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Reglement Gemeentelijke 
Administratieve Sancties 

 
 
 

1. OPENBARE RUST 
 
 

1.1. Geluidsoverlast  
 
1.1.1. Geluidsoverlast overdag 
 
Onverminderd de hierna volgende bepalingen, is iedereen verplicht zich zodanig te 
gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk door geluid gehinderd worden. Elk 
gerucht of rumoer bij dag (tussen 07u en 22u) is verboden, wanneer het zonder noodzaak 
wordt veroorzaakt, wanneer het te wijten is aan een gebrek aan voorzorg en de rust van 
de inwoners in het gedrang brengt. 
 
 

1.1.2. Geluidsoverlast ’s nachts 
 
Onverminderd de hierna volgende bepalingen, is het verboden zich tussen 22u en 07u 
schuldig te maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners 
kan worden verstoord, zoals bepaald in artikel 561,1 van het Strafwetboek. 
 
 

1.1.3. Niet-hinderlijk geluid 
 

Een geluid wordt als niet-hinderlijk beschouwd wanneer het bijvoorbeeld 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 die op werkdagen en zaterdagen tussen 07u en 22u aan private 
eigendommen worden uitgevoerd, waarvoor de bevoegde overheid een vergunning 
heeft verleend, en van verbeterings-, verbouwings- of onderhoudswerken aan 
dergelijke eigendommen die zonder vergunning 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 bescherming van personen of eigendommen, of ter voorkoming van 
rampen; 

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

- spelende kinderen. 
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1.2. Voertuigen 
  
Het is verboden voertuigen of hun toebehoren (o.a. koelinstallaties) draaiende te houden terwijl 
het voertuig stilstaat, tenzij daartoe noodzaak is.  Als ‘noodzaak’ wordt onder meer beschouwd 
het stilstaan in een file, voor een rood verkeerslicht of voor een gesloten spoorwegovergang. 
 
 
 

1.3. Voertuigen met luidsprekers 
 
Het gebruik van voertuigen die uitgerust met of voorzien zijn van luidsprekers en bestemd zijn 
voor het maken van reclame is onderworpen aan de voorafgaande machtiging van de 
burgemeester. De burgemeester kan in de machtiging voorwaarden opleggen aan het gebruik 
van de voertuigen, welke te allen tijde moeten gerespecteerd worden.  De machtiging moet 
steeds in het voertuig aanwezig zijn.  
 
 
 

1.4. Grasmaaiers en andere werktuigen 
 
Het gebruik in de open lucht van houtzagen, grasmaaiers of andere werktuigen aangedreven 
door ontploffings- en/of elektrische motoren, is alleen toegestaan tussen 07u en 22u.  
Dit artikel is niet van toepassing voor de normale exploitatie van landbouwgronden. 
 
 
 

1.5. Toestellen voor recreatief gebruik  
 
Het is verboden met ontploffings- en/of elektrische motoren aangedreven speeltuigen en 
experimenteertuigen te gebruiken om er oefeningen, persoonlijke of groepsvermakelijkheden, 
wedstrijden of manifestaties mee te houden of te organiseren in de open lucht, op minder dan 
300 meter van woonwijken, woonkernen, bewoonde huizen of natuurgebied en voor zover dit 
de rust van de inwoners in het gedrang brengt.  Afwijkingen hierop kunnen door de 
burgemeester worden toegestaan ter gelegenheid van feestelijkheden of vieringen.  Dit verbod 
geldt niet op de erkende terreinen waarop afzonderlijke reglementen van toepassing zijn.  
 
 
 

1.6. Inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek 
toegankelijk zijn 

 
§1. De uitbater van een drankslijterij dient in het bezit te zijn van een geldige gemeentelijke 
vergunning voor het verstrekken van gegiste (en desgevallend sterke) dranken en dient de 
daarin opgelegde voorwaarden strikt na te leven. 
 
§2. Het is de uitbater 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.  
 
