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GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES (GAS)




Een aantal kleine misdrijven, die te maken hebben met overlast, zijn door de regering uit het strafwetboek gehaald en
worden niet meer strafrechterlijk vervolgd. Het gaat hier bijvoorbeeld om het achterlaten van hondenpoep, voortdurend
storende overlast voor de buurt die de nachtrust verstoort, om er maar twee te noemen. 



Aangezien ook de parketten prioriteiten moeten stellen om de werkdruk aan te kunnen, dreigen veel van die storende
zaken niet meer vervolgd te worden. Precies daarom zijn de gemeentelijke administratieve sancties in het leven
geroepen. Die laten toe dat de gemeente een aantal overlastfenomenen kan aanpakken met een administratieve
geldboete. In de zone Spoorkin is er voor gekozen om de eventuele vaststelling te laten doen door politiemensen van de
zone. 



In de gemeenteraad van juni 2010 werden de reglementen terzake goedgekeurd en werden bestaande reglementen
aangepast, om overlapping te voorkomen. Deze reglementen zijn in de eerste plaats bedoeld als handleiding voor de
ordehandhavers en als stok achter de deur voor hardleerse inwoners. De bedoeling van zowel de politiezone Spoorkin
als van het gemeentebestuur is immers om gemeenschapsgericht op te treden.



Gemeenschapsgericht optreden is ontraden, verwittigen, praten en pas in laatste instantie - wanneer het niet anders kan
- dreigen met een bekeuring. Enkel als de problemen voor overlast blijven zorgen, zal er bekeurd worden.

 

Het schepencollege en de politiezone Spoorkin zijn overeengekomen om bij het toepassen van de GAS-reglementen
focus te leggen op volgende zaken, die storend, echt ongewenst of gevaarlijk zijn. Afhankelijk van het fenomeen zal er
vooral waarschuwend of onmiddellijk verbaliserend opgetreden worden. 




	
		
			Bij sluikstorten, dempen van straatgrachten, bedrieglijke oproepen bij de politie en geluidsoverlast vanuit De Kwelle zal er
onmiddellijk opgetreden worden. 
		
		
			Voor de volgende fenomenen zal er pas geverbaliseerd worden na 3 waarschuwingen: verbranding van afval,
wildplassen tegen gebouwen en op openbaar domein, duiken en zwemmen in openbare wateren, loslopende dieren,
hondenpoep op het openbaar domein, verspreiding van onkruid en ongedierte van op onbebouwde percelen.  
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			VASTSTELLING VAN EEN ALGEMENE POLITIEVERORDENING TER VOORKOMING VAN OVERLAST
		
	





0 ALGEMENE BEPALINGEN



0.1 Dit reglement geldt met behoud van de toepassing van enige andere wetgeving.

0.2 Iedereen moet de bevelen van de burgemeester, gegeven krachtens artikel 133 van de nieuwe gemeentewet,
naleven.

0.3 Voor alle artikelen in dit reglement waarin geluidsnormen worden opgelegd, gelden artikel 2 en 3 van de bijlage 4.5.1
van Vlarem II voor de meetomstandigheden en de eisen van de meetketen.

0.4 Alle toelatingen, bedoeld in onderhavige verordening, zijn schriftelijk en voorafgaand, en moeten altijd kunnen
worden voorgelegd op de plaats of tijdens de manifestatie waarop de toelating betrekking heeft.



1 OPENBARE RUST



1.1 Algemene bepalingen



1.1.1 Geluidsoverlast

Het is ten allen tijde verboden, hinderlijk geluid, gerucht of rumoer te veroorzaken zonder reden of zonder noodzaak als
dat toe te schrijven is aan een gebrek aan vooruitzicht en voorzorg en de rust van de inwoners in het gedrang brengt.

Het bewijs kan met alle mogelijke middelen geleverd worden.



1.1.2 Niet hinderlijk geluid

Een geluid wordt als niet hinderlijk beschouwd als het afkomstig is van

- openbare of private werken of een andere economische activiteit, en waarbij de nodige voorzorgen worden getroffen of
de best beschikbare technieken worden toegepast om overdreven of niet noodzakelijk lawaai te voorkomen. 

- een gebruikelijke of vergunde manifestatie, in dit laatste geval voor zover de in de vergunning opgenomen voorwaarden
worden nageleefd.

- speelpleinen of spelende kinderen.

- werken of handelingen die dringend of zonder verder uitstel moeten worden uitgevoerd ter bescherming of vrijwaring
van personen, dieren, goederen, oogsten of eigendommen, of ter voorkoming van rampen.



1.2 Specifieke bepalingen
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1.2.1 Laden en lossen

Bij het hanteren, laden of lossen van materialen, toestellen of andere voorwerpen die geluiden kunnen voortbrengen,
moeten de nodige voorzorgen worden getroffen of de best beschikbare technieken worden toegepast om overdreven of
niet noodzakelijk lawaai te voorkomen.



1.2.2 Geluidsgolven private eigendommen 

1.2.2.1 Het is ten allen tijde verboden radio's, luidsprekers, geluidsversterkers en soortgelijke apparaten, alsook
muziekinstrumenten, zowel op het openbaar domein, binnenshuis als op particuliere eigendom zo in werking te stellen
dat ze de rust van de bewoners van hetzelfde gebouw of van de naburige gebouwen of de gebruikers van het openbaar
domein verstoren.

1.2.2.2 De burgemeester kan afwijkingen toestaan op de bepalingen van artikel 1.2.2.1.

1.2.2.3 Vanaf de dag voorafgaand aan de dag waarop verkiezingen voor de gemeente- of provincieraad of het Vlaams,
federaal of Europees parlement plaats vinden, om 12.00 uur tot de dag van de verkiezingen om 20.00 uur is het op het
hele grondgebied van de gemeente verboden, gebruik te maken van de in artikel 1.2.2.1 bedoelde toestellen op het
openbaar domein of die op het openbaar domein kunnen worden gehoord.



1.2.3 Voertuigen

1.2.3.1 Het is verboden voertuigen of hun toebehoren draaiende te houden terwijl het voertuig stilstaat, tenzij daartoe
noodzaak is.

1.2.3.2 Het is verboden, elektronisch versterkte muziek in voertuigen te produceren die hoorbaar is buiten het voertuig.
De overtredingen tegen deze bepaling, die aan boord van voertuigen worden begaan, worden verondersteld door de
bestuurder te zijn begaan, tot bewijs van het tegendeel.

1.2.3.3 Het gebruik van voertuigen die uitgerust zijn met of voorzien zijn van luidsprekers en bestemd zijn voor het
maken van reclame, is onderworpen aan de toelating van de burgemeester.



