwant of kennis buiten Dender-
monde zijn gaan wonen; 

- ten uitzonderlijke titel en voor zover de overledene een bijzondere relatie heeft gehad met de gemeente, 
kan de burgemeester toestemming geven tot begraving op een gemeentelijke begraafplaats; 

- niet-inwoners die begunstigde zijn van een concessie of wiens assen verstrooid worden tegen betaling. 
 
De nodige bewijsstukken dienen voorgelegd door de aanvrager. 
 
* Wat het kerkhof van Vlassenbroek betreft zijn deze bepalingen alleen van toepassing op de inwoners van 
dit gehucht Vlassenbroek. 
 
Art. 10.1.3. 
De begraafplaatsen zijn, behoudens afwijking vastgesteld door de burgemeester, toegankelijk voor het pu-
bliek op : 
 
Werkdagen : 
Van 1 oktober tot 31 maart : van 9.00 uur tot 16.00 uur 
Van 1 april tot 30 september : van 9.00 uur tot 19.00 uur 
 
Zaterdag , zondag en feestdagen : 
Van 1 oktober tot 31 maart : van 9.00 uur tot 16.00 uur 
Van 1 april tot 30 september : van 9.00 uur tot 16.00 uur 
 
Vanaf 1 week vóór Allerheiligen tot en met 11 november zijn de begraafplaatsen gesloten vanaf het invallen 
van de duisternis. De kerkhoven van Appels, Mespelare (oud-kerkhof) en Vlassenbroek zijn steeds toegan-
kelijk. 
 
Voor dienstnoodwendigheden kunnen de begraafplaatsen, tijdens de openingsuren, op bevel van de bur-
gemeester, tijdelijk voor het publiek gesloten worden. 
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10.2. PLEEGVORMEN DIE DE BEGRAVINGEN/CREMATIES VOORAFGAAN 
 

10.2.1. Aangifte 
 
Art. 10.2.1.1. 
Voor begraving en lijkverbranding is  toelating vereist van de ambtenaar van de burgerlijke stand. 
 
Art. 10.2.1.2. 
Elk overlijden in de gemeente wordt zonder verwijl aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. 
Dit geldt eveneens in geval van ontdekking van een menselijk lijk op het grondgebied van de gemeente. 
 
Het overlijden wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand vastgesteld op basis van een getuigschrift 
afgeleverd door de behandelende geneesheer. 
 
Art. 10.2.1.3. 
Diegene die voor de begraving instaan regelen met het gemeentebestuur de formaliteiten betreffende de 
begraving. Bij ontstentenis daarvan, wordt door het gemeentebestuur het nodige gedaan. 
 

10.2.2. Kisting 
 
Art. 10.2.2.1 
Een balseming of enige andere conserverende behandeling, voorafgaand aan de kisting, kan in de door de 
Vlaamse regering bepaalde gevallen, toegelaten worden. (toelichting:. Deze gevallen zijn opgenomen in het 
besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004, tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen 
en crematoria, artikel 25, 26 en 27.) 
 
Art. 10.2.2.2. 
Zo de overledene een implantaat draagt dat werkt op een batterij, moet deze batterij worden verwijderd vóór 
de begraving of crematie. 
 
Art. 10.2.2.3. 
Tot balseming of kisting mag slechts worden overgegaan nadat het overlijden werd vastgesteld door de 
ambtenaar van de burgerlijke stand, op voorlegging van het daartoe nodige doktersattest. Wanneer het 
overlijden te wijten is aan een gewelddadige of verdachte oorzaak, kan dit pas na vrijgave van het lijk door 
de procureur des Konings. 
 
De burgemeester of zijn gemachtigde mag de kisting bijwonen. 
 
Art. 10.2.2.4. 
De kisting van het te cremeren of naar het buitenland (met uitzondering van Luxemburg en Nederland), te 
vervoeren stoffelijk overschot heeft plaats in aanwezigheid van de burgemeester of diens afgevaardigde, die 
de toepassing van de wettelijke en de reglementaire bepalingen nagaat. 
 
Art. 10.2.2.5. 
Het gebruik van doodskisten, foedralen, doodswaden, producten en procédés die de natuurlijke en normale 
ontbinding van het lijk of de crematie beletten, is verboden. 
 
Art. 10.2.2.6. 
Behalve om te voldoen aan een rechterlijke beslissing mag de kist na de kisting niet meer geopend worden. 
 
Art. 10.2.2.7. 
De begrafenisondernemer dient zich ervan te vergewissen dat de kist / urne niet groter is dan de voorziene 
plaats in de kelder / columbarium / urnenveld en dient hierbij rekening te houden met de maximale afmetin-
gen zoals bepaald in het huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen (zie bijlage 
11). 
 
Bij de begraving van een sierurne in het urnenveld dient de sierurne afgesloten (dichtgeplakt) te worden. 
 
Art. 10.2.2.8. 
Inbreuken op de bepalingen van hoofdstuk 10.2. worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete 
van 60 EUR. 
 



65  

10.3. LIJKENVERVOER 
 
Art. 10.3.1. 
Wanneer het stoffelijk overschot zich op het grondgebied van de gemeente bevindt, wordt het vervoer door 
een private onderneming waargenomen onder het toezicht van het gemeentebestuur dat ervoor zorgt dat 
het vervoer ordelijk en met de aan de overledene verschuldigde eerbied verloopt. 
 
Art. 10.3.2. 
Het vervoer van lijken, naar de begraafplaats of naar het crematorium, gekist of in een lijkwade, gebeurt in 
een lijkwagen of op de meest passende wijze. Het vervoer dient steeds over de kortst mogelijke afstand te 
gebeuren. 
 
Over de wijze van overbrenging van de asurne van het crematorium naar de begraafplaats, waar deze be-
graven zal worden, bijgezet of de as verstrooid zal worden, beslist diegene die bevoegd is om in de lijkbe-
zorging te voorzien. Dit gebeurt volgens de eisen van welvoeglijkheid. 
 