§3. Het is de exploitant van een inrichting verboden een besluit van de burgemeester, waarbij in 
het kader van de wet betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de 
verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen de 
voorlopige sluiting van zijn inrichting wordt bevolen, te overtreden. 
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1.7. Luchtdrukkanonnen 
 
Het gebruik van luchtdrukkanonnen of gelijkaardige tuigen is verboden zonder voorafgaande 
schriftelijke toelating van de burgemeester.  Het is evenwel te allen tijde verboden 
luchtdrukkanonnen of gelijkaardige tuigen te gebruiken op minder dan 200 meter van een 
woning of openbare weg. Het is verboden deze toestellen te laten werken tussen 22u en 07u. 
 
 
 

1.8. Verstoren van evenementen 
 
Het is verboden op welke manier dan ook een concert, spektakel, evenement, sportieve of 
andere bijkomst die werd vergund of gemeld, te verstoren. 
 
 
 

1.9. Gedragingen met opsluiting of politiebegeleiding 
tot gevolg 

 
§1. Het is verboden feitelijke gedragingen te stellen met als gevolg dat de persoon die deze 
gedragingen stelt bestuurlijk opgesloten kan worden in een politiecel, op grond van artikel 
31.2°, 3° en 4° van de wet op het politieambt of op grond van artikel 9ter van de drugwet van 
24 februari 19211. 
 
§2. Het is verboden feitelijke gedragingen te stellen in de zin van artikel 31.2°, 3° en 4° van de 
wet op het politieambt of in de zin van artikel 9ter van de drugwet van 24 februari 1921 met als 
gevolg dat de politie kan beslissen om de persoon te begeleiden naar huis.  
 
 
 

                                                 
1 Art. 31.Wet op het politieambt Bij het vervullen van hun opdrachten van bestuurlijke politie en 
onverminderd de bevoegdheden uitdrukkelijk toegekend bij wetten van bijzondere politie, kunnen de 
(politieambtenaren) in geval van volstrekte noodzaak overgaan tot de bestuurlijke aanhouding 
  1° van een persoon die hen hindert in het vervullen van hun opdracht het verkeer vrij te houden; 
  2° van een persoon die de openbare rust daadwerkelijk verstoort; 
  3° van een persoon, ten aanzien van wie er op grond van zijn gedragingen, van materiële 
aanwijzingen of van de omstandigheden, redelijke gronden zijn om te denken dat hij 
voorbereidingen treft om een misdrijf te plegen dat de openbare rust of de openbare veiligheid 
ernstig in gevaar brengt, met als doel hem te beletten een dergelijk misdrijf te plegen; 
  4° van een persoon die een misdrijf pleegt dat de openbare rust of de openbare veiligheid ernstig 
in gevaar brengt, teneinde dit misdrijf te doen ophouden. 
  In de in het tweede lid van artikel 22 gepreciseerde gevallen kunnen de politieambtenaren 
overgaan tot de bestuurlijke aanhouding van personen die de openbare rust verstoren en hen van 
de plaats van de samenscholing verwijderen. 
  De vrijheidsbeneming mag nooit langer duren dan de tijd vereist door de omstandigheden die 
haar rechtvaardigen en mag in geen geval twaalf uur te boven gaan. 
 
Artikel 9 ter Drugwet De persoon die, op een voor het publiek toegankelijke plaats, kennelijk 
onder invloed van verdovende of psychotrope stoffen wordt aangetroffen, kan, indien zijn 
aanwezigheid, hetzij voor een ander hetzij voor zichzelf, wanorde, schandaal of gevaar 
veroorzaakt, onder de verantwoordelijkheid van een officier van bestuurlijke politie, bestuurlijk 
worden aangehouden voor maximaal zes uur. Hij ontvangt, indien zijn toestand zulks vereist, de 
nodige geneeskundige zorg. 
  De gerechtelijke autoriteiten worden hiervan in kennis gesteld. 
  De politie informeert deze personen op het moment van hun vrijlating over de mogelijkheden 
inzake vrijwillige hulpverlening en deelt hen, zo mogelijk, de nodige adressen en contactpunten 
mee. 
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2.  OPENBARE VEILIGHEID EN VLOTTE DOORGANG 
 