1.2.4 Hulpmiddelen

Het gebruik van fluiten, sirenen, bellen, klokken, muziek, geluidsverwekkende hulpmiddelen door handelsinrichtingen,
bewegende verkoopsinrichtingen, venters of leurders, opkopers van oude of nieuwe voorwerpen en dienstverleners om
de aandacht te trekken op de verkoop van een product of een dienstverlening, is, behoudens toelating van de
burgemeester, enkel toegelaten van 08.00 uur tot 18.00 uur in de periode van 1 november tot 31 maart en van 08.00 uur
tot 20.00 uur in de periode van 1 april tot 31 oktober.

Het geluidssignaal mag niet langer dan tien seconden duren en er moet minstens een rustpauze van één minuut
gerespecteerd worden tussen twee opeenvolgende geluidssignalen. Het geproduceerde geluidsniveau mag niet hoger
liggen dan 90 dB(A) (LAFMAX), gemeten op een plaats waar er zich personen kunnen bevinden.



1.2.5 Toestellen voor recreatief gebruik

Het is verboden met ontploffingsmotoren aangedreven tuigen te gebruiken om er oefeningen, persoonlijke ontspanning
of groepsvermakelijkheden, wedstrijden of manifestaties mee te houden of te organiseren in de open lucht, op minder
dan 300 meter van woonwijken, woonkernen of bewoonde gebouwen.

Afwijkingen hierop kunnen door de burgemeester worden toegestaan ter gelegenheid van manifestaties.

Dit verbod geldt niet op de erkende terreinen waarop afzonderlijke reglementen van toepassing zijn.
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1.2.6 Vuurwerk

1.2.6.1 Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden, zowel op het
openbaar domein als op privaat domein, op binnenplaatsen en op alle plaatsen die palen aan de openbare weg, om het
even welk vuurwerk af te steken.

De burgemeester is ertoe gemachtigd, toestemming te verlenen om feestvuurwerk af te steken.

1.2.6.2 Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden, zowel op het
openbaar domein als op privaat domein, op binnenplaatsen en op alle plaatsen die palen aan de openbare weg,
voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen.

Afwijkingen hierop kunnen door de burgemeester worden toegestaan.



1.2.7 Luchtdrukkanonnen

Onverminderd artikel 1.1.1 mogen al dan niet automatische vogelschrikkanonnen of gelijksoortige toestellen, met
inbegrip van toestellen die, al dan niet elektronisch versterkt, het geluid laten horen van krijsende vogels om vogels te
verjagen ter bescherming van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt, alleen opgesteld worden op een afstand van meer
dan 150 meter van een bewoond gebouw en van de openbare weg.

Het gebruik van de in het eerste lid bedoelde toestellen is verboden tussen 22.00 en 06.00 uur.



1.2.8 Dieren

Dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken voor de omwonenden door aanhoudend geblaf, geschreeuw of
gekrijs. De houders van dieren waarvan het geluid de rust van de omwonenden stoort, zijn strafbaar.



2 OPENBARE VEILIGHEID EN VLOTTE DOORGANG



2.1 Manifestaties, openbare vergaderingen en samenscholingen



2.1.1 Vergaderingen in de open lucht

De organisatie van manifestaties op de openbare weg en vergaderingen in de open lucht is onderworpen aan een
toelating van de burgemeester.

Elke persoon die deelneemt aan een manifestatie zoals bedoeld in het eerste lid, moet zich schikken naar de bevelen
van de politie, die tot doel hebben de veiligheid of het gemak van doorgang te vrijwaren of te herstellen.

De politie kan voorwerpen die de openbare veiligheid in gevaar kunnen brengen, in beslag nemen.



2.1.2 Andere openbare vergaderingen

De burgemeester moet minstens drie dagen vooraf op de hoogte gebracht worden van openbare vergaderingen die niet
in de open lucht plaatsvinden ; daarbij moet opgave gebeuren van de plaats, het tijdstip, het geschatte aantal
deelnemers en alle andere informatie die invloed kan hebben op de openbare orde.



2.1.3 Geldinzamelingen
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Iedere geldinzameling op de openbare weg bij wijze van collecte of tombola is onderworpen aan de toelating van het
college van burgemeester en schepenen of een vergunning, verleend door de provinciale, gewestelijke of federale
overheid.



2.1.4 Op het openbaar domein verboden activiteiten

2.1.4.1 Het is verboden, op het openbaar domein loterijen of andere kansspelen te houden, of er de waarzeggerij te
beoefenen.

2.1.4.2 Het is verboden om tussen 22.00 uur en 06.00 uur alcoholhoudende dranken te gebruiken op het openbaar
domein buiten de vergunde terrassen en andere toegelaten plaatsen, speciaal bestemd voor dit doel.  Het bezit van
geopende recipiënten die alcoholhoudende dranken bevatten, wordt gelijkgesteld met het gebruik van alcoholhoudende
dranken.



2.1.5 Identificeerbaarheid

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het gelaat verstaan, het voorhoofd, de wangen, de ogen, de oren, de neus
en de kin.

Behoudens andersluidende wettelijke of reglementaire bepalingen en behoudens voorlegging van een medisch attest is
het verboden, in de openbare ruimte het gelaat te bedekken, zodanig dat de identificatie van de persoon onmogelijk is.

Het is verboden, zich te kleden in de actuele of voorgaande ambtskledij van burgerlijke en militaire overheden en
politieambtenaren.

De in beide vorige leden bedoelde verbodsbepalingen zijn niet van toepassing in het kader van manifestaties, die de
burgemeester bepaalt.



2.2 Hinderlijke werkzaamheden en gevaarlijke activiteiten



2.2.1 Werkzaamheden op het domein van de gemeente

Behoudens toelating van het college van burgemeester en schepenen is het verboden, werkzaamheden te starten op het
openbaar en privaat domein van de gemeente.

Ieder die werkzaamheden op de openbare ruimte uitvoert of laat uitvoeren, is ertoe gehouden de openbare ruimte te
herstellen in de staat waarin ze zich voor de uitvoering van de werkzaamheden bevond of te brengen in de staat die in
de toelating vermeld is.

Bij overtreding van het tweede lid kan het college van burgemeester en schepenen de openbare ruimte herstellen in de
staat waarin ze zich voor de uitvoering van de werkzaamheden bevond of brengen in de staat die in de toelating vermeld
is, op kosten en op risico van de overtreder.



2.2.2 Invloed van werkzaamheden op privaat domein

2.2.2.1 Werkzaamheden die verontreinigend stof, verontreinigende vloeistoffen of afval op het openbaar domein of de
omringende eigendommen kunnen verspreiden, mogen pas aangevat worden nadat er schermen aangebracht zijn en
nadat een voldoende grote en afdichtende folie of plaat op de grond is gelegd om de openbare weg en de riolering te
beschermen.

