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TITEL I Algemene bepalingen 
 

HOOFDSTUK 1 Begrippen 

Art. 1 Voor de toepassing van deze verordening worden volgende begrippen gedefinieerd 
als volgt: 

§ 1 Open lucht. Een openbare vergadering, bijeenkomst of verzameling is in open 
lucht van zodra zij plaatsvindt op een plaats waar elke toevallige voorbijganger kan 
zien dat er een vergadering, bijeenkomst of verzameling aan de gang is of het 
verloop kan volgen. Veelal vinden deze plaats op openbare wegen of pleinen, 
openbare parken, of in open, niet-afgesloten, erven die op de openbare weg 
uitgeven. 

§ 2 Manifestatie:  Georganiseerde samenscholing met als doel een overtuiging of 
eis kenbaar te maken. 

§ 3 Evenement: publieke gebeurtenis (happening) zoals: circussen, fuiven, 
beurzen, toneelvoorstellingen, festivals en muziekoptredens, dansfeesten, 
tentoonstellingen. 

§ 4 Muziek: Alle vormen van elektronisch versterkt geluid en voortkomend van 
blijvende of tijdelijke geluidsbronnen. 

§ 5 Gazonmaaimachine: Alle materiaal met motor dat geschikt is voor onderhoud 
(maaien), ongeacht de techniek die daarbij wordt toegepast, van grasvelden voor 
decoratieve, recreatieve en dergelijke doeleinden. 

§ 6 Landbouwmachine: Gemotoriseerde landbouwwerktuigen. 

§ 7 Geluidsniveaubegrenzer: Uitrusting die het voortgebrachte geluidsniveau van 
elektronische versterkers die muziek voortbrengen automatisch begrenst, in 
overeenstemming met de wettelijke voorschriften. De geluidsniveaubegrenzer wordt 
in beginsel geplaatst tussen de mixer of voorversterker en de eindversterker(s). 

§ 8 Openbare ruimte: de openbare weg, met inbegrip van de bermen, private 
wegen met openbaar karakter, voetpaden en ruimten aangelegd als aanhorigheden 
van de verkeerswegen en voornamelijk bestemd voor het parkeren van voertuigen. 
Openbare parken, openbare tuinen, pleinen en openbare speelterreinen. 

§ 9 Bebouwde kom: een gebied met bebouwing en waarvan de invalswegen 
aangeduid zijn met de verkeersborden F1, en de uitvalswegen met de 
verkeersborden F3. 

§ 10 Openbare weg: Dat gedeelte van het gemeentelijk patrimonium dat in 
hoofdzaak bestemd is voor het verkeer van personen en/of voertuigen en voor 
iedereen toegankelijk binnen de bij wetten, besluiten en reglementen bepaalde 
perken. De openbare weg omvat:  

a  De verkeerswegen, met inbegrip van bermen en voetpaden. 
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b  De openbare plaatsen ingericht als aanhorigheden van de 
verkeerswegen 

§ 11 Openbare plaats: De openbare weg, de terreinen toegankelijk voor publiek en 
de niet-openbare terreinen die voor een zeker aantal personen toegankelijk zijn 

§ 12 Voetpad: Ten opzichte van de rijweg verhoogde of gelijkgrondse berm, die 
langs de rooilijn gelegen is en bestemd is voor de voetgangers. De berm is de 
verhoogde of gelijkgrondse ruimte of het gedeelte van de weg dat niet in de rijweg 
inbegrepen is. 

§ 13 Rooilijn:  De grens tussen de openbare weg en de omliggende eigendommen. 
 

§ 14 Woonwijk: Een wijk, een gedeelte van een stad of dorp dat ruimtelijk min of 
meer een afgesloten geheel vormt van woonhuizen. 

§ 15 Hoogstammige bomen: Elke boom die op een hoogte van 1 meter boven het 
maaiveld een stamomtrek heeft van 1 meter, zoals bepaald in het decreet van het 
Vlaams Gewest van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening. In de rechtspraak worden bomen als hoogstammig beschouwd wanneer 
ze zonder tussenkomst van de mens een hoogte van 3 meter kunnen bereiken.  