Art. 10.3.3. 
Het vervoer van stoffelijke overschotten binnen of buiten de gemeente kunnen plaatsvinden vanaf het mo-
ment dat de behandelende geneesheer of de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld een attest 
heeft opgesteld waarin hij verklaart dat het om een natuurlijke doodsoorzaak gaat en dat er geen gevaar 
voor de volksgezondheid is.  
 
Art. 10.3.4. 
Voor zover stoffelijke overschotten van de in België overleden personen naar het buitenland moet vervoerd 
worden, is het vervoer, naargelang het geval, onderworpen aan de formaliteiten vermeld in : 
a) het KB van 8 maart 1967, wanneer het lijk moet vervoerd worden naar Luxemburg of Nederland; 
b) het akkoord van Straatsburg van 26 oktober 1973, wanneer het lijk moet vervoerd worden naar een an-

der land dan vermeld onder a) en dat het akkoord van Straatsburg ondertekend heeft; 
c) het Regentsbesluit van 20 juni 1947, wanneer een lijk moet vervoerd worden naar een land, niet bedoeld 

in a) of b). 
 
Art. 10.3.5. 
Inbreuken op de bepalingen van hoofdstuk 10.3. worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete 
van 60 EUR. 
 
 

10.4. BEGRAVINGEN 
 
Art. 10.4.1. 
De begraafplaatsen zijn bestemd voor het begraven van de stoffelijke overschotten van de in artikel 10.1.2. 
vermelde overledenen. 
 
Art. 10.4.2. 
De begraving wordt uitgevoerd binnen de tien dagen, ingaande de dag na de dag van het overlijden of vrij-
gave van het lichaam ingeval van inbeslagname door het parket. 
 
De begravingen kunnen doorgaan : 
- elke werkdag van 9 uur tot 16 uur; 
- elke zaterdag van vanaf 9 uur tot 16 uur. 
 
Op zondagen, officiële en statutaire verlofdagen worden geen begravingen uitgevoerd. In dit geval zal de 
begraving of bijzetting de eerst volgende werkdag worden uitgevoerd. 
 
Wettelijke feestdagen zijn : 1 januari, Paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartdag, Pinkstermaandag, 21 juli, 15 
augustus, 1 november, 11 november en 25 december. 
Officiële en statutaire verlofdagen zijn : 11 juli, 2 november, 15 november en 26 december. 
 
Art. 10.4.3. 
Tenzij in speciale gevallen en op advies van de behandelende geneesheer, vindt ten vroegste 24 uur na het 
overlijden, de begraving van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten of de crematie met daarop volgend 
de begraving, de berging of de verstrooiing van de as, plaats. De burgerlijke stand beslist in elk geval, na 
overleg met de familie of de belanghebbenden, over dag en uur van de begrafenis. 



66  

Art. 10.4.4. 
De begravingen worden volgens plan, in regelmatige volgorde uitgevoerd. Dit plan wijst de percelen aan 
voor begraving in volle grond, kindergraven, alsook voor de bijzetting in de nissen van het columbarium. 
 
De grafmaker of een daartoe gemachtigde houdt een register bij waarin de identiteit wordt vermeld van al de 
personen op de begraafplaats begraven, alsook de datum van de begraving, de dagtekening van de begra-
fenistoelating en de sectie en nummer van de plaats van de grafsteen. 
 
Art. 10.4.5. 
Uitsluitend de gemachtigde van de gemeente is ertoe bevoegd te zorgen voor : 
- het aanhechten van een volgnummer aan de urne; 
- het uitstrooien van de as op een hiertoe voorbehouden asverstrooiingsweide; 
- het plaatsen van de kist of de urne in de kuil, de grafkelder, het urnenveld of het columbarium; 
- het delven van een graf voor begravingen of bijzettingen in volle grond en het vullen van de kuil; 
- het openen, plaatsen en afsluiten van de nis in een columbarium of de urne op het urnenveld; 
- het aanbrengen van herdenkingsplaatje aan de herdenkingszuil voor de strooiweides. 
 
Art. 10.4.6. 
Het parket kan in bepaalde gevallen bevelen tot de opening van een grafkelder. 
 
In de andere gevallen mag een grafkelder slechts open gedaan worden bij een bijzetting en mits vooraf-
gaandelijke toelating van de burgemeester. De familie of belanghebbende stelt een private persoon aan om 
de grafkelder te openen en deze na bijzetting opnieuw vakkundig te sluiten. Alle kosten hieraan verbonden 
zijn ten laste van de opdrachtgever. 
 
Voor het bijzetten van een lichaam in een bestaande concessie dient de familie of belanghebbende even-
eens een private persoon aan te stellen die de zerk daags voor de dag van begraving verwijdert. Na de be-
graving plaatst deze de zerk terug. Het graven van de put voor de kist en het dichten ervan geschiedt door 
de zorgen van de gemeente. 
 
Art. 10.4.7. 
In volle grond worden de lijken horizontaal begraven in een afzonderlijke kuil op een minimum diepte van 65 
cm, het ene naast het andere. 
 
Art. 10.4.8. 
Inbreuken op de bepalingen van hoofdstuk 10.4. worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete 
van 60 EUR. 
 
 

10.5. ONTGRAVINGEN 
 
10.5.1. Algemene bepalingen 
 
Art. 10.5.1.1. 
Ontgravingen zijn enkel mogelijk : 
a) op bevel van de gerechtelijke overheid; 
b) bij terugneming door de stad van het geconcedeerd graf of nis, wegens openbaar belang of dienstnood-

wendigheden; 
c) bij wijziging van de bestemming van de begraafplaats; 
d) op verzoek van de belanghebbende en mits voorafgaande machtiging van de burgemeester. Het verle-

nen van toestemming tot opgraving van een lijk door de burgemeester kan enkel om ernstige redenen.  
 