Werkzaamheden die gassen op het openbaar domein of de omringende eigendommen kunnen verspreiden, mogen pas
aangevat worden nadat maatregelen zijn getroffen om de hinder tot het minimum te beperken.

Wie bouwwerken verricht langs de openbare weg, moet de bouwwerf langs de straatkant van een stevige afsluiting
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voorzien als de openbare veiligheid in het gedrang komt.

2.2.2.2 Het college van burgemeester en schepenen kan toelating verlenen voor het innemen van het openbaar domein
met voor bouw- of verbouwingswerken op privaat domein bestemde bouwmaterialen, containers, stellingen,
bouwmachines en voor bouwactiviteiten noodzakelijke voertuigen.  

In vorig lid bedoelde voorwerpen of stoffen, die zonder toelating op het openbaar domein werden geplaatst, worden van
ambtswege weggenomen door de gemeentelijke diensten op kosten en risico van de overtreder.

2.2.2.3 Als het openbaar domein door werkzaamheden wordt bevuild, moet de uitvoerder van de werkzaamheden dit
onverwijld opnieuw schoonmaken.  Als op een verzoek hiertoe van de politie of van een gemachtigde ambtenaar niet
ingegaan wordt, kan ambtshalve worden overgegaan tot de schoonmaak van het openbaar domein op kosten en risico
van de overtreder.



2.2.3 Openbare veiligheid en veilige en vlotte doorgang

2.2.3.1 Het is verboden op het openbaar domein en op plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn, een activiteit uit te
oefenen die de openbare veiligheid of de veilige en vlotte doorgang in het gedrang kan brengen.

2.2.3.2 De gebruikers of, bij ontstentenis, de eigenaars van een eigendom dat paalt aan het openbaar domein, zijn ertoe
gehouden, modder, vuilnis of onkruid die zich bevinden op het trottoir of in de goten voor dit eigendom, weg te ruimen en
ervoor te zorgen dat de rioolroosters ter hoogte ervan vrij blijven.

In gebouwen met meerdere woongelegenheden moet de huisbewaarder de in vorig lid bedoelde verplichtingen vervullen
; is er geen huisbewaarder, dan elke gebruiker van de gelijkvloerse verdieping ter hoogte van het door hem gebruikte
gedeelte ; is er geen gebruiker van de gelijkvloerse verdieping, dan de eigenaar.  Voor openbare gebouwen valt de
verplichting ten laste van de beherende instantie.

Na het reinigen met water mogen er geen plassen achter blijven.  Het is verboden, slijk, zand of vuilnis op straat, in goten,
waterontvangers of greppels te vegen.

2.2.3.3 De gebruikers of, bij ontstentenis, de eigenaars van een eigendom zijn ertoe gehouden de hagen en andere
beplantingen die eigendommen afsluiten, zo te snoeien dat ten alle tijde voldoende zichtbaarheid voor een veilig verkeer
op de openbare weg wordt gewaarborgd.

Hagen, struiken, bomen of andere beplantingen worden zodanig gesnoeid dat geen enkele tak ervan:

-op minder dan 4,5 meter van de grond boven de rijweg hangt ;

-op minder dan 2,5 meter van de grond boven de al dan niet verhoogde berm, het fietspad of het trottoir hangt ;

-de zichtbaarheid van de verkeerstekens in het gedrang brengt ;

-de goede werking van de openbare verlichting in het gedrang brengt.

Voor hagen, struiken, bomen of andere beplantingen op hoekpercelen en in bochten geldt binnen een strook van vier
meter, te rekenen vanaf de rand van de rijweg, een maximale hoogte van de aanplantingen van 0,80 meter als veilig
verkeer op de openbare weg in het gedrang komt.

2.2.3.4 Het is verboden op vensterbanken of andere delen van een gebouw voorwerpen te plaatsen die door een
onvoldoende veilige bevestiging op de openbare weg kunnen vallen en zo de veiligheid of het gemak van doorgang in
gevaar kunnen brengen.

2.2.3.5 Zonnetenten, marquises, luiken of andere beweegbare of vaste inrichtingen, die aan gebouwen worden
bevestigd, moeten op het openbaar domein een vrije doorgang van minstens 2 meter hoogte laten.

2.2.3.6 Geen voorziening om rook, dampen, gassen of vloeistoffen te geleiden, mag op of boven het openbaar domein
uit komen.

2.2.3.7 Fietsen, bromfietsen, tassen of andere voorwerpen moeten steeds zo geplaatst worden dat op het trottoir of de
berm een vrije doorgang van minstens één meter blijft.

2.2.3.8 Bij het in gebreke blijven worden de in artikel 2.2.3.3 tot en met 2.2.3.7 bedoelde voorwerpen na vaststelling door
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de politiediensten van ambtswege weggenomen door de gemeentelijke diensten of de politiediensten op kosten en risico
van de overtreder.



2.2.4 Voortbewegingstoestellen

Het gebruik van skateboards, skeelers en voortbewegingstoestellen, bedoeld in het K.B. van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, is toegestaan als
de veiligheid van de voetgangers en de vlotte doorgang niet in het gedrang worden gebracht, behalve in een beschermd
stads- of dorpsgezicht, in een straal van 100 meter van een als monument beschermd gebouw, aan de toegang naar
openbare gebouwen en aan kiosken.  Het is in geen geval toegestaan tussen 22.00 en 06.00 uur.



2.2.5 Verstoring

2.2.5.1 Het is verboden op welke manier dan ook een gebruikelijke of vergunde manifestatie te verstoren.

2.2.5.2 Het is verboden op een begraafplaats 

- de grasperken en de aanplantingen te betreden of op welke wijze dan ook te beschadigen ;

- de graftekens en alle hulde- en versieringsvoorwerpen op welke wijze ook te beschadigen ;

- vuilnis en afval neer te leggen, tenzij op de daartoe bestemde plaatsen ;

- zich te gedragen op een wijze die niet overeenstemt met de ernst en de stilte van de plaats en met de eerbied,
verschuldigd aan de doden ;

- opschriften of grafschriften aan te brengen die de welvoeglijkheid, de orde en de aan de doden verschuldigde eerbied
verstoren.

2.2.5.3 De toegang tot begraafplaatsen en openbare speelpleinen is verboden buiten de ter plaatse aangekondigde
openingsuren voor het publiek.