2.1. Openbare veiligheid en veilige en vlotte doorgang 
 
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. Evenementen 
 

2.2.1.  Vergunning voor evenementen in open lucht/tentfuiven 
 
Behoudens een voorafgaande schriftelijke vergunning van de burgemeester is elk 
evenement in open lucht op het grondgebied van de gemeente verboden. 
 
De vergunning dient door de organisator aangevraagd te worden aan de burgemeester 
minstens drie maanden voor de aanvang van het evenement.  In uitzonderlijke 
omstandigheden kan de burgemeester afwijkingen toestaan op deze termijn. 
 
De aanvraag zal minstens volgende gegevens bevatten: 

- De volledige identiteit van de verantwoordelijke organisator en zijn vereniging 
- De benaming van de activiteit 
- Het adres van de plaats waar de activiteit zal doorgaan 
- De datum en het uur van aanvang van het evenement 
- Het verwachte aantal bezoekers 
- Het doel van de activiteit 
- De wijze waarop het toezicht op het verloop van het evenement wordt 

georganiseerd die voldoende groot in aantal moet zijn in functie van het 
evenement 

- De vermelding van de volledige identiteit en het GSM nummer van drie 
vertegenwoordigers van de organisatie die onafgebroken aanwezig en bereikbaar 
zijn tijdens het evenement 

- De contactgegevens van de verantwoordelijke DJ 
- Of er wordt voorzien in een permanent bemande hulppost 
- Een verklaring van de organisator waarin deze verklaart aan alle 

veiligheidsvereisten en – voorschriften te voldoen inzake het evenement. 
 
Indien het evenement in een tent doorgaat bevat de aanvraag bijkomend:  

- een bewijs van voldoende dekking door een verzekering in het kader van de wet 
betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte 
verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen 

- de naam en het adres van de tentenbouwer 
 
Het dossier moet volledig zijn vooraleer de burgemeester een beslissing kan nemen. 
 
De burgemeester moet rekening houden met de eventueel in het verleden vastgestelde 
onregelmatigheden bij openbare vergaderingen ingericht door of onder 
verantwoordelijkheid van dezelfde organisator of vereniging. De burgemeester kan 
bijkomende voorwaarden koppelen aan elke toelating in verband met de openbare orde, 
rust, veiligheid en gezondheid.  De organisatoren van het evenement zijn ertoe gehouden 
de voorwaarden na te leven.  
 
De burgemeester stelt de aanvrager zo spoedig mogelijk na de aanvraag in kennis van de 
toelating of van zijn gemotiveerde weigering.   
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2.2.2. Meldingsplicht voor evenementen in besloten plaatsen 
 
Elk evenement in een besloten plaats waarbij elektronisch versterkte muziek 
geproduceerd wordt, dient schriftelijk of per e-formulier te worden gemeld aan de 
burgemeester. 
 
Deze melding moet door de organisatoren minstens drie maanden op voorhand 
gebeuren. In uitzonderlijke omstandigheden kan de burgemeester afwijkingen toestaan 
op deze termijn. 
 
Voor spontane, acute of onverwachte manifestaties geldt deze termijn niet; deze dienen 
wel schriftelijk of per e-formulier gemeld te worden aan de burgemeester uiterlijk 24 uur 
voor de aanvang van de activiteiten. 
 