Art. 10.5.1.2. 
Indien om de ontgraving van een stoffelijk overschot of asurne door een belanghebbende verzocht wordt 
voor wederbegraving op één van de tien begraafplaatsen van Dendermonde, gebeurt dit uitsluitend op ge-
concedeerde grond na betaling van de retributie volgens het retributiereglement. 
 
Art. 10.5.1.3. 
Behalve bij een ontgraving op gerechtelijk bevel, dient de aanvraag tot ontgraving door de nabestaande 
schriftelijk te worden gericht aan de burgemeester. Onverminderd het recht van de burgemeester om in de 
toelating bijzondere voorwaarden op te leggen, moeten steeds volgende beschikkingen worden nageleefd : 
a) dag en uur waarop de ontgraving zal geschieden worden in overleg met de dienst van de  begraafplaat-

sen vastgesteld. Deze zal geschieden uiterlijk binnen het jaar na de aanvraag; 
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b) het openleggen van het graf, het openen van de grafkelders, het lichten van de kist uit het graf en het 
vullen van de kuil geschiedt door een gespecialiseerde firma die door de gemeente wordt aangesteld; 

c) het grafteken, de beplantingen en alle andere aanwezige voorwerpen op het graf worden door de gespe-
cialiseerde firma verwijderd en meegenomen; 

d) de nabestaanden kunnen echter het grafteken, de beplantingen en alle andere aanwezige voorwerpen 
op het graf recupereren mits voorafgaandelijke kennisgeving. De te recupereren zaken dienen 24 uur 
voor de ontgraving verwijderd te zijn door de nabestaanden en dit onder toezicht van de begraafplaats-
verantwoordelijke; 

e) het openen van de nis, het uitnemen van de urne uit de nis en het terug sluiten van de nis, geschiedt 
door de zorgen van de gemeente. 

 
10.5.2. Ontgravingen van niet-gecremeerde lichamen 
 
Art. 10.5.2.1. 
Behalve bij gerechtelijk bevel worden vanaf 1 oktober tot 30 november en op zondagen of wettelijke feest-
dagen geen ontgravingen verricht. 
 
Tijdens de ontgraving wordt de plaats ervan voor het publiek visueel afgeschermd. 
 
Er moet tot een ontgraving worden overgegaan in tegenwoordigheid van de begraafplaatsbewaarder en een 
gemachtigde door de burgemeester aangesteld die er verslag van opmaakt. Een lid of een afgevaardig-
de/mandataris van de familie kan hierbij aanwezig zijn. 
 
De begraafplaatsbewaarder of de gemachtigde door de burgemeester kunnen de vernieuwing van de kist 
voorschrijven indien zij zulks nodig achten en elke andere maatregel nemen die van die aard is dat de wel-
voeglijkheid en de openbare gezondheid worden beschermd, zulks op kosten van de aanvrager. 
 
Art. 10.5.2.2. 
Indien wordt vastgesteld dat kledingstukken of andere omhulsels het verteringsproces ernstig vertragen 
moet de ondoordringbaarheid voor lucht van deze omhulsels worden opgeheven. Zo mogelijk wordt het 
storende omhulsel verwijderd. 
 
Art. 10.5.2.3. 
Indien het op te graven lijk naar een andere begraafplaats op het grondgebied of naar dit van een andere 
gemeente moet overgebracht worden, is het verplicht de opgegraven kist in een hermetisch gesloten omhul-
sel te plaatsen alvorens zij mag vervoerd worden. 
 
Art. 10.5.2.4. 
Het overbrengen van een opgegraven lijk naar een ander gemeente kan maar geschieden na toelating van 
de burgemeester. 
 
Art. 10.5.2.5. 
Het is niet toegelaten een lijk te ontgraven om het een graf te geven van een kortere duur dan diegene die 
oorspronkelijk werd bepaald.  
 
Art. 10.5.2.6. 
Voor crematie na opgraving is de toestemming nodig van de procureur des Konings van het arrondissement 
van de plaats waar het crematorium of van de hoofdverblijfplaats waar de aanvrager is gevestigd, of van de 
plaats van overlijden of van de plaats waar het stoffelijk overschot is begraven. 
 
Art. 10.5.2.7. 
Het recht verschuldigd bij ontgraving wordt vastgesteld door het retributiereglement. Alle kosten zijn ten 
laste van de aanvragers. 
 
Art. 10.5.2.8. 
Inbreuken op de bepalingen van hoofdstuk 10.5. worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete 
van 60 EUR. 
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10.6. RUIMEN VAN (DEEL VAN) BEGRAAFPLAATS 
 
Art. 10.6.1. 
Voor de ruiming van een begraafplaats of van een deel ervan, wordt een draaiboek opgemaakt. De werk-
zaamheden, de richtlijnen, opgenomen voor de bescherming van het uitvoerend personeel, en de werkwijze 
bij  en de bestemming van mogelijke onverteerbare resten, alsook de bestemming van mogelijk aangetroffen 
waardevolle voorwerpen, worden erin omschreven. 
De te ruimen graven zijn graven waarvan de concessie verstreken is of graven zonder concessie na 15 jaar.  
Art. 10.6.2. 
Bij ruimingen wordt de plaats van de te ruimen graven voor het publiek afgeschermd. 
 
Art. 10.6.3. 
Tijdens het vervoer van onverteerbare resten wordt gebruik gemaakt van een al dan niet herbruikbare lucht- 
en vloeistofdichte kist. Zo deze kist uitsluitend voor het vervoer bestemd is, mag deze kist vervaardigd zijn 
uit niet-afbreekbaar materiaal. 
 
Art. 10.6.4. 
Als de bestemming van het lijk buiten de begraafplaats van opgraving is gelegen, moet de kist in afwachting 
van vervoer koel worden bewaard in een lucht- en lekdichte kist. 
 