2.3 Private ingebruikneming van de openbare ruimte



2.3.1 Het is verboden, op het openbaar domein terrassen, uitstalramen, reclameborden, fietsrekken, automaten of
andere voorwerpen in welke vorm dan ook, te plaatsen en koopwaren uit te stallen, behoudens toelating van het college
van burgemeester en schepenen.

Deze toelating kan in geen geval worden verleend als de in het eerste lid bedoelde voorwerpen worden geplaatst op het
trottoir, en hierop geen vrije doorgang voor het voetgangersverkeer met een breedte van minstens één meter kan
worden verzekerd.

De in vorig lid bedoelde toelating wordt verleend of geweigerd op basis van een administratief verslag dat uitsluitsel geeft
over de breedte van het trottoir en de maximaal mogelijke breedte van de inneming, rekening houdende met de
bepalingen van het vorig lid en met mogelijks reeds voor de omgeving verleende toelatingen.  De toelating vermeldt de
afmetingen van de toegestane inname.

2.3.2 De voorwerpen die in strijd met artikel 2.3.1 zijn geplaatst of uitgestald, moeten op het eerste verzoek van de politie
of van een gemachtigde ambtenaar verwijderd worden. Als op dat verzoek niet ingegaan wordt, kunnen de
gemeentediensten tot de verwijdering ervan overgaan op kosten en risico van de overtreder.

2.3.3 Voedingswaren moeten uitgestald worden op een verhoging van minstens 70 cm hoogte, waaronder geen
voedingswaren opgestapeld mogen liggen.

2.3.4 Het is verboden, in de openbare wateren van kanalen, beken, rivieren of waterplassen te baden of te zwemmen.

2.3.5 Het is verboden, geheel of ten dele grachten te dempen.
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De overtreder van de bepalingen in het eerste lid moet de zaken onmiddellijk in orde brengen na hiertoe te zijn
aangemaand door een ambtenaar van politie of een gemachtigde ambtenaar.  Als de overtreder de zaken niet
onmiddellijk in orde brengt, kan de gemeente zich het recht voorbehouden dat te doen op kosten en op risico van de
overtreder.



2.4 Bijzondere bepalingen die in acht dienen te worden genomen bij sneeuw of vrieskou



2.4.1 Openbare weg en trottoirs

2.4.1.1 Het is verboden bij vorst op de openbare weg water te gieten of te laten vloeien, glijbanen aan te leggen en
sneeuw of ijs te storten of te gooien dat afkomstig is van private eigendommen.

2.4.1.2 De gebruikers of, bij ontstentenis, de eigenaars van een eigendom dat paalt aan het openbaar domein, zijn ertoe
gehouden, bij sneeuwval of bij ijzelvorming ervoor te zorgen, dat op het trottoir ter hoogte van dit eigendom een
doorgang van minstens één meter voor de voetgangers wordt schoongeveegd en dat het nodige wordt gedaan om de
gladheid van het trottoir te vermijden.

De sneeuw moet aan de rand van het trottoir opgehoopt worden en mag de weggebruikers niet hinderen. De
rioolmonden en goten moeten vrij blijven.

Ter hoogte van de opritten, oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers dient het trottoir vrijgehouden te worden tot
aan de rand.

In gebouwen met meerdere woongelegenheden moet de huisbewaarder de in vorige leden bedoelde verplichtingen
vervullen ; is er geen huisbewaarder, dan elke gebruiker van de gelijkvloerse verdieping ter hoogte van het door hem
gebruikte gedeelte ; is er geen gebruiker van de gelijkvloerse verdieping, dan de eigenaar.  Voor openbare gebouwen valt
de verplichting ten laste van de beherende instantie.



2.4.2 Kanalen, waterbekkens en waterlopen

Het is verboden zich op het ijs van de openbare wateren van kanalen, beken, rivieren of waterplassen te begeven.

Bij een voldoende ijsdikte kan de burgemeester, na technisch advies te hebben ingewonnen, een afwijking van dit
verbod toestaan.



2.5 Algemene maatregelen ter voorkoming van schendingen van de openbare veiligheid



2.5.1 Geluidssignalen

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



2.5.2 Bedrieglijke oproepen

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



2.5.3 Hydranten

De hydranten, gelegen op het openbaar domein, moeten ten allen tijde vrij blijven voor gebruik en gemakkelijk
toegankelijk gehouden worden.  Het is verboden de door het gemeentebestuur op de gevels of op andere plaatsen
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aangebrachte tekens die de hydranten aanwijzen, te veranderen, te beschadigen, te verwijderen of onzichtbaar te
maken.



3 MILIEU



3.1 Sluikstorten



3.1.1 Het is verboden, vuilnis en afval achter te laten op ongeoorloofde plaatsen, tijdstippen of wijzen.

3.1.2 Het is verboden, afval voor ophaling aan te bieden in recipiënten die niet aangenomen zijn door het
gemeentebestuur.  Het is eveneens verboden, in de recipiënten afval dat gescheiden wordt opgehaald of gescheiden
moet worden aangeboden, te mengen.

Recipiënten voor de huisvuilophaling, bedrijfsafvalcontainers en afvalstoffen die met het oog op de ophaling ervan
worden aangeboden, mogen slechts op het openbaar domein geplaatst worden de dag voorafgaand aan de ophaling
vanaf 19.00 uur.  De recipiënten moeten voor de eigen woongelegenheid of voor het gebouw waar de activiteit wordt
uitgevoerd, worden aangeboden.  Geledigde recipiënten moeten de dag van de ophaling voor 19.00 uur van het openbaar
domein worden verwijderd.

3.1.3 In de straatvuilnisbakjes mag enkel afval, afkomstig van ter plaatse geconsumeerde producten, worden
gedeponeerd.

3.1.4 Bij sluikstorten zullen vuilnis en afval ambtshalve door de gemeentediensten op kosten van de dader worden
opgeruimd.



3.2 Vuilnisbakken aan verkooppunten voor drank en voeding voor directe consumptie



Elke uitbater van een verkooppunt voor drank en voeding voor directe consumptie is ertoe verplicht, op eigen kosten te
zorgen voor een voor de klanten bereikbare vuilnisbak in, aan of bij het verkooppunt, en deze op geregelde tijdstippen te
ledigen.



3.3 Kosteloze verspreiding van drank en voeding 



Het is verboden, drank en voeding gratis uit te delen op het openbaar domein, behoudens mits toelating van de
burgemeester.



3.4 Voederen van dieren 



Het is verboden, op het openbaar domein dieren te voederen.



3.5 Ongeadresseerd drukwerk



3.5.1 Het is verboden, ongeadresseerd reclamedrukwerk en gratis regionale bladen te deponeren in brievenbussen van
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leegstaande panden, in brievenbussen, die voorzien zijn van een zelfklever waaruit blijkt dat dergelijk drukwerk
ongewenst is, en op andere plaatsen dan in brievenbussen.

