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Afdeling 1: veiligheid en gemak van doorgang;

Hoofdstuk  1.1. Algemene bepalingen.

art. 1 Voor de toepassing van deze verordening is:

a) De openbare weg: dat gedeelte van het gemeentelijk grondgebied bestemd voor het verkeer van
personen en  of voertuigen en dat voor iedereen toegankelijk is binnen bij de wetten, besluiten en
reglementen bepaalde perken.
De openbare weg bestaat uit: de verkeerswegen, met inbegrip van bermen en voetpaden;

b) Gemeentelijke viswaters: de gemeentelijke binnenwateren, namelijk de visvijvers, de visputten, sloten
en kanalen die noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verpacht zijn.

c) Hondenuitwerpselen worden als huishoudelijk afval gezien.

d) Plantsoenen zijn al de openbare ruimten in parken, squares, pleinen, lanen en straten, aangelegd met
gras, bloemperken, heesters of naaldgewassen, bomen en ook wegen die zich in deze beplante ruimte
bevinden.  De bloemschalen en bloembakken van de gemeente die opgesteld zijn langs de openbare weg
of aan openbare gebouwen worden ook als plantsoenen beschouwd

Hoofdstuk  1.2. Manifestaties, optochten  en samenscholingen op een openbare
plaats, Carnaval, maskeren en vermommen.

art. 2 Alle samenscholingen op de openbare weg die het verkeer belemmeren of verhinderen, zijn verboden.

art. 3 Zonder voorafgaandelijk schriftelijke toelating van de burgemeester is het organiseren van iedere
manifestatie, optocht, meeting, voordracht en toespraak op een openbare plaats verboden.
De houders van deze toelating moeten zich schikken naar de voorwaarden uit het toelatingsbesluit.
Diezelfde toelating is vereist voor een meeting, voordracht of toespraak in huizen of lokalen gericht tot of
hoorbaar door het publiek dat zich op de openbare weg bevindt
Deelnemen aan een manifestatie waarvoor geen toelating werd gegeven is strafbaar.

art. 4 Elk privaat gebruik van de openbare weg, (begane grond, boven en onder), dat de veiligheid bedreigt en het
gemak van doorgang hindert is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de bevoegde
overheid.

art. 5 De politie kan van rechtswege en op kosten van de overtreder alle private voorwerpen van de openbare weg
verwijderen als ze de veiligheid bedreigen, de doorgang hinderen of zonder voorafgaandelijke toelating
werden aangebracht.

art. 6 Iedereen die deelneemt aan een samenscholing op een openbare plaats dient gevolg te geven aan de
politiebevelen die tot doel hebben de veiligheid of het gemak van doorgang te vrijwaren of te herstellen.

art. 7 Het dragen of bezitten van elk voorwerp bestemd om te slaan, te steken of te verwonden, evenals het dragen
van helmen, is gedurende iedere manifestatie verboden. Vlaggen, muziekinstrumenten, spandoeken en
opschriften zijn toegelaten.

Muziekuitvoeringen

art. 8 Het is verboden, op eender welke wijze, vergunde concerten of muziekuitvoeringen die op een publieke
plaats worden gegeven, te onderbreken of op eender welke wijze te storen.

Maskeren, verkleden en gebruik van noodseinen

art. 9 Gemaskerde en vermomde personen zijn verplicht zich te identificeren op het eerste verzoek  van de politie.
Het werpen van confetti in herbergen is verboden.

art. 10 Het is verboden:

a.  De noodseinen of andere tekens, door de politie en andere hulpdiensten gebruikt, na te bootsen.

b.  Kledij van burgerlijke of militaire overheid, bedienaars van erediensten of leden van een geestelijke
vereniging te dragen.
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Hoofdstuk  1.3. Plantsoenen, snoeien van bomen en planten op eigendommen
langs de openbare wegen en het vellen van bomen.

art. 11 In het openbare plantsoen is het verboden:

a) De beplanting te betreden.  Tenzij anders aangeduid, mogen de grasvelden betreden worden als daardoor
het gras niet beschadigd wordt.

b) Te spelen of te sporten op een wijze die hinderlijk is voor de andere bezoekers, of die schade kan
toebrengen aan de beplantingen.

c) Samenscholingen te houden die de toegang of de doorgang kunnen belemmeren.

d) Met voertuigen te rijden.

Dit verbod geldt niet voor:

− voertuigen (in de meest uitgebreide zin van het woord), aangewend voor het onderhoud van de
plantsoenen

− voertuigen, bestemd voor het vervoer van zieken en gehandicapten

e) bloemen te plukken, scheuten en takken te breken, beplantingen en bomen te beschadigen of te vernielen

f) in de bomen te klimmen, eieren en nesten te roven.

g) Voorwerpen tot algemeen nut of ter verfraaiing aangebracht, te gebruiken voor een doel waarvoor zij niet
bestemd zijn.

h) Muziek of lawaai te maken, dat hinderlijk is voor de andere bezoekers.

Afwijkingen van sommige verbodsbepalingen, in dit artikel vervat, kunnen in bijzondere omstandigheden
door de burgemeester worden toegestaan.