Art. 10.6.5. 
De bij het opruimen van een graf gevonden resten van kleding of van een doodskist of een lijkwade worden 
afgevoerd voor verbranding. 
 
Art. 10.6.6. 
Als bij ruiming een omhulsel wordt aangetroffen die de zuurstoftoetreding belemmert, moet die worden ver-
wijderd. Indien dit onmogelijk is, moet het in ieder geval luchtdoorlatend worden gemaakt. 
 
Art. 10.6.7. 
Inbreuken op de bepalingen van hoofdstuk 10.6. worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete 
van 60 EUR. 
 
 

10.7. GRAFTEKENS, BOUW- EN BEPLANTINGSWERKEN – ONDERHOUD DER 
GRAVEN 
 

10.7.1. Procedure 
 
Art. 10.7.1.1. 
Tenzij de overledene anders heeft beschikt of zijn verwanten zich ertegen verzetten, heeft eenieder het 
recht op het graf van zijn verwante of vriend(in) een grafteken te doen plaatsen zonder afbreuk te doen aan 
het recht van de concessiehouder. 
 
Art. 10.7.1.2. 
Het plaatsen van graftekens is onderworpen aan een voorafgaande en schriftelijke toelating, verleend door 
de ambtenaar van de burgerlijke stand.  
 
Art. 10.7.1.3. 
Na het bekomen van de nodige toelating, gebeurt de plaatsing, wegneming of de verbouwing van graftekens 
en de uitvoering van beplantingen op de begraafplaatsen onder toezicht van de grafmaker. Minstens twee 
werkdagen vóór de aanvang van de werken neemt de aannemer contact op met de grafmaker. 
De grafmaker duidt de juiste plaats aan en ondertekent de schriftelijke toelating voor correcte uitvoering 
conform het huishoudelijk reglement. 
 

10.7.2. Tijdstip 
 
Art. 10.7.2.1. 
De bouw-, beplantings- of aanaardingswerken en elke plaatsing, herstelling, afbraak van graftekens is ver-
boden op zaterdagen, zondagen en wettelijke, officiële en daarmee gelijkgestelde feestdagen en statutaire 
verlofdagen en brugdagen, alsook de laatste week voor Allerheiligen. Dit verbod geldt eveneens op alle 
andere dagen vóór 8.00 uur ‘s morgens en na 16.30 uur ’s avonds. 
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Art. 10.7.2.2. 
Het is verboden graftekens op te richten vóór het verstrijken van zes maanden, volgend op de datum van de 
begrafenis. 
Bovenvermelde regel geldt niet bij grafkelders of begravingen in het urnenveld. 
 
Art. 10.7.2.3. 
De aangevoerde grafsteen of –tekens, die één week vóór Allerheiligen bij de sluiting van de begraafplaats 
niet zouden geplaatst zijn, moeten door toedoen van de betrokken familieleden daags nadien vóór 10.00 uur 
’s morgens verwijderd zijn, zo niet zullen grafstenen, -tekens en andere voorwerpen op risico en ten laste 
van de overtreder en zonder enig verhaal opgeruimd worden door de zorgen van de gemeente. 
 
Art. 10.7.2.4. 
Op 1 en 2 november is het verboden de grafzerken schoon te maken. 
 

10.7.3. Uitvoering 
 
Art. 10.7.3.1. 
Alle werken die, als voorbereiding, elders mogelijk zijn, mogen niet op de begraafplaats gebeuren. De mate-
rialen moeten zoveel mogelijk geprefabriceerd ter plaatse worden gebracht om de werken op de begraaf-
plaats tot het strikte minimum te beperken. Eventuele inscripties dienen reeds aangebracht te zijn. Dit geldt 
niet voor graven waar meerdere personen kunnen begraven worden. 
 
Art. 10.7.3.2. 
Het is niet toegelaten grafstenen of andere gedenktekens te plaatsen die door hun vorm, afmetingen, hun 
opschriften of aard van de materialen, de reinheid, gezondheid, veiligheid en rust op  de begraafplaats kun-
nen verstoren. 
 
Art. 10.7.3.3. 
Geen enkel hulpmateriaal of restmateriaal mag binnen de omheining van de begraafplaats worden achterge-
laten na 16 uur. Uitzonderingen kunnen door de burgemeester worden toegelaten. 
De materialen worden aangevoerd en geplaatst naarmate de behoeften. 
Na een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling wordt er op bevel van de burgemeester van ambtswege 
overgegaan tot de wegneming van de materialen op kosten van de overtreder. 
 
Art. 10.7.3.4. 
Zij die graftekens plaatsen moeten ervoor zorgen dat : 
- geen aarde, materiaal, bouwstukken of andere voorwerpen op de graven terecht komen of erop gelegd 

worden; 
- boompjes of beplantingen niet kunnen gebruikt worden als aanhechtingspunten voor stellingen, koorden, 

kabels en dergelijke; 
- de overblijvende aarde en andere voorwerpen verzameld en gebracht worden op plaatsen door het ge-

meentepersoneel aangewezen; 
- de grafzerken moeten onderhouden en desgevallend hersteld worden door de eigenaars. 
 
Art. 10.7.3.5. 
Degenen die aangesteld zijn tot het plaatsen van zerken of gedenktekens, zullen hun materialen op het 
kerkhof mogen aanbrengen met een aangepast voertuig, met dien verstande dat zij aan de wegen of aan de 
andere graven geen schade berokkenen. 
 
Het is verboden met voertuigen op de graspleinen te rijden of deze er te parkeren. 
 
Art. 10.7.3.6. 
De graftekens moeten zodanig opgericht en onderhouden worden dat zij de veiligheid en doorgang niet be-
lemmeren en zonder schade aan te brengen aan de aangrenzende graftekens en graven. 
 
Het grafmonument, met uitzondering van het grafmonument op het urnenveld, dient geplaatst te worden op 
funderingspalen van minimum 1,80 meter binnen de zone van één meter op twee meter.  Betonnen funde-
ringsplaten worden niet toegelaten. 
 