3.5.2 Elke uitbater van een handelszaak moet verdeelbakken voor kosteloos drukwerk die voor voorbijgangers
bereikbaar aan zijn handelszaak zijn opgesteld, tijdens de sluiting van de handelszaak binnenzetten of leegmaken.

3.5.3 Het is verboden, kosteloos reclamedrukwerk te verdelen op het openbaar domein, behoudens mits toelating van de
burgemeester.



3.6 Confetti en dergelijke



Het is tijdens optochten en andere openbare manifestaties verboden computerconfetti, spuitbussen met kleur- en
scheerschuim, kleurhaarlak, schoensmeer of enig ander middel dat kwetsuren of schade kan veroorzaken aan personen
of goederen, op de openbare weg of in de openbare inrichtingen te bezitten.

Met computerconfetti wordt alleen de confetti bedoeld die uit afval van computerpapier vervaardigd is.

Het is verboden confetti of slingerpapier te werpen in openbare plaatsen waar dranken of eetwaren worden verbruikt, of
opgeraapte confetti of slingerpapier te werpen.



3.7 Verbranding



3.7.1 Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder 

- verbrandingstoestel : kolenkachel, houtkachel, allesbrander, open haard, of andere installatie, bestemd voor het
verbruik van vaste brandstoffen;

- behandeld hout : hout dat geverfd, gevernist of met beschermingsmiddelen behandeld is;

- afvalstoffen : elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet
ontdoen.

Behoudens voor inrichtingen die beschikken over een milieuvergunning die het verbranden van deze stoffen toestaat,
geldt een verbod op het verbranden in de open lucht of in een verbrandingstoestel van

- turf en bruinkool ;

- behandeld hout ;

- brandstoffen die meer dan 1 % zwavel bevatten ;

- afvalstoffen ;

- stoffen die een sterk prikkelende geur verspreiden.

3.7.2 Onverminderd de bepalingen van de milieuwetgeving, het veldwetboek en artikel 3.7.1 van deze verordening is het
maken van een open vuur verboden, behoudens met toelating van de burgemeester.



3.8 Werkzaamheden aan voertuigen



Na het reinigen van voertuigen op het openbaar domein moeten alle restproducten van het openbaar domein worden
verwijderd.
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Het is verboden, op het openbaar domein onderhouds- en herstellingswerken aan voertuigen uit te voeren.



3.9 Wildplassen



Het is verboden op de openbare weg of zichtbaar vanaf de openbare weg te urineren of zich te ontlasten, tenzij op
plaatsen of in accommodaties die speciaal hiervoor zijn ingericht. Die plaatsen en accommodaties moeten volgens de
regels van goed fatsoen gebruikt worden.



3.10 Aanplakkingen



3.10.1 Het is verboden, opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften en plakbriefjes aan te
brengen of te plaatsen op de openbare weg en op bomen, aanplantingen, borden, voor- en zijgevels, muren,
omheiningen, pijlers, palen, zuilen, bouwwerken, monumenten en andere langs de openbare weg, op in de onmiddellijke
nabijheid ervan liggende opstanden of op andere plaatsen dan die welke het gemeentebestuur voor aanplakking ter
beschikking stelt , tenzij hiervoor toelating door het college van burgemeester en schepenen werd gegeven voor wat
betreft het openbaar domein, of, voor wat betreft het privaat domein, door de eigenaar of de gebruiker, in dit laatste geval
voor zover ook de eigenaar zijn akkoord schriftelijk en vooraf heeft gegeven.

Uitzondering hierop wordt gemaakt voor aanplakkingen op de aanplakborden die het college van burgemeester en
schepenen naar aanleiding van verkiezingen ter beschikking van de kandidaten stelt.

De overtreder van de bepalingen in het eerste lid moet de zaken onmiddellijk in orde brengen na hiertoe te zijn
aangemaand door een ambtenaar van politie of een gemachtigde ambtenaar.  Als de overtreder de zaken niet
onmiddellijk in orde brengt, kan de gemeente zich het recht voorbehouden dat te doen op kosten en op risico van de
overtreder.

3.10.2 Het is verboden, wettig aangebrachte aanplakbiljetten af te trekken, te scheuren of op enigerlei wijze onleesbaar
te maken.



3.11 Onbebouwde gronden



De eigenaars van braakliggende of onbebouwde gronden zijn verplicht, deze gronden en de eraan palende grachten
proper te houden.

Bovendien moet de eigenaar van braakliggende en onbebouwde gronden, volgens het gewestplan niet gelegen in
agrarisch gebied, er een afsluiting rond aanbrengen, behoudens afwijking, om esthetische of sociale redenen toe te
staan door het college van burgemeester en schepenen.

Bij nalatigheid vanwege de eigenaars inzake de bepalingen van beide voorgaande leden kan het nodige na een
schriftelijke waarschuwing ambtshalve op bevel van het college van burgemeester en schepenen worden uitgevoerd op
kosten en risico van de overtreder.



3.12 Voorkomen van de verspreiding van onkruid en ongedierte



De gebruikers of, bij ontstentenis, de eigenaars van een perceel, zijn ertoe gehouden dit zo te onderhouden dat de
zindelijkheid, gezondheid en veiligheid niet in het gedrang komen en er geen overlast veroorzaakt wordt voor de
omliggende percelen of het openbaar domein.  Inzonderheid zijn zij ertoe gehouden de bloei of zaadvorming van
hinderlijke onkruidsoorten waarvan de zaadverspreiding last veroorzaakt, en de toename van ongedierte te voorkomen.
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4 GEBOUWEN



4.1 Toegang tot leegstaande gebouwen



De eigenaar moet gepaste feitelijke maatregelen nemen om de toegang tot zijn leegstaande gebouwen te verhinderen.



4.2 Bouwvalligheid



4.2.1 Het is verboden de openbare veiligheid in het gedrang te brengen door bouwvalligheid, gebrek aan herstelling of
onderhoud van gebouwen, of door een belemmering of een uitgraving of enig ander werk naast het openbaar domein,
zonder de voorgeschreven of gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te hebben getroffen.

4.2.2 Iedereen moet gehoor geven aan de aanmaning van de administratieve overheid om gebouwen die bouwvallig zijn,
te herstellen of te slopen.



4.3 Bewoning van onbewoonbaar verklaarde gebouwen



Het is verboden een onbewoonbaar verklaarde woongelegenheid voor verdere bewoning ter beschikking te stellen.



4.4 Gebruik van portieken



Behoudens een toelating van de eigenaar is het verboden, zich op te houden op puien, op bordessen en in portieken die
rechtstreeks van op het openbaar domein toegankelijk zijn.