Snoeien van bomen en planten op eigendommen langs de openbare wegen

art. 12 De gebruiker of de eigenaar, van een onroerend goed is verplicht iedere boom of plant zodanig te snoeien dat
geen enkele tak ervan:

− op minder dan 4,50 m van de grond boven de rijbaan hangt.

− op minder dan 2,50 m van de grond boven de gelijkgrondse berm of boven het voetpad hangt.

− De stabiliteit van de installaties voor openbare verlichting in het gedrang brengt of het uitgestraalde licht
ervan in belangrijke mate verhindert.

− Het normaal uitzicht op de openbare weg belemmert in de nabijheid van bochten en kruispunten.

− De zichtbaarheid van verkeersborden in het gedrang brengt.

Hoofdstuk  1.4. Voorwerpen die door hun  val kunnen hinderen

art. 13 Het is verboden op een gebouw voorwerpen te plaatsen of te bevestigen die, door een onvoldoende
stevigheid, op de openbare weg kunnen vallen en daardoor de veiligheid of het gemak van doorgang in
gevaar kunnen brengen of die door hun aard de openbare weg of de gebruikers ervan kunnen bevuilen.
Vlaggen mogen worden aangebracht als de onderkant ervan ten minste drie meter van de grond verwijderd
is.

art. 14 Vanuit een gebouw, palend aan de openbare weg, is het verboden een voorwerp uit te schudden, uit te
kloppen of een vloeistof uit te gieten.

Hoofdstuk  1.5. Privaat gebruik van de openbare weg

Terrassen en uitstallingen

art. 15 Het plaatsen van tafels, banken, stoelen, koopwaren en andere voorwerpen op de openbare weg is verboden,
tenzij voorafgaande schriftelijke vergunning van het college van Burgemeester en Schepenen .
Gesloten terrassen d.w.z. die terrassen die door bouwmaterialen tot één constructief geheel zijn
samengevoegd, bedoeld zijn om te blijven staan en die zo geconstrueerd zijn dat het cliënteel afgesloten en
beschermd is in alle weersomstandigheden, zijn verboden.
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art. 16 Terrassen en uitstallingen geplaatst zonder vergunning of in strijd met de bepalingen van de vergunning
worden beschouwd als een wederrechtelijke inname van de openbare weg.
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.

Hoofdstuk  1.6. Publiciteit, aanplakkingen, verkiezingspropaganda en
kiesmanifestaties

Algemeen

art. 17 Het is verboden legaal aangebrachte aanplakbiljetten  af te rukken, te beschadigen of onleesbaar te maken.

art. 18 Publiciteit mag slechts op openbaar domein aangebracht worden op plaatsen aangeduid door het college van
burgemeester en schepenen
In geen geval is het toegelaten publiciteit aan te brengen op palen van leidingen van openbaar nut, op bomen
of andere voorwerpen of afsluitingen van het openbaar domein.

art. 19 Het aanplakken of aanbrengen van opschriften, publiciteitsborden en propagandaborden, het verven, kalken,
op private eigendommen en afsluitingen is slechts toegelaten wanneer  daartoe voorafgaand door de
betrokken eigenaar en gebruiker schriftelijk, gedateerd en ondertekend toestemming werd verleend en voor
zover het niet in strijd is met de regels over het aanplakken en reclame maken.
Behalve op de daartoe door het gemeentebestuur voorziene plaatsen is het verboden op het openbaar domein
aan te plakken, of spandoeken aan te brengen, te verven, te kalken of op een of andere wijze  aan te brengen.

art. 20 Op het openbaar domein mogen gebeurtenissen slecht worden aangekondigd mits toelating van de bevoegde
overheid en mits naleving van de voorwaarden die in de toelating worden gesteld. Binnen 2 dagen na het
beëindigen van de gebeurtenis of de activiteiten moeten de aankondigingen en alle daartoe aangewende
materiaal worden verwijderd. De aangewende middelen mogen de weggebruikers niet hinderen.

art. 21 Alle affiches, publiciteit en reclame strijdig met de beschikking van deze verordening zullen op kosten van
de overtreder onmiddellijk worden weggenomen.

Gemeentelijke aanplakborden

art. 22 Het is verboden op de permanent opgestelde gemeentelijke aanplakborden en –zuilen opschriften en
uitbeeldingen aan te brengen of aan te plakken.

art. 23 Op de permanent opgestelde gemeentelijke aanplakborden en –zuilen mogen aanplakbiljetten slechts worden
aangeplakt door de door de gemeente aangestelde persoon, tenzij mits voorafgaande en schriftelijke toelating
van het College van Burgemeester en Schepenen.

Hoofdstuk  1.7. Nummeren der gebouwen, plaatsen van verkeers- en
straatnaamborden en leidingen van openbaar nut.

art. 24 Het gemeentebestuur duidt de nummering van de gebouwen aan.  Wordt door de bewoner of eigenaar het
aangeduide nummer niet aangebracht dan zal het gemeentebestuur zelf het nummer aanbrengen op kosten en
risico van betrokkene.

art. 25 De eigenaar en gebruiker van een gebouw moet op de gevel ervan of afsluitingsmuren langsheen de
openbare weg gelegen de plaatsing door het gemeentebestuur dulden van straatnaamborden, verkeersborden,
houders van leidingen van openbaar nut en veiligheid of andere toestellen van openbaar belang, hij zal er  alle
vereiste werken aan laten uitvoeren.

art. 26 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 de burgemeester en de
eigenaar of exploitant ervan verwittigen.

art. 27 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 rukken,
ze te bevuilen of onleesbaar te maken.
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Hoofdstuk  1.8. Dieren.