Art. 10.7.3.7. 
Op geconcedeerde percelen moet ten laatste na één jaar, maar niet voor zes maanden en gedurende de 
hele duur van de concessie een grafteken behouden blijven. 
Op niet-geconcedeerde percelen mag een grafteken geplaatst worden tussen de zes maanden en een jaar. 
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De opschriften en de grafschriften moeten steeds leesbaar zijn, en zullen van die aard zijn om de welvoege-
lijkheid, de orde en de aan de doden verschuldigde eerbied te vrijwaren. 
 
Art. 10.7.3.8. 
De graftekens, grafmomumenten en grafzerken moeten voldoen aan de bepalingen opgenomen in het huis-
houdelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen. 
Gedenktekens die niet overeenstemmen met de bepalingen van de gemeentelijke reglementering of welke 
geplaatst werden zonder voorafgaandelijke toelating vanwege de ambtenaar van de burgerlijke stand, die-
nen verwijderd te worden door diegenen in wiens opdracht ze geplaatst werden. De betrokkene(n), indien 
gekend, zal (zullen) hiervoor schriftelijk in gebreke worden gesteld. Wanneer geen opdrachtgevers bekend 
zijn, zal een bericht gedurende een jaar worden uitgehangen aan het grafteken. Bij gebrek aan herstel bin-
nen een periode van een jaar na de ingebrekestelling of na de aanplakking van het bericht, zal de verwijde-
ring door het gemeentebestuur gebeuren, en zullen de kosten ten laste gelegd worden van de bekende op-
drachtgever(s). 
 
Art. 10.7.3.9. 
Aanplantingen moeten conform het huishoudelijk reglement betreffende de begraafplaatsen gebeuren. 
Het planten van bomen en heesters op de graven is verboden. 
 
Art.10.7.3.10. 
Inbreuken op de bepalingen van hoofdstuk 10.7. worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete 
van 60 EUR, met uitzondering van artikel. 10.7.2.2. en artikel 10.7.3.6. welke gesanctioneerd worden met 
een administratieve geldboete van 120 EUR. 
 
 

10.8. VERWAARLOZING 
 
Art. 10.8.1. 
De graftekens, hun omgeving en de kleine hofjes moeten voortdurend in perfecte staat van bewaring, on-
derhoud en reinheid gehouden worden. 
 
De verantwoordelijke families of belanghebbenden moeten elk grafteken dat bouwvallig is, doen herstellen 
of wegnemen. Na een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling wordt op bevel van de burgemeester van 
ambtswege overgegaan tot de afbraak of tot de wegneming van de materialen op koste van de in gebreke 
gebleven families. 
 
Art. 10.8.2. 
Het onderhoud van de graven op geconcedeerde grond rust op de belanghebbenden. Wanneer een graf 
doorlopend onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, ingestort of bouwvallig is, wordt een akte van ver-
waarlozing opgesteld door de burgemeester of zijn gemachtigde. 
 
Die akte blijft een jaar lang bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt. Na het verstrijken 
van die termijn en bij niet herstelling wordt op bevel van de burgemeester van ambtswege overgegaan tot 
afbraak of tot het wegnemen van de materialen op kosten van de in gebreke blijvende familie. Bovendien 
kan een einde gesteld worden aan het recht op een concessie. 
 
De gemeenteraad draagt deze bevoegdheid om een einde te stellen aan het recht op een concessie over op 
het college van burgemeester en schepenen.   
 
Art. 10.8.3. 
Ingeval van dringende noodzakelijkheid (gevaar voor directe omgeving) kunnen graftekens of een gedeelte 
ervan ambtshalve door de burgemeester worden weggenomen, zonder verhaal of aanspraak te maken op 
een vergoeding. De dringende noodzaak wordt door de burgemeester in een akte vastgesteld. De akte 
wordt aan het betrokken graf en aan de ingang van de begraafplaats bekendgemaakt. Zij zal verstuurd wor-
den aan eventueel gekende nabestaanden. 
 
Art. 10.8.4. 
Inbreuken op de bepalingen van hoofdstuk 10.8. worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete 
van 60 EUR. 
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10.9. ALGEMENE ORDEMAATREGELEN 
 
Art. 10.9.1. 
De gemeente staat niet in voor de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen. 
Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de diefstallen of beschadigingen welke op 
de begraafplaatsen ten nadele van de families zouden gepleegd worden aan de graven, erop aangebrachte 
gedenktekens, beplantingen en andere voorwerpen. 
 
Art. 10.9.2. 
Op de begraafplaatsen zijn alle handelingen verboden waardoor de orde of de aan de doden verschuldigde 
eerbied verstoord wordt. 
Het is in het bijzonder verboden : 
- aanplakbrieven of opschriften aan te brengen, behoudens in de gevallen bepaald bij het decreet van 16 

januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging of bij deze politieverordening; 
- goederen te koop aan te bieden of zijn diensten aan te bieden. 
 
Art. 10.9.3. 
Het is verboden : 
a) de begraafplaats te betreden buiten de voorziene openingsuren voor het publiek; 
b) de grasperken en de aanplantingen van de begraafplaats en aanhorigheden te betreden (met uitzonde-

ring van dienstpersoneel) of op welke wijze dan ook te beschadigen; 
c) de strooiweiden en de stille kinderweiden te betreden, met uitzondering van dienstpersoneel; 
d) de omheining van de begraafplaats te beklimmen, te beschadigen; 
e) op de graven de graftekens, symbolen, opschriften, bloemen, kransen, beplantingen, versieringen en 

dergelijke : 
- te beschadigen, besmeuren, verminken, vernielen, verplaatsen of ontvreemden; 
- weg te dragen van de begraafplaats zonder voorafgaande toelating van de burgemeester.  