§ 16 Terras: Elke constructie ter uitbreiding van een horecazaak, bestaande uit 
vaste en/of losse elementen, zoals windschermen, meubilair allerhande, parasols, 
houten vloer, verlichtingselementen, verwarmingselementen,… zonder dat deze 
opsomming als beperkend aanzien mag worden. 

§ 17 Recipiënt: Een object dat door dit reglement wordt voorgeschreven of is 
toegelaten voor de inzameling van huisvuil 

§ 18 Sluikstorten: Het achterlaten, opslaan of storten van om het even welke 
afvalstof op openbare en private wegen, plaatsen en terreinen, op een wijze die niet 
overeenstemt met deze politieverordening en andere wettelijke bepalingen. 

§ 19 Groene ruimten: De openbare plantsoenen, parken, tuinen, bossen, en alle 
stukken van de openbare ruimte buiten de rijbaan, die openstaan voor het verkeer 
van personen en in hoofdorde bestemd zijn voor wandelen of 
ontspanningsactiviteiten. 

§ 20 Voetganger: Een persoon die zich te voet verplaatst. Volgende personen 
worden gelijkgesteld aan voetgangers: personen met een handicap die een voertuig 
besturen dat zij zelf voortbewegen of dat is uitgerust met een elektrische motor 
waarmee niet sneller dan stapvoets gereden kan worden, die personen die een 
kruiwagen, een kinderwagen, een ziekenwagen (=rolstoel) of enig ander voertuig 
zonder motor dat geen bredere dan de voor de voetganger vereiste ruimte nodig 
heeft, aan de hand leiden en de personen die een fiets of een tweewielige bromfiets 
aan de hand leiden. 

§ 21 Publiciteitsborden: De borden herkenbaar vanaf het openbaar domein, die het 
publiceren van evenementen tot doel hebben.  

§ 22 Brandpreventie: Het geheel van veiligheidsmaatregelen, zoals omschreven in 
de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en 
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betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in 
dergelijke gevallen. 

§ 23 Ambulante activiteit: Elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het 
oog op de verkoop aan de consument van producten en bijkomstig van diensten die 
op deze producten betrekking hebben, door een handelaar buiten de vestigingen 
vermeld in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen of door een 
persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt. 

§ 24 Gemengde inbreuken: Inbreuken die ofwel strafrechtelijk, ofwel 
administratiefrechtelijk kunnen vervolgd worden. 

 

TITEL II Openbare Rust en orde 
 

HOOFDSTUK 1 Geluidsoverlast 

Afdeling 1

Afdeling 2

 Algemene bepalingen 
 

Art. 2 Onverminderd de wetten en besluiten betreffende de bestrijding van de 
geluidshinder, zijn de hierna volgende bepalingen tot bestrijding van de 
geluidshinder van toepassing op het grondgebied van de gemeente.  

Art. 3 Het is verboden om buiten de terreinen van vergunde inrichtingen om het even welk 
geluid te (laten) produceren, veroorzaakt zonder reden of zonder noodzaak of dat is 
toe te schrijven aan een gebrek van vooruitzicht en voorzorg en dat van die aard is 
dat het de rust van de inwoners in het gedrang brengt. Een geluid wordt echter als 
niet-hinderlijk beschouwd als het een gevolg is van spelende kinderen, die onder 
toezicht staan van georganiseerde opvang. 

 

 Bijzondere bepalingen 

Art. 4 Het is verboden om het even welke voertuigen met in werking zijnde koelinstallaties, 
te parkeren in open lucht, op een afstand kleiner dan driehonderd meter van 
bewoonde huizen, met uitzondering van de voertuigen die geparkeerd staan op 
terreinen verbonden aan een inrichting met de nodige vergunning. De burgemeester 
kan afwijkingen verlenen: 

a  tijdens de weekends, van vrijdagavond 19.00u tot de maandagmorgen 8.00u; 

b  op weekdagen tussen 19.00u en 8.00u; 

c  op wettelijke feestdagen. 
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Art. 5 Het gebruik van voertuigen met luidsprekers voor reclame-, propaganda of andere 
doeleinden, is alleen geoorloofd mits voorgaande toelating van de burgemeester. 
Aan dezelfde voorschriften is onderworpen: het aanwenden van luidsprekers met 
reclame-, propaganda of andere doeleinden in handelshuizen en in om het even 
welke inrichting, als deze luidsprekers naar buiten zijn gericht. 