4.5 Gebruik van gevels van gebouwen



4.5.1 Huisnummers

Iedere eigenaar van een gebouw brengt aan de kant van de openbare weg de door de gemeente toegekende
huisnummering goed zichtbaar aan.  Elke bewoner is verplicht die zichtbaar te houden.



4.5.2 Aanduidingen van openbaar nut

De eigenaars, vruchtgebruikers, huurders, bewoners of verantwoordelijken op grond van welke titel dan ook moeten
toestaan dat aanduidingen van openbaar nut en andere nutsvoorzieningen worden aangebracht op de gevel of topgevel
van hun gebouw, ook wanneer die zich buiten de rooilijn bevindt, zonder dat dit voor hen enige schadeloosstelling
impliceert.



4.6 Verhuizingen
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Er mogen geen verhuizingen plaatshebben tussen 20.00 en 08.00 uur, behoudens een toelating van de burgemeester.



5 RONDREIZENDE WOONGELEGENHEDEN



5.1 Het is verboden om zonder toelating van de burgemeester langer dan 24 uur grond te gebruiken voor het plaatsen
van een of meer verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen dienen, om er te verblijven.  Wordt private grond
hiervoor gebruikt, dan kan de toelating slechts worden verleend op voorlegging van een geschreven goedkeuring van
plaatsing door de eigenaar van de grond, en dan zullen de politiediensten steeds toegang hebben tot de gronden waar
de woongelegenheden zich bevinden.

5.2 In afwijking van artikel 5.1 mogen uitbaters van kermisattracties en rondreizende artiesten die deelnemen aan door
het gemeentebestuur georganiseerde of toegelaten manifestaties, met hun woongelegenheid plaats nemen op een door
de burgemeester aangewezen locatie voor de duur van de manifestatie, in voorkomend geval met inbegrip van de
tijdsduur, nodig voor de opbouw en de afbraak van de attractie.

5.3 Mutatis mutandis gelden de bepalingen van artikel 5.1 en 5.2 voor het innemen van ankerplaatsen met vaartuigen,
die geheel of gedeeltelijk als woongelegenheid dienen.  De toelating wordt verleend volgens de criteria die gelden voor
de waterwegen die vallen onder de bevoegdheid van de N.V. Waterwegen en Zeekanaal.

5.4 Bij overtreding van de bepalingen van artikel 5.1 tot en met 5.3 zullen de woongelegenheden door tussenkomst van
de politiediensten verwijderd worden van de plaats waar de inbreuk werd gepleegd, en dit op kosten en risico van de
overtreders.



6 DIEREN



6.1 Het is de eigenaars, bezitters, bewakers of houders van dieren verboden, dieren onbewaakt vrij te laten rondlopen op
het openbaar domein en voor het publiek toegankelijke plaatsen. De bewaking moet zo zijn dat de begeleider het dier op
elk ogenblik kan beletten om personen of dieren te intimideren of lastig te vallen, voertuigen te bespringen of private
eigendommen te betreden.

Het is personen die het dier niet in de hand kunnen houden, verboden, het dier te begeleiden.

Het is ten allen tijde verboden, dieren op iemand anders grond te laten of doen lopen of een privaat eigendom te laten of
te doen betreden.

De toegang tot openbare gebouwen is verboden met dieren, behoudens voor visueel gehandicapten met hun
geleidehond en voor personeelsleden van politiediensten, douane, erkende bewakingsondernemingen of
hulporganisaties met waak-, speur- of verdedigingshonden.

Behoudens een toelating van het college van burgemeester en schepenen is de toegang tot openbare parken,
sportterreinen en begraafplaatsen verboden met dieren, behoudens met honden, dit evenwel met toepassing van de
bepalingen van artikel 6.2.

6.2 In de openbare ruimte moet de begeleider van een hond deze aan de leiband houden.

Agressieve, kwaadaardige of gevaarlijke honden moeten gemuilkorfd worden door de begeleider zodra ze de openbare
ruimte betreden, behoudens honden van diensten van politie, douane, erkende bewakingsondernemingen of
hulporganisaties.  Onder agressieve, kwaadaardige of gevaarlijke hond wordt begrepen

- elke hond die, als hij vrij zou rondlopen, zonder enige provocatie op een duidelijk en onmiskenbaar dreigende wijze naar
iemand zou toelopen ;

- elke hond die iemand aanvalt, bijt of verwondt zonder provocatie of die reeds iemand heeft aangevallen, gebeten of
verwond zonder provocatie ;
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- elke hond die een ander dier verwondt, bijt of aanvalt zonder provocatie of die reeds een ander dier heeft aangevallen,
gebeten of verwond zonder provocatie.

Het is de eigenaars, bezitters, bewakers of houders van honden verboden, hun honden op te hitsen of niet tegen te
houden wanneer die de voorbijgangers aanvallen of achtervolgen, zelfs als er geen kwaad of schade uit volgt.

Op het eerste verzoek van de politiediensten moeten de begeleiders hun hond verwijderen van manifestaties met grote
volkstoeloop, waar de aanwezigen geen mogelijkheid hebben, de hond te ontwijken.

Iedereen die een hond begeleidt, moet in het bezit zijn van voldoende recipiënten voor het opruimen van de hondenpoep. 
Als de hond de openbare ruimte bevuilt, is de begeleider ertoe gehouden, het vuilnis te verwijderen en de bevuilde plaats
te reinigen, behoudens op de daartoe bestemde plaatsen die door het gemeentebestuur met duidelijke signalering zijn
aangeduid.  Het opgeruimde vuilnis mag enkel in de daartoe door het gemeentebestuur ter beschikking gestelde
recipiënten worden achtergelaten.

6.3 Het is verboden, van 15 maart tot en met de laatste zondag van oktober op zon- en feestdagen tussen zonsopgang
en zonsondergang duiven die niet aan prijskampen deelnemen, te laten uitvliegen op de dagen waarop
duivenprijskampen plaatsvinden.  Als de prijskampen wegens overmacht niet op voormelde dagen worden gehouden,
geldt dit verbod voor de daaropvolgende dag.  In dit geval is de duivenliefhebber die deelneemt aan de prijskamp
verplicht, kenbaar te maken dat de duiven niet op de gewone dag werden gelost.



7 TOEBRENGEN VAN SCHADE



7.1 Het is verboden, op het openbaar domein voorwerpen neer te werpen, te plaatsen of achter te laten, die door hun val
of door ongezonde uitwasemingen kunnen schaden.

7.2 Het is verboden, op het openbaar domein of op een gemakkelijk van op het openbaar domein bereikbare plaats
voorwerpen achter te laten waarvan vandalen of dieven gebruik kunnen maken.