De melding zal minstens volgende gegevens vermelden: 

- De volledige identiteit van de verantwoordelijke organisator en zijn vereniging 
- De benaming van de activiteit 
- Het adres van de plaats waar de activiteit zal doorgaan 
- De datum en het uur van aanvang van het evenement 
- Het verwachte aantal bezoekers 
- Het doel van de activiteit 
- De wijze waarop het toezicht op het verloop van het evenement wordt 

georganiseerd die voldoende groot in aantal moet zijn in functie van het 
evenement 

- De vermelding van de volledige identiteit en het GSM nummer van drie 
vertegenwoordigers van de organisatie die onafgebroken aanwezig en bereikbaar 
zijn tijdens het evenement 

- De contactgegevens van de verantwoordelijke DJ 
- Of er wordt voorzien in een permanent bemande hulppost 

 
De burgemeester stelt de organisatoren zo spoedig mogelijk na de melding in kennis van 
de eventuele maatregelen in verband met openbare orde, rust en veiligheid en 
gezondheid welke hij oplegt voor de activiteit. 
 
 
 

2.3. Publiciteit en verkoop op openbaar domein 
 
Het is verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke vergunning van de burgemeester of 
zonder het naleven van de in deze vergunning opgelegde voorwaarden op openbare plaatsen 
publiciteit of propaganda te voeren, inzamelingen te houden, producten of diensten te koop 
aan te bieden. 
 
 
 

2.4. Terrassen en koopwaren in de openbare ruimte 
uitstallen 
 
§1. Behoudens machtiging van de daartoe bevoegde overheid of overheden is het verboden 
terrassen, uitstalramen of reclameborden te plaatsen, in welke vorm dan ook, en koopwaren in 
de openbare ruimte uit te stallen. 
De voorwerpen die in strijd met dit artikel 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, kan ambtshalve worden overgegaan tot de verwijdering ervan, op 
kosten en risico van de overtreder. 
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2.5. Gebruik van gevels van gebouwen 
 
2.5.1. Huisnummers 
 
Iedere eigenaar van een gebouw brengt aan de straatkant de huisnummering die door de 
gemeente toegekend werd, goed zichtbaar van op de openbare weg aan.  Elke bewoner is 
verplicht die zichtbaar te houden.  
 

2.5.2. Aanduidingen van openbaar nut 
 
De eigenaars, vruchtgebruikers, huurders, bewoners of verantwoordelijken op grond van 
welke titel dan ook moeten, zonder dat dit voor hen enige schadeloosstelling impliceert, 
op de gevel of topgevel van hun gebouw, ook wanneer die zich buiten de rooilijn 
bevindt, en in voorkomend geval eventueel aan de straatkant, toestaan dat aanduidingen 
van openbaar nut (vb. verkeerstekens, straatnaamborden, …) en andere 
nutsvoorzieningen worden aangebracht.  Zij moeten tevens alle werken toelaten tot 
onderhoud, herstelling of vervanging van deze aanduidingen.  Het is hen verboden de 
aanduidingen te verwijderen of te beschadigen. 
 
 

2.6. Hinderlijke beplanting en andere voorwerpen 
 
De gebruikers en bij ontstentenis de eigenaars van private eigendommen gelegen langs 
de openbare weg moeten ervoor zorgen dat bomen, hagen, beplantingen, afsluitingen en 
andere voorwerpen met geen enkel deel ervan:  

-  over de rijbaan (inclusief fietspad) hangen op minder dan 4,50 meter boven de grond; 
- over de gelijkgrondse berm of over het voetpad hangen op minder dan 2,50 meter 

boven de grond; 
- het zicht op de verkeerstekens belemmeren; 
- een belemmering betekenen voor de doeltreffendheid van het de openbare 

verlichting of de leesbaarheid van de straatborden;  
-  het verkeer hinderen; 
-  het normale uitzicht op de openbare weg belemmeren, in de nabijheid van bochten 

en kruispunten; 
-  een gevaar kunnen vormen voor gebruikers van de openbare weg of voor éénieder 

die zich op de openbare weg wil begeven. 
 