Verkeer van dieren

art. 28 Het is verboden honden – met uitzondering van hulphonden en diensthonden - op een openbare plaats in de
gemeente te laten loslopen.  Zij moeten steeds aan de leiband gehouden worden.

art. 29 Het is verboden kwaadaardige of woeste dieren te laten rondlopen op gedeelten van niet afgesloten private
eigendommen om de toegang van de woning te bereiken.

art. 30 Het is verboden kleinvee en welk gevogelte ook op een openbare weg te laten rondlopen.

art. 31 Het is verboden een gevaarlijk dier, zelfs gemuilband, vee of andere dieren, op een openbare plaats te laten
rondlopen of er tentoon te stellen dan met voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de burgemeester.

Bevuilen van openbare plaatsen door dieren

art. 32 Het is verboden om honden hun uitwerpselen te laten leggen op een openbare plaats, op  huisdrempels of
tegen gevels en met uitzondering van de hondentoiletten.
De begeleider of eigenaar van de hond is verplicht deze uitwerpselen, ook in de hondentoiletten onmiddellijk
te verwijderen en het bevuilde te reinigen.
De uitwerpselen mogen alleen worden gedeponeerd in de gemeentelijke afvalkorven of meegegeven worden
met het gewoon huisvuil.
Deze bepalingen zijn niet van toepassing op blinde en gehandicapte personen, die gebruik maken van een
geleidehond.

art. 33 Kan de eigenaar, de bezitter of bewaker van het dier dat het trottoir bevuild heeft niet onmiddellijk gevonden
worden of is hij niet in de mogelijkheid het trottoir te reinigen, dan is de bijzonderste bewoner of de
huisbewaarder van ieder gebouw, gelegen langs de openbare weg, verplicht zo spoedig mogelijk het trottoir
te reinigen; de tussenkomst van deze personen belet niet dat de eigenaar, bezitter of bewaker van het dier in
overtreding is.

Huisvesting van honden

art. 34 Het is verboden honden aan een ketting vast te leggen.  Indien de hond, buiten de woning, 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. De hond moet
beschikken over een degelijk hok dat waterdicht is en beschermd tegen alle weersomstandigheden.

Lawaai door dieren

art. 35 Dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken voor de omwonenden door aanhoudend geblaf,
geschreeuw of gekrijs.  Derhalve zijn de houders van dieren verplicht hun dieren op een degelijke wijze
onderdak en verzorging te verlenen.  De houders van de dieren waarvan het geluid de rust van de
omwonenden stoort of als overdreven hinderlijk kan beschouwd worden, zijn strafbaar.

Uitvliegen van duiven.

art. 36 Het is verboden duiven, die niet deelnemen aan prijsvluchten, te laten uitvliegen tijdens het speelseizoen op
zaterdagen (vanaf mei) en op zon- en feestdagen, vooraleer de prijsvluchten gesloten zijn.
Het speelseizoen begint de eerste zondag van april en eindigt de laatste zondag van oktober.
Wanneer de prijsvluchten, om welke reden ook, uitgesteld worden geldt dit verbod op het tijdstip dat de
prijsvluchten wel doorgaan.  De medekampende duivenliefhebber is verplicht kenbaar te maken dat de
duiven op een ander moment worden gelost

art. 37 Elke handeling die de duivenliefhebber 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, uitgezonderd de nationale of andere vaandels die uithangen ter gelegenheid van
bepaalde feestdagen of toegestane feesten, of die aan openbare gebouwen hangen, het plaatsen van molentjes
en het oplaten van ballonnen in de nabijheid van duiventillen.
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Afdeling 2.  Reinheid van de openbare weg

Hoofdstuk  2.1. Bescherming van waters en riolen

art. 38 Het is verboden het ijs te betreden van de waterlopen en vijvers van het openbaar domein behalve op de
plaatsen aan te duiden door het College van Burgemeester en Schepenen.

art. 39 Het is verboden het ijs van de waterlopen en vijvers van het openbaar domein te bevuilen of er voorwerpen
of stoffen op achter te laten.

art. 40 Het is verboden, zonder schriftelijke en voorafgaande toelating van de burgemeester, te baden of dieren te
laten baden in de waterlopen of vijvers van het openbaar domein.

art. 41 Het is verboden op de openbare fonteinen te klimmen, ze te beschadigen, te bevuilen, het water tegen te
houden of te doen spuiten in een andere richting of de afvoeropeningen ervan te dichten.

art. 42 De pompen en kranen mogen uitsluitend bediend worden door de aangestelde van het gemeentebestuur of
diegene die hiervoor van de burgemeester toelating bekomen hebben.