Art. 6 Op plaatsen zonder vergunning voor elektronisch versterkte muziek, mag dergelijke 
muziek na 22.00 uur slechts op een zodanig gedempte wijze gespeeld worden, dat 
de rust van de buren niet gestoord wordt. Het college van burgemeester en 
schepenen kan afwijkingen toestaan. 

Art. 7 Het is verboden op de openbare weg en op het openbaar domein om het even welke 
rustverstorende apparaten in werking te stellen of met muzikanten op te treden 
zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester. Deze bepaling is 
eveneens van toepassing op private eigendom waar muziek of ieder ander geluid op 
de openbare weg of buitenshuis uitgalmt en dus de rust van de omwonenden stoort. 

Art. 8 Het is verboden elektronisch versterkte muziek in voertuigen te produceren die de 
rust van de bewoners in het gedrang brengt.  

Art. 9 Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen betreffende de 
jacht, is het, behoudens voorafgaandelijke toelating van de burgemeester, verboden 
vuurwapens af te vuren of vuurwerk te ontsteken (het doen ontploffen van 
voetzoekers, of ander lawaaimakende springtuigen inbegrepen). 

Art. 10 Het is verboden om al dan niet automatische vogelschrik- of alarmkanonnen of 
gelijkaardige apparaten op minder dan 100 meter van de dichtstbijgelegen woning te 
plaatsen.  De kanonnen mogen evenmin gericht worden in de richting van huizen.  
Het is verboden deze apparaten te laten werken tussen zonsondergang en 
zonsopgang. 

Art. 11 In afwijking van art. 10 kan de burgemeester schriftelijk toelating geven tot het 
afvuren van vreugdeschoten in de gemeente.  

Art. 12 Kleiduifschieten, mag slechts georganiseerd worden tussen 14u en 19u en mits 
afgeleverde tijdelijke vergunning van de gouverneur, met de daaraan gekoppelde 
voorwaarden. 

Art. 13 Het is verboden met motoren aangedreven speeltuigen, experimenteervoertuigen en 
modelvliegtuigen te gebruiken om er oefeningen, vertoningen, persoonlijke of 
groepsvermakelijkheden of wedstrijden mee te houden of te organiseren in 
openlucht, op openbare of private terreinen die gelegen zijn op minder dan 500 
meter van woonwijken en woonkernen. Rekening houdende met de 
verbodsbepalingen in VLAREM II, kan het college van burgemeester en schepenen 
afwijkingen toestaan voor het grondgebied van de gemeente of een gedeelte ervan 
of zelfs voor particuliere gevallen. 

Art. 14 Het is verboden tussen 22.00u en 8.00u het begin van de arbeid of de rustpozen 
aan te kondigen voor het personeel van werkhuizen, fabrieken of handels- en 
nijverheidsondernemingen met bellen, sirenes of andere geluidssignalen die buiten 
het gebouw hoorbaar zijn; de werking van deze toestellen mag tussen 8.00u en 
22.00u niet langer dan 15 seconden duren. De burgemeester kan afwijkingen 
toestaan op bovenvermelde verbodsbepalingen. 

Art. 15  
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§ 1 

§ 2 

§ 1 

§ 2 

§ 3 

Afdeling 3

Afdeling 1

§ 1 

Het gebruik in openlucht van houtzagen, grasmaaiers, of andere werktuigen 
aangedreven door ontploffings- of elektrische motoren is verboden, dagelijks tussen 
22.00u en 7.00u. 

De verbodsbepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op 
landbouwmachines aangewend voor de normale exploitatie van het bedrijf. 

Art. 16  

Tijdens werkzaamheden op de openbare weg en op plaatsen die toegankelijk 
zijn voor het publiek mogen geen werktuigen of apparaten gebruikt worden die een 
geluid voortbrengen van meer dan 75 dB(A). 

De werkzaamheden op de openbare weg moeten worden onderbroken tussen 
19.00 uur en 8.00 uur en op zondagen en wettelijke feestdagen.  