Bovendien moet de maximum hoogte van de beplantingen van een voortuin of van een 
perceel grond gelegen aan een bocht of kruispunt worden beperkt tot 0,70 meter in 
volgende situatie: 
 
Gelegen op de (drie)hoek gevormd door de grens tussen het openbaar domein en het 
privé-domein en de schuine lijn op 5 meter van het snijpunt van de grenzen tussen het 
openbaar domein en het privé-domein (zie onderstaande figuur). 
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De beplantingen moeten regelmatig onderhouden en gesnoeid worden. 
 
In functie van de plaatselijke verkeersgesteldheid kan het college van burgemeester en 
schepenen afwijkingen op deze regels toestaan na advies te hebben ingewonnen van de 
verkeersdienst en de politie. 
 
Bij niet-naleving van bovenstaande bepalingen, wordt de gebruiker of bij ontstentenis de 
eigenaar hiervan, per aangetekende brief in kennis gesteld en verzocht de nodige 
snoeiwerken uit te voeren of de hinderlijke voorwerpen te verwijderen. Indien binnen de 
30 dagen na de schriftelijke ingebrekestelling hiertoe niet wordt overgegaan, laat de 
gemeente van ambtswege de maatregelen uitvoeren die de overtreder verzuimt, zonder 
verdere verwittiging en op kosten van de overtreder. 
 
 
 

2.7. Algemene maatregel ter voorkoming van 
schendingen van de openbare veiligheid 
 
2.7.1. Geluidssignalen 
 
Het is verboden de geluidssignalen of oproepen van de brandweer, de politie en andere 
hulpdiensten na te bootsen.  Dit verbod geldt niet voor de beveiligingsalarmsystemen aan 
privé-eigendommen. 
 

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

2.7.3. Toegang tot leegstaande gebouwen 
 
De eigenaar moet gepaste maatregelen nemen om de toegang tot leegstaande gebouwen te 
verhinderen. 
 

2.7.4. Voorwerpen die op de openbare weg kunnen vallen  
 
Het is verboden op de vensterdorpels of op enig ander deel van een gebouw voorwerpen 
te plaatsen of te bevestigen, die ingevolge een onvoldoende stevigheid of vasthechting 
op de openbare weg kunnen vallen en aldus de veiligheid of het gemak van doorgang in 
gevaar kunnen brengen. 
 
 
 

2.8. Bijzondere maatregelen bij sneeuw of vrieskou 
 
2.8.1.Openbare weg en voetpaden 
 
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 privé-eigendommen. 
Indien er door de aangelanden van een openbare weg sneeuw geruimd wordt, moet de sneeuw 
aan de rand van het voetpad opgehoopt worden en mag de sneeuw de weggebruikers niet 
hinderen. De rioolmonden en goten moeten vrij blijven.  
 
 



Gemeenteraad 27 oktober 2009 GAS-reglement Balen     8 

2.8.2. Kanalen, waterbekkens en waterlopen 
 
Het is verboden zich op het ijs van de waterlopen en stilstaande waters te begeven.  
Bij een voldoende ijsdikte kan de burgemeester, na technisch advies te hebben ingewonnen, een 
afwijking van dit verbod toestaan.  
 
 
 

2.9. Dieren  
 
2.9.1. Geluidsoverlast door dieren 
 
Dieren mogen geen abnormale geluidshinder veroorzaken voor de omwonenden door 
aanhoudend geblaf, geschreeuw, gekrijs of andere geluiden voortgebracht door een dier.  De 
houders van dieren waarvan het geluid de rust van de omwonenden stoort, zijn strafbaar. 
 

2.9.2. Onder controle houden van dieren 
 
§1. Het is de eigenaars, bezitters, bewakers of houders van dieren verboden dieren onbewaakt 
vrij te laten rondlopen op openbare wegen en voor het publiek toegankelijke plaatsen. De 
bewaking moet zo zijn dat de begeleider het dier op elk ogenblik kan beletten om personen of 
dieren te intimideren of lastig te vallen, voertuigen te bespringen of private eigendommen te 
betreden. Het is de personen die het dier niet in de hand kunnen houden, verboden het dier te 
begeleiden.  Op publiek toegankelijke plaatsen moeten honden aan de leiband gehouden 
worden. 
 