Hoofdstuk  2.2. Reiniging van de openbare weg

art. 43 De hoofdbewoner, hoofdgebruiker, de bewoner van de benedenverdieping , van ieder gebouw of ander
onroerend goed moet instaan voor de reinheid van de aangelegde berm, het trottoir en de goot voor het
eigendom dat hij bezit, gebruikt of bewoont. Deze dienen in zodanige staat te worden onderhouden dat het
gebruik ervan door de voetgangers op geen enkele wijze gehinderd wordt, zelfs niet door onkruid of
gewassen die op zijn grond staan. Voor leegstaande gebouwen en bij onbebouwde percelen rust deze
verplichting op de eigenaar.

art. 44 Het is verboden de aangelegde bermen, voetpaden en goten te reinigen tussen 22 uur en 6 uur.

art. 45 Iedereen die, op om het even welke wijze, de openbare weg heeft bevuild of laat bevuilen zelfs
onrechtstreeks moet er voor zorgen dat deze onverwijld opnieuw proper gemaakt wordt.

art. 46 Onverminderd de bij dit reglement voorziene straffen kan het gemeentebestuur op kosten van de overtreder
de voorwerpen doen weghalen die zouden neergelegd, geworpen of achtergelaten zijn op de openbare weg.

art. 47 De afsluitingen langs de openbare weg moeten steeds in goede staat gehouden worden zodanig dat de
weggebruikers zich hieraan niet kunnen verwonden.

Hoofdstuk  2.3. Afval en voorwerpen op de openbare weg.

art. 48 Het is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de Burgemeester, vuilnis en alle soorten
afval te bewaren, te storten  en /of achter te laten op het openbaar domein, behalve op de daartoe door de
bevoegde overheid aangeduide plaatsen en wijze

Het huisvuil mag pas de dag voor de afhaling  vanaf  20 u en tot de afhaling zelf worden buiten gezet.

art. 49 Het is verboden tapijten, matten, beddengoed stofdoeken en andere goederen uit te kloppen of uit te
schudden op de openbare weg.  Op alle andere plaatsen is het eveneens verboden dit te doen op een wijze die
hinderlijk is voor personen en goederen.

art. 50 Het is verboden te urineren en uitwerpselen achter te laten langs of op de openbare wegen, behalve in de
daartoe ingerichte plaatsen.

art. 51 Alle overblijfselen en ingrediënten van het wassen of reinigen van voertuigen, zoals modder, vet, olie, aarde,
zeep of ander schoonmaakproducten en detergenten moeten zorgvuldig van de openbare weg verwijderd
worden.

art. 52 Naast de wettelijke en reglementaire bepalingen hieromtrent is het verboden de openbare gebouwen,
openbare wegen, straten, lanen en parken te beschilderen, te besmeuren of te bevuilen, welk doel ermee ook
beoogd wordt, o.m. propaganda , reclame, aankondigingen, enz.
De Burgemeester kan door voorafgaande schriftelijke toelating, voor speciale gelegenheden, afwijkingen
toestaan van voornoemde verbodsbepaling.



Algemeen Politie Reglement Politiezone Hamme - Waasmunster 8

Hoofdstuk  2.4. Hinderlijke en gevaarlijke voorwerpen

art. 53 De huurder of eigenaar van een gebouw mag de kelderingangen die in de voetpaden gedoogd worden slechts
openen als het strikt noodzakelijk is.  Hij dient de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen.  Hij kan zich niet
beroepen op de bewakingsplicht van de overheid.

art. 54 Het is verboden uit openingen van gebouwen voorwerpen te steken of luiken te bedienen zonder dat aan de
buitenzijde van dit gebouw zich iemand bevindt om deze voorwerpen aan te nemen en de weggebruikers te
waarschuwen.

Hoofdstuk  2.5. Bestrijding van sneeuw en ijs

art. 55 Bij vriesweer is het verboden, om welke reden ook water op de openbare weg te gieten of te laten vloeien.

Bij ijzel zijn de inwoners verplicht op het trottoir langsheen de woning of het  pand, zand, as, zaagsel of een
andere slipwerende stof te strooien, zodat het veilig verkeer van de voetgangers is verzekerd.

Bij sneeuw zullen zij zo spoedig mogelijk het trottoir van sneeuw en ijs ontdoen. Bij overmacht wanneer uit
oorzaak van hevige vorst de aangevroren sneeuw niet met gewone middelen te verwijderen is, zal voor de
gladde trottoirs op dezelfde wijze gehandeld worden, als bij ijzel (alinea 2)

De inwoners zorgen dat de weggeruimde sneeuw of het ijs, naar de uiterste rand van het voetpad of de stoep
wordt gebracht, zodat er voor de voetgangers voldoende ruimte overblijft en er tevens voldoende openingen
aanwezig zijn voor het afvloeien van het dooiwater. Er moet opgelet worden dat de brandkranen en
rioolputten vrij 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
rioolmonden vrij blijven.

Voor de openbare gebouwen berust de uitvoering van de verplichtingen vermeld onder al. 2 - 3 en 4 bij de
huisbewaarders of de portiers en voor de huizen door verschillende gezinnen bewoond, dienen deze
verplichtingen uitgevoerd door de bewoners van het gelijkvloers langs de straatzijde.

Afdeling 3.  Openbare gezondheid.

Hoofdstuk  3.1. Begraafplaats en lijkbezorging

Vervoer van lijken

art. 56 De lijkstoeten dienen ordelijk te verlopen met een eerbied die aan de doden verschuldigd is.  Het vervoer van
lijken naar de begraafplaats of naar het crematorium gebeurt met een lijkwagen.