7.3 Het is verboden voorwerpen of een stof naar of op iemand te werpen, die de persoon hinderen of bevuilen of die op
welke manier dan ook schade veroorzaken.

7.4 Het is verboden stenen of andere harde lichamen, of andere voorwerpen of stoffen die kunnen bevuilen of
beschadigen, tegen voertuigen, gebouwen, afsluitingen of in tuinen en besloten erven te werpen.

Het is verboden, stoffen die schade veroorzaken, aan te brengen op voertuigen, gebouwen of afsluitingen, of schade aan
voertuigen en gebouwen toe te brengen door het aanbrengen van opschriften of inkervingen.

7.5 Met behoud van de toepassing van de bepalingen van boek II, titel IX, hoofdstuk III, van het Strafwetboek is het
verboden andermans roerende eigendommen opzettelijk te beschadigen of te vernielen.

7.6 Het is verboden eigendommen en straatmeubilair te vernielen of met graffiti te bespuiten.

7.7 Het is personen, die hiertoe niet door de gemeente of het Vlaams Gewest zijn aangesteld, verboden, aanplantingen
in de openbare ruimte te snoeien of te beschadigen.

Inzonderheid is het verboden, in openbare parken en plantsoenen

- grasvelden te betreden als een specifiek bord dit verbiedt ;

- perken met bloemen en heesters te betreden ;

- zand, steenslag, gemalen baksteen, hout, takken, twijgen, houtsnippers of bladaarde te verzamelen of weg te halen ;

- te kamperen of de nacht door te brengen.



8 GEMENGDE INBREUKEN
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8.1 Het is verboden, van 22.00 uur tot 06.00 uur nachtgerucht of nachtrumoer te veroorzaken, dat hoorbaar is op
openbare plaatsen, waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord.  (SWB art. 561,1°)

8.2 Het is verboden afsluitingen, van welk materiaal dan ook gemaakt, opzettelijk te beschadigen.  (SWB art. 563,2°)

8.3 Het is verboden, schade toe te brengen aan

- grafsteden, gedenktekens of grafstenen ;

- monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare versiering bestemd zijn en door
de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn opgericht. (SWB art. 526)

8.4 Het is verboden, kwaadwillig bomen en hagen om te hakken.  (SWB art. 537 en 545)

8.5 Het is verboden, andermans roerende goederen en onroerende eigendommen opzettelijk te beschadigen.  (SWB art.
534ter en 559,1°)

8.6 Het is verboden, graffiti aan te brengen op roerende of onroerende goederen.  (SWB art. 534bis)

8.7 Het is verboden, hinderlijke feiten of lichte gewelddaden tegen iemand te plegen, zelfs zonder deze te verwonden, te
slaan of te beledigen.  (SWB art. 563,3°)



9 SANCTIES



9.1 De overtredingen van deze verordening worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete, conform
de beslissing van de gemeenteraad van heden houdende vaststelling van een algemeen reglement op de
administratieve sancties opgelegd door de hiertoe door de gemeenteraad aangestelde ambtenaar, conform de
procedure in artikel 119 bis, § 9 tot en met 12 van de nieuwe gemeentewet, en onverminderd de bepalingen inzake
herhaling, samenloop en verzachtende omstandigheden, vervat in de beslissing van de gemeenteraad van heden
houdende vaststelling van een algemeen reglement op de administratieve sancties.

Als deze inbreuken worden gepleegd door een of meer minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op
het tijdstip van de feiten, kan een administratieve geldboete worden opgelegd conform de procedure in artikel 119 bis, §
12, 2e tot en met 6e lid van de nieuwe gemeentewet en artikel 17 tot en met 20 van het algemeen reglement op de
administratieve sancties, vastgesteld door de gemeenteraad van heden.

9.2 Bij een inbreuk op artikelen 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.4, 3.5.2 en 3.6 worden bovendien de voorwerpen in
beslag genomen, die dienstig waren bij het begaan van de overtreding en desgevallend worden de inzetten en gelden in
beslag genomen die voortkomen uit de activiteiten die als een overtreding worden bestempeld.

9.3 Worden bij toepassing van onderhavige verordening door de gemeente- of politiediensten werken uitgevoerd op
kosten van de overtreders omdat deze ze verzuimen te verrichten, dan gebeurt dit steeds onverminderd de straffen, door
onderhavige verordening bepaald.

9.4 De overtredingen inzake het parkeren met beperkte parkeertijd zoals omschreven in artikel 70.2.1, 3° a van het KB
van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg, worden gestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete van conform de beslissing van de
gemeenteraad van heden houdende vaststelling van een algemeen reglement op de administratieve sancties, opgelegd
door de hiertoe door de gemeenteraad aangestelde ambtenaar, conform de procedure in artikel 119 bis, § 9 tot en met
12 van de nieuwe gemeentewet, onverminderd de bepalingen inzake herhaling, samenloop en verzachtende
omstandigheden, vervat in de beslissing van de gemeenteraad van heden houdende vaststelling van een algemeen
reglement op de administratieve sancties.

9.5 Bij een inbreuk op de artikelen 8.1 tot en met 8.7 kan de ambtenaar, door de gemeenteraad aangewezen voor het
opleggen van de administratieve geldboete, deze pas opleggen als de Procureur des Konings hem ter kennis heeft
gebracht dat dit volgens hem aangewezen is, en hijzelf geen gevolg zal geven aan de gepleegde feiten door het
opleggen van een politiestraf.  De Procureur des Konings beschikt voor deze kennisgeving over een termijn van twee
maanden, te rekenen van de dag van de ontvangst van het origineel van het proces-verbaal betreffende de gepleegde
feiten. 
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			VASTSTELLING VAN EEN ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ADMINISTRATIEVE SANCTIES
		
	





HOOFDSTUK I. TOEPASSINGSGEBIED



Artikel 1 : Dit reglement is van toepassing op alle politiereglementen of verordeningen van de gemeente Alveringem die
aanleiding kunnen geven tot een administratieve sanctie. 





HOOFDSTUK II. DE ADMINISTRATIEVE GELDBOETE



Artikel 2 : De aangewezen ambtenaar voor het opleggen van de administratieve geldboete is de gemeentesecretaris.  

Artikel 3 : De administratieve geldboete bedraagt 62 EUR.  De administratieve procedure inzake het opleggen van een
administratieve geldboete wordt gevoerd overeenkomstig artikel 119 bis van de nieuwe gemeentewet.