§2. 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.  Het is de eigenaars, bezitters, bewakers of houders van 
honden die agressief zijn of geneigd zijn te bijten, verboden met deze dieren op het openbaar 
domein te komen indien deze honden niet voorzien zijn van een muilband. 
 
§3. De eigenaars/houders van dieren zijn verplicht de afsluitingen waarbinnen de dieren 
gehouden worden voldoende te onderhouden en alle voorzorgen te nemen die beletten dat 
dieren ontsnappen.  In geval van uitbraak van deze dieren zal de burgemeester, op kosten en 
risico van de eigenaar, deze dieren laten verwijderen en onderbrengen in een schuthok of een 
asiel, in afwachting dat de eigenaar/houder de nodige maatregelen heeft genomen om een 
nieuwe uitbraak te voorkomen. 
 

2.9.3. Uitwerpselen 
 
§1. De eigenaars, houders of begeleiders van honden en rijdieren moeten er voor zorgen dat 
deze dieren het openbaar domein niet bevuilen met hun uitwerpselen. Ze zijn verplicht op al 
deze plaatsen de uitwerpselen van hun dier onmiddellijk te verwijderen. 
 
§2. Iedereen die een hond begeleidt moet in het bezit zijn van voldoende zakjes voor het 
opruimen van de hondenpoep. 
 
 
 

2.10. Visverbod 
 
Het is verboden te vissen zonder voorafgaandelijke vergunning van de burgemeester of zijn 
gemachtigde in de door het gemeentebestuur beheerde oppervlaktewateren van de openbare 
ruimte. 
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3. OPENBARE NETHEID EN GEZONDHEID 
 
3.1. Sluikstorten en zwerfvuil 
 
§1. Het is verboden zwerfvuil op het openbaar domein zoals (niet-limitatieve opsomming) 
sigarettenpeuken, kauwgum, blikjes, wikkels en andere lege verpakkingen enz. achter te 
laten. 
 
§2. Het is verboden huishoudelijk afval achter te laten op het openbaar domein, op 
aanpalende terreinen of in andermans vuilnisbak of container. 
 
§3. In straatvuilnisbakjes mag uitsluitend afval afkomstig van ter plekke geconsumeerde 
producten gedeponeerd worden. 
 
 
 

3.2. Voedingskraampjes. Plaatsen van de nodige 
vuilnisbakjes. 
 
§1. Exploitanten van gelegenheden die waren verkopen bestemd om ter plaatse of in de 
onmiddellijke omgeving verbruikt te worden (o.a. frituren, fastfood, drankautomaten, …) 
zijn verplicht degelijk en goed bereikbare vuilnisbakken bij hun inrichting te plaatsen.  De 
exploitant moet instaan voor het rein houden van deze vuilnisbakken, het ledigen en 
bergen ervan, alsook voor het reinigen van het terrein rond zijn inrichting. 
 
§2. De exploitant moet er tevens voor zorgen dat zijn gelegenheid geen overdreven reuk, 
noch rook verspreidt die de voorbijgangers of bewoners van de buurt kunnen hinderen. 
 
 
 

3.3.Sluikstoken 
 
§1. Met uitzondering van de bepalingen die opgenomen zijn in Vlarem, het Veldwetboek 
en het Bosdecreet is het verboden vuur te maken in de open lucht.   
 
§2. Onverminderd het bepaalde in §1 zijn vuurkorven met een maximum diameter van 50 
cm en barbecues toegelaten in private tuinen. 
 
§3. Het verbranden van huishoudelijk afval is verboden. 
 