Uitvoeren van werken, plaatsen van graftekens, beplantingen en hun onderhoud

art. 57 Op 31 oktober en op 1 en 2 november is op de begraafplaatsen  de uitvoering van om het even welk werk
verboden, uitgezonderd het reinigen, het plaatsen van bloemen, planten of kronen.

art. 58 Het plaatsen, herstellen, afbreken en verwijderen van graftekens is verboden op zondagen en wettelijke
feestdagen.

Openbare orde op begraafplaatsen

art. 59 De toegang tot de begraafplaats is verboden voor
− dieren, met uitzondering van hulpdieren.
− voertuigen,
− rijwielen en bromfietsen, zelfs aan de hand geleid.

Dit verbod geldt niet voor het vervoer van materialen en gereedschappen, met handwagens, voertuigen van
de gemeentelijke dienst, lijkwagens en hulpdiensten.

art. 60 De toegang tot de begraafplaats is ontzegd aan
− ieder  in staat van dronkenschap,
− dragers van vuurwapens uitgezonderd de leden van de openbare macht
− leurders
− alle personen die de rust van de begraafplaats verstoren
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art. 61 Het is verboden: op de begraafplaats
− Binnen te dringen gedurende de sluitingsuren of te weigeren het te verlaten na het sluitingsuur.
− In het struikgewas te kruipen, te lopen en zich neer te zetten of te leggen op de graven, op de

grasperken of op de graszoden.
− De wegen, lanen of beplanting te beschadigen.
− Er daden te begaan strijdig met de welvoeglijkheid.
− op de graven de graftekens, symbolen, opschriften, bloemen, kransen, beplantingen, versieringen en

dergelijke te beschadigen, besmeuren, verminken, vernielen of neer te halen;
− De grasperken en de asweide te betreden.  Dit verbod geldt niet voor het dienstpersoneel.
− Papier of andere vuilnis elders op de begraafplaats neer te leggen dan in de daartoe bestemde manden.
− De kinderen alleen te laten, ze te laten rondlopen of te laten spelen op de begraafplaats, te

schreeuwen, zich luidruchtig te gedragen.
− Iets te koop aan te bieden.
− 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.

Hoofdstuk  3.2. Ongezonde en bouwvallige woningen.

art. 62 In het belang van de openbare gezondheid en de veiligheid moeten de huizen of andere woongelegenheden,
al of niet bewoond, en hun aanhorigheden, in een bestendige staat van reinheid gehouden worden; hetzij door
de bewoner, hetzij door de eigenaar indien het om een onbewoonde of leegstaande woongelegenheid gaat.

art. 63 De door een besluit van de burgemeester onbewoonbaar verklaarde huizen of woongelegenheden zullen
ontruimd moeten worden binnen een termijn van 90 dagen, na de betekening van het besluit, tenzij dit een
andere termijn bepaalt.  De woningen zullen nadien in geen geval meer mogen betrokken worden.

art. 64 Het is de eigenaar, vruchtgebruiker, huurder bewoner of bewaker verboden een door de burgemeester
onbewoonbaar verklaarde woning te betrekken of te laten betrekken.

Hoofdstuk  3.3 Mesthopen of -putten.

art. 65 Het is verboden langs de straten mesthopen of -putten te plaatsen of te maken voor of dicht tegen de
woningen. Deze zullen zo ver mogelijk van de woningen moeten verwijderd zijn.

Hoofdstuk  3.4 Het onderhoud van braakliggende percelen.

art. 66 Onverminderd andere wettelijke bepalingen moeten braakliggende of onbebouwde gronden rein gehouden
worden.

Afdeling 4.  De openbare veiligheid.

Hoofdstuk  4.1. Veiligheid op de openbare weg.

art. 67 Het is verboden te klimmen op voorgevels, muren, palen, bomen, en zaken van openbaar nut.

art. 68 Het is verboden fietsen en andere voertuigen te plaatsen voor de ingangen van private woningen, op die
wijze dat de toegang tot die woningen belemmerd wordt.

Hoofdstuk  4.2. Zalen waar manifestaties en vertoningen plaats hebben en voor het
publiek toegankelijke plaatsen  Zie reglement Waasmunster

art. 69 Het maximum toegelaten personen moet, volgens de overheid voorgeschreven wijze,  zichtbaar worden
aangebracht aan de hoofdingang van het gebouw.
De exploitant van het gebouw en de inrichter van de manifestatie zijn  verplicht op de maximaal toegelaten
personen controle te houden.

art. 70 Ballonnetjes gevuld met een brandbaar en of giftig gas mogen niet in de inrichtingen aanwezig zijn.

art. 71 Versieringen met papierslingers en dergelijke mogen niet in de stands worden aangebracht.

art. 72 Motorvoertuigen tentoongesteld in daartoe bestemde ruimten mogen geen brandstof in hun reservoirs
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hebben. De batterijen zullen er uit verwijderd of ontkoppeld zijn.