Deze toelating moet vertoond worden aan het gemeentepersoneel, dienstdoend op de begraaf-
plaats; 

f) binnen de omheining van de begraafplaats en de aanhorigheden vuilnis en afval neer te leggen, tenzij op 
de daartoe bestemde plaatsen; 

g) op de begraafplaats of de aanhorigheden zich te gedragen op een wijze die met de ernst en de stilte der 
plaats en met de eerbied verschuldigd aan de doden niet overeenstemt; 

h) met rijwielen, bromfietsen en voertuigen (uitgezonderd dienstvoertuigen, kinderwagens, voertuigen voor 
aanbrengen materiaal graftekens) de begraafplaats binnen te rijden, zelfs aan de hand geleid, tenzij om 
uitzonderlijke redenen waartoe toelating wordt verleend door de burgemeester; 

i) vergezeld te zijn van honden of andere dieren, met uitzondering voor visueel gehandicapten of andere 
mindervaliden met hun geleidehond, politiediensten en erkende bewakingsondernemingen met waak-, 
speur- en verdedigingshonden; 

j) opschriften of grafschriften aan te brengen die de welvoeglijkheid, de orde en de aan de doden verschul-
digde eerbied verstoren; 

k) filmen of fotograferen, van op het even welke plaats, van begrafenissen of lijkstoeten op het domein van 
het kerkhof, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de getroffen familie. In alle andere gevallen kan door de 
burgemeester de toelating worden verleend; 

l) aanbevelingen te plaatsen op de graven of op de concessiegronden. Alleen de naam, voornaam en het 
adres van de bouwer of ontwerper mag op het grafteken bescheiden worden vermeld; 

m) kinderen aan zichzelf over te laten, ze te laten rondlopen of te laten spelen op de begraafplaatsen; 
n) te spelen, te schreeuwen, te zingen, muziek te laten maken of zich luidruchtig te gedragen. 
 
Art. 10.9.4. 
Inbreuken op de bepalingen van hoofdstuk 10.9. worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete 
van 60 EUR, behoudens Artikel 10.9.3. e). Inbreuken op artikel 10.9.3. e) worden gesanctioneerd met een 
administratieve geldboete van 120 EUR. 
 
Voor de inbreuken gepleegd tegen de bepalingen van onderhavig reglement zijn de ouders burgerlijk aan-
sprakelijk voor hun minderjarige met hen samenwonende kinderen en de werkgevers voor hun aangestel-
den. 
 
Vergunninghouders of hun familie blijven burgerlijk aansprakelijk voor alle ongevallen veroorzaakt wegens 
de door hun zorgen geplaatste graftekens of andere oorzaken van welke aard ook. 
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HOOFDSTUK 11 
Meldingsplicht 

 
 
Art. 11.1. 
Het is verboden om handelingen die op basis van art. 4.2.2 §1 VCRO en het ‘Meldingsbesluit’

2
 meldings-

plichtig zijn niet te melden of de aangemelde handelingen aan te vatten voor de 20
ste

 dag na de datum van 
de melding. 
 
 
Art. 11.2. 
Inbreuken op deze bepaling worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 120 euro. 
 
 
Art. 11.3. 
Er is sprake van herhaling als de overtreder zes maanden na het opleggen van de administratieve sanctie 
géén melding overeenkomstig art. 4.2.2§7 en het ‘Meldingsbesluit’ heeft gedaan. 

                                                   
2
 Besl. Vl. Reg. 16.07.2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening, B.S. 10.09.2010 
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HOOFDSTUK 12 
BEPALINGEN BETREFFENDE DE ADMINISTRATIEVE SANCTIES 

 
 

AFDELING I - TOEPASSINGSGEBIED 
 
Art. 12.1. 
Dit reglement is van toepassing op het politiereglement of verordeningen van de stad Dendermonde die 
aanleiding kunnen geven tot een administratieve sanctie. 
 
 

AFDELING II - AANGEWEZEN AMBTENAAR 
 
Art. 12.2. 
De aangewezen ambtenaar, alsook desgevallend zijn of haar vervanger, wordt bij afzonderlijk besluit aan-
geduid door de gemeenteraad. 
 
 

AFDELING III - HERHALING 
 
Art. 12.3. 
De persoon die, na met een administratieve geldboete van 60 EUR te zijn gesanctioneerd, eenzelfde in-
breuk pleegt binnen de twaalf maanden na de vaststelling van de laatst gepleegde inbreuk, wordt gesancti-
oneerd met een geldboete van 120 EUR. 
 
Art. 12.4. 
De persoon die, na met een administratieve geldboete van 120 EUR te zijn gesanctioneerd, eenzelfde over-
treding begaat binnen de twaalf maanden na de vaststelling van de laatst gepleegde inbreuk, wordt gesanc-
tioneerd met de volgens de wet maximum toegelaten geldboete, zijnde 250 EUR, of 125 EUR indien het een 
minderjarige betreft die de volle leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. 
 
Art. 12.5. 
De persoon, eigenaar van een instelling, aan wie reeds tweemaal een administratieve boete werd opgelegd 
naar aanleiding van een overtreding die verband houdt met die instelling, kan worden gesanctioneerd met 
de administratieve sluiting van de instelling gedurende een termijn van maximum drie maanden. 
 
 

AFDELING IV - SAMENLOOP VAN VERSCHEIDENE OVERTREDINGEN BINNEN ÉÉN 
REGLEMENT OF VERORDENING 
 
Art. 12.6. 
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 EUR te boven mag gaan, of 125 EUR indien het een minderjarige betreft die de volle leeftijd van 16 
jaar heeft bereikt op het gebruik van de feiten. Er wordt dus slechts één administratieve geldboete opgelegd 
per reglement. 
 
Art. 12.7. 
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 slui-
ting uitgesproken. 
 