 
 

3.4. Aanplakkingen, publiciteitsborden (wildplakken) 
 
§1. Het is verboden opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften en 
plakbriefjes of publiciteitsborden aan te brengen of te plaatsen op de openbare weg en op de 
bomen, aanplantingen, plakborden, voor- en zijgevels, muren, omheiningen, pijlers, palen, 
zuilen, bouwwerken, monumenten en andere langs de openbare weg of in de onmiddellijke 
nabijheid ervan liggende bermen of opstanden of op andere plaatsen dan die welke door de 
gemeenteoverheden voor aanplakking zijn bestemd, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming 
van het college van burgemeester en schepenen werd gegeven voor wat betreft het openbaar 
domein, of van de eigenaar of de gebruiker, voorzover de eigenaar ook zijn akkoord schriftelijk 
en vooraf heeft gegeven. 
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§2. Het is verboden wettig aangebrachte aanplakbiljetten af te trekken, te scheuren of op 
enigerlei wijze onleesbaar te maken. 
 

§3. Elke vergunningsplichte affiche dient de identiteit (naam, voornaam, adres en 
telefoonnummer) van de verantwoordelijke uitgever te bevatten. 
 
§4. Tegen de aanplakkers, of bij ontstentenis ervan, tegen de verantwoordelijke uitgever 
van de affiches of de organisator van het evenement zal proces-verbaal worden 
opgesteld.  Betrokkenen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten voor het reinigen en 
herstellen van de veroorzaakte schade tengevolge van wildplakken. 
 
 
 

3.5. Onbebouwde terreinen en braakgronden 
 
De goede staat van onbebouwde terreinen, braakgronden en onbebouwde gedeelten van 
eigendommen moet op ieder moment verzekerd zijn, wat inhoudt dat erover dient 
gewaakt te worden dat de begroeiing en/of de staat van het terrein of de aanwezige 
materialen noch de openbare eigendom, noch de openbare veiligheid bedreigt. 
 
 
 

3.6. Beschadiging door stenen of andere voorwerpen 
 
Het is verboden stenen of andere voorwerpen die kunnen bevuilen of beschadigen, tegen 
voertuigen, huizen, gebouwen, afsluitingen of in tuinen en besloten erven te werpen. 
 
 
 

4. ANDERE 
 

4.1. Ambulante en kermisactiviteiten  
 
§1. Personen die ambulante activiteiten wensen uit te oefenen in de gemeente Balen, 
moeten voldoen aan de bepalingen van het reglement mbt ambulante activiteiten op de 
openbare markten en op het openbaar domein van 8 oktober 2007. 
 
§2. Uitbaters van een kermisattractie of een vestiging van kermisgastronomie in de 
gemeente Balen moeten voldoen aan de bepalingen van het Reglement mbt 
kermisactiviteiten op het openbare domein van 8 oktober 2007. 
 
 
 

4.2. Woonwagens, mobilhomes, overnachten en 
kamperen 

 
Op het ganse grondgebied is het verboden te verblijven in zwerf- of woonwagens, al dan 
niet voorzien van wielen, voor een tijdsduur die 24 uur te boven gaat, met uitzondering 
van: 

- De erkende kampeerterreinen 
- Een erkend woonwagenpark 
- Tijdens de kermisperiode: voor deze die hun standplaats hebben op de plaatselijke 

kermissen, binnen de voorwaarden van het kermisreglement 
- In een afgebakend gebied op daartoe speciaal voorziene parkeerplaatsen 
- Uitzonderlijke gelegenheden mits voorafgaande vergunning van de burgemeester  
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5. LICHTE GEMENGDE INBREUKEN  
 

5.1. Beschadiging van grafstenen, monumenten e.d. 
 

Het is verboden, zoals omschreven in artikel 526 van het Strafwetboek: het vernielen, neerhalen, 
verminken of beschadigen van: 

- 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; 
- monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in kerken, 
tempels of andere openbare gebouwen zijn geplaatst  

 
 

5.2. Graffiti 
 

Het is verboden, zoals omschreven in het artikel 534bis van het Strafwetboek, zonder 
toestemming van de betrokken eigenaars graffiti aan te brengen op roerende en 
onroerende goederen. 
 