Hoofdstuk  4.3. Maken van vuur

art. 73 Ongeacht de bepalingen van het veldwetboek, het bosdecreet en de bepalingen uit het Vlarem II is het
verboden om het even welke afvalstoffen, zelfs plantaardige, te verbranden, zowel in open lucht als in
gebouwen.  De enige uitzondering op deze regel vormt het verbranden van onbehandeld stukhout in een
houtkachel voor de verwarming van een woonverblijf of een werkplaats.
De burgemeester kan bij gelegenheid van feesten of bijzondere gebeurtenissen hierop voorafgaand en
schriftelijk afwijkingen toestaan om een gecontroleerd vuur te maken.

art. 74 Het reinigen van schoorstenen, schouwen of andere constructies door middel van vuur is verboden.

art. 75 Het is verboden in om het even welk gebouw of ruimte waar gemakkelijk brandbare, ontvlambare of
ontplofbare 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.

Hoofdstuk  4.4. Verplichtingen in geval van brand,  overstroming en andere gevaren

art. 76 Diegene die brand, overstroming -, ontploffing -, instorting - of andere gevaren opmerken moeten dit
onmiddellijk meedelen aan de gemeentelijke brandweer of aan de politie.

art. 77 Iedereen is ten allen tijde verplicht aan magistraat, politie en brandweer toegang te verlenen tot hun gebouw,
woning of aanhorigheden, indien dit noodzakelijk is om de brand te bestrijden of om de andere gevaren te
voorkomen of te verhelpen. Bij weigering worden de deuren of toegangen opengebroken of verwijderd met
alle mogelijke middelen met een minimum aan schade. Zij die daartoe overgaan zullen verslag opstellen over
hun handelingen met aanduiding van de aangebrachte schade en dit verslag onverwijld overmaken aan de
burgemeester.

art. 78 Wie erom verzocht wordt door de optredende magistraten, politie of brandweerlieden, moet alle nodige en
mogelijke hulp verschaffen voor het bestrijden van de brand, het brand-, ontploffing -, overstroming -,
instorting - en andere gevaren. Deze hulp kan bestaan uit het ter beschikking stellen, mits vergoeding, van
voertuigen en materialen.

art. 79 Personen die niet noodzakelijk zijn voor het bestrijden van brand of van andere gevaren verwijderen zich op
verzoek van de politie of brandweer.

art. 80 De brandmonden gelegen in een openbare plaats, moeten steeds vrij blijven voor gebruik en gemakkelijk
toegankelijk gehouden worden.

Afdeling 5.  De openbare rust.

Hoofdstuk  5.1. Beperking van geluidshinder.

Dit besluit is van toepassing op alle vormen van geluid, die op geen bijzondere wijze zijn gereglementeerd.

art. 81 Elk gerucht of rumoer bij dag of nacht dat zonder noodzaak wordt veroorzaakt en dat van aard is de rust te
verstoren, is verboden.

art. 82 Bovendien is het verboden gerucht of rumoer van om het even welke intensiteit te veroorzaken wanneer dit
aanleiding kan geven tot samenscholingen die van aard zijn het verkeer of de openbare rust te verstoren.

art. 83 Het aanwenden van fluiten, sirenes, bellen, muziek, geluidsverwekkende hulpmiddelen door
handelsinrichtingen, bewegende verkoopinrichtingen, venters of leurders, opkopers van oude of nieuwe
voorwerpen en dienstverleners, met het doel de aandacht te vestigen op de verkoop van een product of het
verlenen van een dienst is enkel geoorloofd tijdens de weekdagen tussen 9 uur en 20 uur en is steeds
verboden op zon- en feestdagen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt, zelfs voor zon- en feestdagen, voor
ijsventers en dit tussen 9 uur en 22 uur.

art. 84 Het gebruik van de luidsprekers of de radio-installatie die met het oog op het maken van reclame of
propaganda, aangebracht zijn op of in voertuigen is onderworpen aan de voorafgaande machtiging van de
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burgemeester.  Deze machtiging kan slechts verleend worden voor de periode van 10 uur tot 18 uur tussen 1
oktober en 31 maart en van 10 uur tot 19 uur tussen 1 april en 30 september. In de machtiging van de
burgemeester kan een beperking worden opgelegd inzake stilstaan, reisweg en tijdstippen van gebruik.

art. 85 Op uitzondering van de in dit reglement omschreven geluidsvoortbrengende activiteiten is het verboden
hoorbaar op de openbare weg of openbare plaatsen in openlucht geluidsvoortbrengende toestellen te laten
functioneren

Er moet vooraf een schriftelijke toelating bekomen worden van het college van Burgemeester  en
schepenen voor het maken van muziek, al dan niet elektronisch versterkt, naar aanleiding van eender
welk evenement in open lucht  of langs de openbare wegen.

Straatmuzikanten moeten geen voorafgaande machtiging bekomen hebben om op te treden, op
voorwaarde dat:

− hun optreden geen oorzaak is van of aanleiding kan geven tot verstoring van de openbare orde of rust

− hun uitvoering of optreden geen verkeershinder veroorzaakt, noch de vrije doorgang van voetgangers
op het trottoir belet

− de omstanders niet worden lastig gevallen en hun uitvoering of optreden geen doelbewuste bedelarij
is

− de muziek niet elektronisch versterkt is en niet storend voor de omgeving of voor andere aan gang
zijnde en toegelaten evenementen

art. 86 Luidsprekers en gelijkaardige toestellen of apparaten die opgesteld zijn langs de openbare weg, in gebouwen,
afgesloten ruimten of tuinen en waarvan het geluid hoorbaar is op de openbare weg kunnen op ieder
ogenblik tijdelijk verboden worden door de politie, indien dit geluid de openbare rust stoort of hinderlijk
blijkt te zijn voor de buren.