 

AFDELING V - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN 
 
Art. 12.8. 
Indien er verzachtende omstandigheden zijn, kunnen de administratieve geldboetes worden verminderd. 
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AFDELING VI - DE ADMINISTRATIEVE GELDBOETE 
 
Art. 12.9. 
De administratieve procedure wordt overeenkomstig artikel 119bis, § 9, Nieuwe Gemeentewet opgestart 
door middel van een ter post aangetekende brief 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 60 EUR. De aangewezen ambtenaar bepaalt in 
dit geval de dag waarop dit mondeling onderhoud plaatsvindt, rekening houdend met het feit dat het onder-
houd binnen de twintig werkdagen, te rekenen van de datum van verzending van het verweerschrift, moet 
plaatsvinden. 
 
De aangewezen ambtenaar kan een bemiddelingsprocedure opstarten. 
 
Art. 12.10. 
De aangewezen ambtenaar brengt de betrokkene met een tweede aangetekende brief op de hoogte van de 
beslissing. De kennisgeving moet ondertekend worden door de burgemeester en de stadssecretaris. 
 
Art. 12.11. 
Bij de kennisgeving van de beslissing wordt een overschrijvingsformulier gevoegd dat door betrokkene ge-
bruikt kan worden. Tevens wordt hem meegedeeld dat de boete ook in handen van de stadsontvanger kan 
worden betaald. 
 
 

AFDELING VII - DE ADMINISTRATIEVE SCHORSING VAN EEN DOOR DE STAD 
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. 12.12. 
Indien de inbreuk gesanctioneerd wordt door een in dit hoofdstuk bepaalde sanctie, stuurt de aangewezen 
ambtenaar het proces-verbaal door naar het college van burgemeester en schepenen. 
 
Art. 12.13. 
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 volgen-
de inbreuk. De waarschuwing moet een uittreksel bevatten van het overtreden reglement en dient per post 
aangetekende brief te gebeuren. 
 
Art. 12.14. 
Vervolgens wordt aan de overtreder per post aangetekende brief of brief tegen ontvangstbewijs meegedeeld 
dat er aanwijzingen zijn dat er nog steeds een inbreuk is en dat het college overweegt een sanctie (schor-
sing 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. 12.15. 
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 uitge-
nodigd de notulen te ondertekenen. 
 
Art. 12.16. 
Bij het nemen van de beslissing zijn in het college van burgemeester en schepenen minstens vijf dezelfde 
leden aanwezig als tijdens de hoorzitting. 
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Art. 12.17. 
De kennisgeving van de sanctie wordt ondertekend door de burgemeester en de stadssecretaris. Deze 
sanctie wordt aan de overtreder ter kennis gebracht door een aangetekende brief, ofwel door overhandiging 
tegen ontvangstbewijs. 
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HOOFDSTUK 13 
BEMIDDELINGSPROCEDURE 

 
 

AFDELING I - TOEPASSINGSGEBIED 
 
Art. 13.1. 
In het kader van de door artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet toegekende bevoegdheden voorziet 
artikel 119ter van de Nieuwe Gemeentewet dat de gemeenteraad kan voorzien in een bemiddelingsprocedu-
re, voorafgaand aan de beslissing inzake het opleggen van een administratieve sanctie. 
 
Art. 13.2. 
Volgens artikel 119ter van de Nieuwe Gemeentewet moet de bemiddeling verplicht worden aangeboden aan 
minderjarige overtreders die de volle leeftijd van zestien jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten.  
 
Art. 13.3. 
Aan meerderjarige overtreders kan deze bemiddeling facultatief aangeboden worden, wanneer een bemid-
deling op basis van de gepleegde inbreuk een meerwaarde kan betekenen. 
De sanctionerende ambtenaar beoordeelt hierbij of het opstarten van de bemiddelingsprocedure wenselijk 
en nuttig is. 
 
 

AFDELING II - DOELSTELLING 
 
Art. 13.4. 
Het doel van de bemiddelingsprocedure is in eerste instantie de dader van de inbreuk de mogelijkheid bie-
den de eventuele schade te vergoeden of te herstellen.  
Mits ondersteuning en begeleiding van de bemiddelaar biedt de bemiddeling een mogelijkheid aan alle be-
trokken partijen om creatief te zoeken naar een oplossing tot ieders tevredenheid, zowel op materieel, finan-
cieel, moreel als emotioneel vlak. 
 
Art. 13.5. 
In tweede instantie kan de bemiddeling, indien de zaak zich hiertoe leent en de betrokkenen hiertoe bereid 
zijn, bijdragen tot een diepgaande, menselijke dialoog tussen de betrokken partijen.  
Het is dan ook de taak van de bemiddelaar een communicatieproces op gang te brengen tussen de betrok-
ken partijen, met mogelijk één of meerdere momenten van directe ontmoeting. 
 
Art. 13.6. 
In derde instantie heeft de bemiddeling de bedoeling inzicht te geven in het normafwijkend gedrag, de over-
treder aan te spreken op zijn/haar verantwoordelijkheid en zo mogelijk te komen tot een preventief effect.  
Door te trachten tegemoet te komen aan de oorzaken van overlast en kleine criminaliteit kan de bemiddeling 
tevens een belangrijke bijdrage leveren in het kader van samenlevingsopbouw. 
 
Art. 13.7. 
In geval van een geslaagde bemiddelingsprocedure kan de sanctionerende ambtenaar rekening houden met 
het resultaat van de bemiddeling en de administratieve boete verlagen of laten vallen.  
 
Art. 13.8. 
Indien blijkt dat de bemiddeling niet afgerond kan worden voor het verstrijken van de termijn zoals voorzien 
in artikel 119 § 10 derde lid van de Nieuwe Gemeentewet, kan de bemiddelingsprocedure verder gezet wor-
den, mits akkoord van alle betrokken partijen, ongeacht de beslissing van de sanctionerende ambtenaar.  
 