 

5.3. Opzettelijk beschadigen onroerende goederen 
 

Het is verboden, zoals omschreven in artikel 534ter van het Strafwetboek, opzettelijk 
andermans onroerende eigendommen te beschadigen. 
 
 

5.4. Kwaadwillig omhakken van bomen 
 

Het is verboden, zoals omschreven in het artikel 537 van het Strafwetboek, kwaadwillig 
een of meer bomen om te hakken of zodanig te snijden, verminken of ontschorsen dat zij 
vergaan of een of meer enten vernielen. 

 
 

5.5. Vernietigen of verplaatsen van grensafsluitingen 
 

Het is verboden, zoals omschreven in het artikel 545 van het Strafwetboek, geheel of ten dele 
grachten te dempen, levende of dode hagen af te hakken of uit te rukken, landelijke of 
stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, te vernietigen, grenspalen, 
hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend om de grenzen tussen verschillende erven te 
bepalen, te verplaatsen of te verwijderen. 
 
 

5.6. Opzettelijke beschadiging of vernietiging van 
roerende goederen 
 

Zoals omschreven in artikel 559, 1° van het Strafwetboek is het, met behoud van de 
toepassing van de bepalingen van boek II, titel IX, hoofdstuk III, van het Strafwetboek, 
verboden andermans roerende eigendommen opzettelijk te beschadigen of te vernielen. 
 
 

5.7. Beschadiging afsluitingen 
 

Het is verboden, zoals omschreven in het artikel 563, 2° van het Strafwetboek, opzettelijk 
stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, te beschadigen. 
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5.8. Daden van feitelijkheden of lichte gewelddaden 
 
Zijn verboden, zoals omschreven in het artikel 563,3° van het Strafwetboek: daden van 
feitelijkheden of lichte gewelddaden, mits de daders niemand gewond of geslagen hebben en 
mits de feitelijkheden niet tot de klasse van de beledigingen behoren; in het bijzonder 
opzettelijk, doch zonder het oogmerk om te beledigen, enig voorwerp op iemand werpen dat 
hem kan hinderen of bevuilen 
 
 
 

6. BEMIDDELING 
 
De bemiddelingsprocedure zoals bedoeld in artikel 119 ter van de nieuwe gemeentewet wordt 
ingevoerd. Voor meerderjarigen is de bemiddeling facultatief. 
 
 
 

7. SANCTIES    
 
Voor zover door wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen geen 
straffen of sancties zijn voorzien, kunnen de inbreuken tegen de bepalingen van deze 
politiecodex gestraft worden met een administratieve geldboete van maximum  250 euro, 
opgelegd door de sanctionerende ambtenaar, of met een door het college van burgemeester en 
schepenen genomen beslissing tot administratieve schorsing of intrekking van een afgeleverde 
toelating of vergunning en/of tot een tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een 
instelling, dit alles overeenkomstig de bepalingen van de wet van 13 mei 1999 betreffende de 
invoering van de gemeentelijke administratieve sancties. 
 
De omvang van de administratieve geldboete is proportioneel op grond van de ernst van de 
inbreuk die de boete verantwoordt en eventuele herhaling.  
 
 
 

8. KOSTENRECUPERATIE 
 
Alle kosten gemaakt door de gemeente, veroorzaakt door het niet naleven van de bepalingen 
uit 
onderhavig politiereglement, kunnen verhaald worden op de overtreder met toepassing van het 
belastingreglement dat door de gemeenteraad zal aangenomen worden. 
 
 
 

9. INWERKINGTREDING 
 
Dit politiereglement treedt in werking op 1 januari 2010. 
 
 
 

10. OPHEFFINGSBEPALING  
 
Volgende reglementen en verordeningen worden opgeheven: 

- Alle met dit reglement strijdige politiereglementen en -verordeningen in de gemeente 
Balen 