art. 87 Geluidsemissies in privé-tuinen mogen niet hinderend zijn voor de buren.

art. 88 Onverminderd de geluidsnormen zoals voorgesteld in dit reglement, en zonder afbreuk te doen aan de
bepalingen van het koninklijk besluit van 24 februari 1977 over de vaststelling van de geluidsnormen voor
muziek in openbare en private inrichtingen is het verboden in deze inrichtingen, na 23 uur, muziek van
welke aard ook te maken die op de openbare weg hoorbaar is.

art. 89 Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het KB. van 24.02.1977 betreffende de vaststelling van
geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen zijn de uitbaters van drankslijterijen
verplicht de onontbeerlijke voorzorgsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat de in hun inrichting
uitgevoerde muziek en alle andere geruchten naar buiten zouden doordringen of van zodanige aard zijn dat
zij de stilte en de rust van de buurtbewoners verstoren.  Deze verplichting rust eveneens op de exploitant van
vermakelijkheden met privaat karakter en tevens op de aanwezigen.

art. 90 Het gebruik in open lucht van houtzagen of grasmaaiers en andere werktuigen aangedreven door
ontploffings- of elektrische motoren is verboden tussen 20 uur en 8 uur.  In de zomer kan gras gemaaid
worden tot 22 uur.  Op zondagen en wettelijke feestdagen is het gebruik van dergelijke toestellen volledig
verboden, behalve voor elektrische grasmaaiers, waarvan het gebruik op zon- en feestdagen tussen 10 uur en
14 uur geoorloofd is.  De verbodsbepalingen in dit artikel zijn niet toepasselijk op de normale exploitatie en
bedrijfsuitoefening van alle ondernemingen die over de vereiste vergunningen beschikken.

art. 91 Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 10 juni 1976 over de maatregelen
tot inrichting van wedstrijden, test- en oefenritten met motorvoertuigen, is het verboden met
ontploffingsmotoren aangedreven speeltuigen, experimenteertuigen en voertuigen te gebruiken om er
oefeningen, vertoningen, persoonlijke of groepsvermakelijkheden of wedstrijden mee te houden of te
organiseren in openlucht of op openbare of privé terreinen die gelegen zijn op minder dan 500 meter van
woonomgevingen. Afwijkingen op dit artikel kunnen door de burgemeester worden toegestaan ter
gelegenheid van feesten of vieringen.

art. 92 Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer
mogen de motorvoertuigen, motorrijwielen en motorfietsen met inbegrip van alle rijwielen met hulpmotor en
in het algemeen alle verkeersmiddelen geen lawaai veroorzaken door een ongewone wijze van besturen, door
het niet afzetten van de motor bij stilstand, door herhaaldelijk gas geven in vrijloopstand, door niet
oordeelkundig gebruik van de remmen en dergelijke handelingen die bij dag en nacht abnormaal lawaai
veroorzaken.
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Diefstal alarminstallaties op motorvoertuigen dienen, bij inwerkingtreding, onmiddellijk te worden afgezet.
Het is verboden ze nutteloos te laten verder werken.  Te gevoelig afgestelde alarminstallaties, dienen te
worden bijgeregeld, teneinde geluidshinder te vermijden.

art. 93 Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen betreffende de jacht is het verboden,
behalve na voorafgaande en schriftelijke machtiging van de burgemeester, vuurwapens af te vuren of gelijk
welk vuurwerk te ontsteken op de openbare weg en op alle plaatsen palende aan de openbare weg. Het
gebruik van vogelschrikkannonen is verboden, behoudens een expliciete vergunning van de burgemeester

art. 94 Iedereen 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 omgeving te storen, kunnen verplicht worden
die toestellen te gebruiken onder de door de burgemeester vastgestelde voorwaarden, die tot doel hebben de
geruchten of het lawaai te beperken, zowel qua intensiteit als qua tijd.

art. 95 Wordt niet als hinderlijk aangezien het geluid dat:

a) het gevolg is van werken aan de openbare weg of werken voor het aanleggen van openbare
nutsvoorzieningen, uitgevoerd met machtiging of in opdracht van de bevoegde overheid en waarbij de
nodige voorzorgen worden getroffen om overdreven of niet noodzakelijk lawaai te vermijden.

b) het gevolg is van werken of handelingen die bij hoogdringendheid en zonder verder uitstel dienen te
geschieden ter bescherming van personen of eigendommen of ter voorkoming van rampen.

c) het gevolg is van werken uitgevoerd tussen 7 uur en 20 uur, op de werkdagen, waarvoor toelating werd
verleend door de bevoegde overheid, of van noodzakelijke onderhoudswerken, en waarbij de nodige
voorzorgen worden getroffen om overdreven of niet noodzakelijk lawaai te vermijden.