Artikel 4 : De beslissing wordt aan de overtreder ter kennis gebracht door een aangetekend schrijven ofwel door een
schrijven dat hem wordt overhandigd tegen ontvangstbewijs.  Bij de kennisgeving van de beslissing dat een
administratieve geldboete wordt opgelegd, wordt een overschrijvingsformulier gevoegd dat door betrokkene gebruikt kan
worden.  Tevens wordt hem meegedeeld dat de boete ook in handen van de gewestelijk ontvanger van het
gemeentebestuur Alveringem kan worden betaald. 



HOOFDSTUK III. HERHALING



Artikel 5 : De persoon die, na met een administratieve geldboete van 62 EUR te zijn gesanctioneerd, eenzelfde
overtreding begaat binnen de twaalf maanden nadat ze uitvoerbare kracht heeft gekregen overeenkomstig artikel 119 bis
van de nieuwe gemeentewet, wordt gesanctioneerd met een geldboete van 124 EUR.

Artikel 6 : De persoon die, na met een administratieve geldboete van 124 EUR te zijn gesanctioneerd, eenzelfde
overtreding begaat binnen de twaalf maanden nadat ze uitvoerbare kracht heeft gekregen overeenkomstig artikel 119 bis
van de nieuwe gemeentewet, wordt gesanctioneerd 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 op het ogenblik van de
feiten.

Artikel 7 : 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, zal door het college van burgemeester en
schepenen worden gesanctioneerd met de administratieve sluiting van de instelling gedurende een termijn van maximum
drie maanden. 



HOOFDSTUK IV. SAMENLOOP VAN VERSCHEIDENE OVERTREDINGEN BINNEN ÉÉN REGLEMENT OF
VERORDENING
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Artikel 8 : 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 ogenblik van de feiten. Er wordt dus slechts één administratieve geldboete opgelegd per reglement.

Artikel 9 : Bij samenloop van een overtreding waarvoor een administratieve geldboete voorzien is én een overtreding
waarvoor een administratieve schorsing of intrekking van een door de gemeente afgeleverde toestemming of vergunning
of een administratieve sluiting van een instelling, wordt alleen de schorsing, intrekking of sluiting uitgesproken.



HOOFDSTUK V. VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN



Artikel 10 : Als er verzachtende omstandigheden zijn, kan de aangewezen ambtenaar de administratieve geldboetes
halveren.



HOOFDSTUK VI. DE ADMINISTRATIEVE SCHORSING VAN EEN DOOR DE GEMEENTE AFGEGEVEN
TOESTEMMING OF VERGUNNING, DE ADMINISTRATIEVE INTREKKING VAN EEN DOOR DE GEMEENTE
AFGEGEVEN TOESTEMMING OF VERGUNNING, EN DE TIJDELIJKE OF DEFINITIEVE ADMINISTRATIEVE
SLUITING VAN EEN INRICHTING



Artikel 11 : Indien de inbreuk gesanctioneerd wordt door een in dit hoofdstuk bepaalde sanctie, stuurt de aangewezen
ambtenaar, bedoeld in artikel 2, het proces-verbaal door naar het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 12 : Het college van burgemeester en schepenen verstuurt een voorafgaande waarschuwing.  Hierin staat dat er
een inbreuk werd vastgesteld en dat een sanctie zal opgelegd worden indien de inbreuk wordt gehandhaafd of bij een
volgende inbreuk.  De waarschuwing moet een uittreksel bevatten van het overtreden reglement en dient met een ter
post aangetekende brief te gebeuren.

Artikel 13 : Vervolgens wordt aan de overtreder met een ter post aangetekende brief meegedeeld dat er aanwijzingen
zijn dat er nog steeds een inbreuk is en dat het college overweegt een sanctie op te leggen, waarbij wordt gepreciseerd
of de schorsing of intrekking van de vergunning of de sluiting van de instelling in overweging wordt genomen.  Bij deze
mededeling deelt het college 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.

Artikel 14 : De hoorzitting kan maar plaatsvinden als de meerderheid van het college van burgemeester en schepenen
aanwezig is. De hoorzitting wordt genotuleerd en de aanwezigen worden bij het einde van de zitting uitgenodigd de
notulen te ondertekenen.

Artikel 15 : Bij het nemen van de beslissing zijn in het college van burgemeester en schepenen dezelfde leden aanwezig
als tijdens de hoorzitting.

Artikel 16 : De sanctie wordt aan de overtreder ter kennis gebracht door een aangetekend schrijven, ofwel door
overhandiging tegen ontvangstbewijs.



HOOFDSTUK VII. BEMIDDELINGSPROCEDURE



Artikel 17 : Bij minderjarigen die de volle leeftijd van zestien jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten wordt de
beslissing inzake het opleggen van een administratieve geldboete voorafgegaan door een bemiddelingsprocedure.

Artikel 18 : De bemiddelaar tracht de betrokkenen te bewegen tot een herstel of vergoeding van de schade in de meest
brede betekenis.
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Hij probeert, indien de zaak zich hiertoe leent en de betrokkenen hiertoe bereid zijn, een diepgaande dialoog en
ontmoeting tot stand te brengen, met inbegrip van één of meerdere momenten van directe ontmoeting.

Artikel 19 : De bemiddelaar wordt door de aangewezen ambtenaar op de hoogte gebracht van de relevante feiten van de
zaak.

Elk bemiddelingsaanbod gaat gepaard met voldoende informatie over wat bemiddeling is, hoe deze verloopt, wat van de
betrokkenen wordt verwacht, wat de betrokkenen mogen verwachten en welke hun rechten en plichten zijn.

De bemiddelaar verstrekt de aangewezen ambtenaar informatie over de stand van zaken betreffende de bemiddeling,
wanneer de aangewezen ambtenaar hem hiertoe verzoekt. De bemiddelaar deelt het resultaat van de bemiddeling zo
snel mogelijk mee aan de aangewezen ambtenaar. Indien de bemiddeling niet wordt aangevat of wordt beëindigd zonder
resultaat, wordt dit eveneens zo snel mogelijk meegedeeld.

Artikel 20 : De aangewezen ambtenaar houdt rekening met het resultaat van de bemiddeling, of met de stand van zaken
van de bemiddeling, indien blijkt dat de bemiddeling niet afgerond kan worden vóór het verstrijken van de termijn zoals
voorzien in artikel 119 § 10 derde lid van de nieuwe gemeentewet.

Hij moet op afdoende wijze motiveren waarom hij, niettegenstaande een geslaagde bemiddeling of een vooruitzicht op
een geslaagde bemiddeling, toch opteert voor het opleggen van een administratieve geldboete. 


Gemeente Alveringem

http://www.alveringem.be/inwoners Powered by Joomla! Gegenereerd op: 11 January, 2011, 16:39