Art. 13.9. 
Volgens het artikel 2 van de wet van 29/07/91 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshan-
delingen moet de sanctionerende ambtenaar op afdoende wijze motiveren waarom hij, niettegenstaande 
een geslaagde bemiddeling of een vooruitzicht op een geslaagde bemiddeling, toch opteert voor het opleg-
gen van een administratieve geldboete.  
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AFDELING III - BEMIDDELINGSAMBTENAAR 
 
Art. 13.10. 
De bemiddelingsprocedure wordt uitgevoerd door de bemiddelingsambtenaar, die is aangesteld door de 
gemeente Dendermonde. Hij/zij staat ter beschikking van alle gemeenten van het gerechtelijk arrondisse-
ment Dendermonde die wensen deel te nemen aan het bemiddelingsproject in het kader van de gemeente-
lijke administratieve sancties. 
 
Art. 13.11. 
De bemiddelingsambtenaar wordt aangeduid door het college van burgemeester en schepenen. 
 
Art. 13.12. 
De bemiddelingsambtenaar laat zich leiden door de principes van onafhankelijkheid, vertrouwelijkheid en 
neutraliteit. 
De bemiddelaar blijft neutraal en onafhankelijk, zowel tegenover de partijen als tegenover de sanctioneren-
de ambtenaar, de hiërarchie en de gemeentelijke instelling die de bemiddelaar tewerkstelt. 
 
 

AFDELING IV – VERLOOP 
 
Art. 13.13. 
De sanctionerende ambtenaar selecteert de dossiers die in aanmerking komen voor de bemiddelingsproce-
dure in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties en geeft deze door aan de bemiddelaar.  
De bemiddelaar wordt door de sanctionerende ambtenaar op de hoogte gebracht van alle relevante feiten 
van de zaak. 
 
Art. 13.14. 
De bemiddelaar doet een bemiddelingsaanbod naar de betrokken partijen. 
Elk bemiddelingsaanbod gaat gepaard met voldoende informatie over wat bemiddeling is, hoe deze ver-
loopt, wat van de betrokkenen wordt verwacht, wat de betrokkenen mogen verwachten, welke hun rechten 
en plichten zijn en welke de rol van de bemiddelaar is. 
 
Art. 13.15. 
Bij minderjarigen worden de ouders en/of voogden of de personen die gezag over de minderjarige uitoefe-
nen eveneens ingelicht over het bemiddelingsaanbod, gezien hun burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Hier-
door krijgen deze dezelfde rechten als de minderjarige.  
 
Art. 13.16. 
De minderjarige kan gratis bijgestaan worden door een advocaat, aangeduid door de stafhouder van de 
orde van advocaten, na een schrijven van de sanctionerende ambtenaar.  
De ouders (of burgerlijk verantwoordelijken) en de benadeelde partij kunnen zich eveneens laten bijstaan 
door een advocaat van hun keuze. 
 
Art. 13.17. 
De betrokken partijen worden gestimuleerd tot actieve deelname aan het bemiddelingsproces. 
Het staat de betrokken partijen echter vrij in te gaan op het bemiddelingsaanbod of niet. Dit geldt zowel voor 
de overtreder, als voor de benadeelde partij. 
Indien één van de betrokken partijen weigert deel te nemen aan de procedure, dan sluit de bemiddelings-
ambtenaar de procedure af en maakt het dossier terug over aan de sanctionerende ambtenaar. 
 
Art. 13.18. 
De bemiddelaar verstrekt de sanctionerende ambtenaar de nodige informatie over de stand van zaken be-
treffende de bemiddeling, wanneer de sanctionerende ambtenaar hem/haar hiertoe verzoekt. 
De bemiddelaar deelt het resultaat van de bemiddeling zo snel mogelijk mee aan de sanctionerende ambte-
naar. Indien de bemiddeling niet wordt aangevat of wordt beëindigd zonder resultaat, wordt dit eveneens zo 
snel mogelijk meegedeeld. 
Inhoudelijke gegevens omtrent het verloop van de bemiddeling en de houding van betrokkenen  
worden niet medegedeeld, wegens het vertrouwelijke karakter van de bemiddeling. 
 
 
 
 



78  

Art. 13.19. 
Een geslaagde bemiddeling resulteert in een mondelinge of schriftelijke bemiddelingsovereenkomst. De 
schriftelijke overeenkomst wordt bezorgd aan de sanctionerende ambtenaar, mits instemming van de be-
trokken partijen. De betrokken partijen krijgen eveneens een exemplaar. 
 
Art. 13.20. 
De bemiddelaar zal toezien op het naleven of uitvoeren van de gemaakte afspraken zoals overeengekomen 
tijdens de bemiddeling.  
Hij/zij brengt de sanctionerende ambtenaar hier schriftelijk van op de hoogte. 
 
Art. 13.21. 
Aangaande de bemiddeling bij minderjarigen zal er na afloop een summiere schriftelijke feedback gegeven 
worden aan het jeugdparket met het oog op opvolging van een eventuele problematische opvoedingssitua-
tie. In die zin zal het jeugdparket ingelicht worden over het feit of er een bemiddelingsaanbod geweest is, of 
de bemiddeling slaagde en of er al dan wel of niet nog een sanctie werd opgelegd.   
 
 

AFDELING V – BIJZONDERE BEPALINGEN 
 
Art. 13.22. 
Informatie verkregen tijdens het bemiddelingsproces, mededelingen die worden gedaan of standpunten die 
worden ingenomen kunnen door geen van betrokken partijen op een later tijdstip gebruikt worden lastens de 
andere, vb. tijdens een gerechtelijke procedure. 
 
Art. 13.23. 
De bemiddelingsambtenaar mag met geen van de partijen een band hebben of doen ontstaan die zijn/haar 
onafhankelijkheid in de ogen van de partijen in het gedrang kan brengen. In het geval van een belangencon-
flict zal de bemiddelaar in dat bepaald dossier afzien van zijn/haar bemiddeling.  
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