Hoofdstuk  5.3. Werken met inname van de openbare weg.

art. 96 De inname  van de openbare weg voor het uitvoeren van werken op last van particulieren is in principe
verboden.  Het College van Burgemeester en Schepenen kan een vergunning toestaan voor de inname van de
openbare weg.

art. 97 Langsheen de straten, wegen en voetwegen zijn afsluitingen met prikkeldraad verboden. Zulke afsluitingen
kunnen worden toegelaten wanneer ze door een gracht van de weg gescheiden zijn of wanneer ze zich
tenminste 15 centimeter achter een eerste afsluiting zullen bevinden, die ten minste vier ronde draden telt.

art. 98 De op- of langsheen de openbare weg uit te voeren werken dienen onmiddellijk na het plaatsen der schutsels,
hekken of stellingen aangevangen te worden en zonder onderbreking voortgezet ten einde binnen de kortst
mogelijke tijd voltooid te zijn.  Ingeval van onderbreking van de werken zullen de afsluitingen weggenomen
worden of op de lijnrichting herplaatst worden zodat zij het verkeer niet belemmeren.

art. 99 Het is verboden, hetzij van boven, hetzij van binnen, uit de huizen puin- of bouwstoffen op de openbare weg,
in de riool of in de waterlopen te werpen.  Deze moeten met zorg beneden gelaten worden en zodanig tegen
het gebouw of tegen het schutsel gelegd worden dat het verkeer niet belemmerd wordt.  Voor het invallen
van de duisternis zullen deze weggenomen worden.  De voertuigen die de bouwmaterialen aanbrengen of
aarde en steengruis weghalen moeten binnen de omheining van de eigendom rijden.  Waar dit onmogelijk is
moeten zij langs het gebouw, maar nooit dwars over de openbare weg worden geplaatst.

art. 100 Afsluitingen hekken, stellingen of containers moeten behoorlijk verlicht worden, van zonsondergang tot
zonsopgang door de zorgen, en op kosten van de aannemer.

art. 101 Onmiddellijk na de voltooiing van het grof werk en het onder dak brengen van de gebouwen langsheen de
openbare weg moet de aannemer de afsluitingen, hekken of stellingen doen wegnemen en het gedeelte van
de openbare weg, door de werk- en bergplaatsen ingenomen, helemaal zuiveren van bouwmaterialen,
steengruis of vuilnis.  Hij moet de weg voor het openbaar verkeer heropenen en in zijn vorige staat brengen
op zijn kosten.  Hetzelfde zal gebeuren ingeval van onderbreking van de werken.  Bouwmaterialen of puin
die binnen de bepaalde tijd niet zijn weggehaald kunnen op politiebevel van ambtswege  worden
weggevoerd De kosten hiervan zullen dan ten laste vallen van de aannemer die de bouwmaterialen of puin
op de openbare weg heeft achtergelaten, of bij gebreke daarvan, aan de eigenaar ervan . en op kosten van de
aannemer of bij gebreke van deze voor rekening van de eigenaar van ambtswege weggevoerd worden.

art. 102 Het gemeentebestuur mag te allen tijde tijdens de duur van de werken nazicht uitoefenen en daartoe
afgevaardigden aanstellen.  De eigenaars, aannemers of hun aangestelde zullen bij dit nazicht hun
medewerking moeten verlenen.  Indien vastgesteld wordt dat er is afgeweken van de voorwaarden door dit
reglement bepaald of in de toelating gesteld, indien het gebruikte materiaal van gelijk welke aard bestemd
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voor de opbouw of dienstig voor de herstellingen of anderzijds de vereiste hoedanigheid om waarborgen
tegen ongevallen te bieden, niet bezit, zullen de werken onmiddellijk stop gezet worden.  De
verantwoordelijke van de gemeente zal daarvan verslag opmaken en voor uitspraak aan de burgemeester
voorleggen

art. 103 Wanneer er langs de openbare wegen grachten gelegen zijn die dienen overwelfd, dan kunnen deze slechts
overwelfd worden na machtiging van de bevoegde overheid.

art. 104 Benevens een politiestraf beveelt de rechtbank, zo er aanleiding toe bestaat, op vordering van het College
van Burgemeester en Schepenen het herstel van de plaats in de oorspronkelijke staat op kosten van de
overtreder.

Hoofdstuk  5.4. Draden toestellen en andere verbindingen

art. 105 Zonder machtiging van de beheerder van de weg en van het gemeentebestuur is het verboden op privé-
initiatief op of over de openbare weg , toestellen of andere verbindingen aan te brengen.

Hoofdstuk  5.5. Woonwagens

art. 106 Zij die in woonwagens verblijven mogen slechts de tijd, nodig voor de doortocht op het grondgebied van de
gemeente verblijven met een maximum van 12 uur, tenzij de burgemeester hiervoor een afwijking toelaat.

Hoofdstuk  5.6. Verhuizingen

art. 107 Geen verhuizing mag plaats hebben tussen 21 uur en 6 uur tenzij bij dringende noodzakelijkheid en wanneer
de  lokale politie hiervan vooraf in kennis werd gesteld.

Hoofdstuk  5.7. Gemeentelijke zwembaden

art. 108 Inbreuken op het gemeentelijk reglement betreffende de gemeentelijke zwembaden die de openbare orde
schaden worden gestraft.

Hoofdstuk  5.8. Gemeentelijke viswaters

art. 109 De inbreuken uit de wetgeving op de riviervisserij zijn van toepassing op de gemeentelijke visvijvers

Strafbepaling

art. 110 Alle overtredingen worden gestraft met een politiestraf van 1 tot 7 dagen en/of een geldboete van 10 tot 25,-
Euro.