Voor werkzaamheden van openbaar nut of werkzaamheden die om technische 
redenen niet kunnen onderbroken worden is een voorafgaande schriftelijke 
machtiging van de burgemeester vereist. De machtiging kan afwijkingen voorzien op 
§1 en 2 

Art. 17 Er mogen geen verhuizingen plaatsvinden tussen 22.00 u en 7.00 u, behoudens een 
vergunning van de burgemeester. 

Art. 18 Bij publieke of private vergaderingen zijn de organisatoren en de uitbaters van 
lokalen waar dergelijke vergaderingen worden gehouden strafbaar wanneer het 
lawaai dat binnen gemaakt wordt de bewoners uit de buurt hindert. 

Art. 19 De eigenaars of houders van dieren moeten ervoor zorgen dat deze dieren geen 
geluiden veroorzaken die de rust van de bewoners in het gedrang kunnen brengen. 

 Geluidsniveaubegrenzer 

Art. 20 Bij gemotiveerde beslissing kan de burgemeester gebieden een 
geluidsniveaubegrenzer te plaatsen. 

Art. 21 De bevoegde ambtenaar kan te allen tijde overgaan tot de controle van de 
geïnstalleerde geluidsniveaubegrenzer en de verzegeling ervan. De houder of 
inrichter moet hiertoe de nodige medewerking verlenen. 

HOOFDSTUK 2 Carnaval en Halloween periodes en andere 
openbare vermakelijkheden 

 Carnaval en Halloween 

Art. 22  

Het is verboden zich gemaskerd, vermomd of verkleed te bevinden op de 
openbare weg, of in de plaatsen toegankelijk voor het publiek, uitgezonderd in de 
periodes waarin dit om historische, folkloristische of religieuze redenen wordt 
aanvaard. De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden afwijkingen 
toestaan. 
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§ 2 

§ 3 

Afdeling 2

Gemaskerde, vermomde of verklede personen mogen geen kledij dragen die 
strijdig is met de goede zeden of die van die aard is dat ze de openbare orde stoort. 

Gemaskerde, vermomde en verklede personen mogen niet in het bezit zijn van 
een gevaarlijk voorwerp, mogen het publiek niet lastigvallen, of zonder toelating 
winkels of huizen binnendringen. 

Art. 23 Het is verboden confetti of slingerpapier te werpen in publiek toegankelijke plaatsen 
waar dranken of eetwaren worden verbruikt. 

Art. 24 Het is verboden spuitbussen met kleurstof of schuim of met een andere inhoud te 
gebruiken, wanneer het gebruik van deze spuitbussen op gelijk welke wijze schade 
kan toebrengen aan personen, voorwerpen of eigendommen. 

Art. 25 Het is verboden tijdens het bijwonen van erediensten of in de omgeving van 
plaatsen,die bestemd zijn of gewoonlijk dienen voor de eredienst, lawaai te maken of 
daden te stellen die storend zouden zijn voor de uitoefening van de erediensten of 
de bijwoning ervan. 

 Inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, 
drankgelegenheden, dansgelegenheden en activiteiten in open 
lucht 

Art. 26 Wie een openbare drankgelegenheid of een publieke dansgelegenheid opent, moet 
hiervan vooraf schriftelijke kennis geven aan het College van Burgemeester en 
Schepenen. Deze kennisgeving ontslaat hem of haar niet van de overige wettelijke 
verplichtingen ter zake. 

Art. 27 Personen die zich zichtbaar in staat van dronkenschap bevinden moeten door de 
uitbater de toegang ontzegd worden. 

Art. 28 Brandweer en politiediensten moeten te allen tijde toegang krijgen tot evenementen 
en openbare drankgelegenheden. 

 

TITEL III Openbare veiligheid en vlotte doorgang 
 

HOOFDSTUK 1 Samenscholingen, betogingen, optochten, 
openbare bijeenkomsten, manifestaties, evenementen 

Art. 29 Behoudens schriftelijke toelating van de burgemeester is het verboden om: 

- in de open lucht openbare vergaderingen te houden. 

- samenscholingen, optochten, betogingen en alle andere manifestaties en 
evenementen op de openbare weg te organiseren. 

Art. 30 Evenementen die niet in de open lucht plaatsvinden, moeten 15 dagen vooraf, 
gemeld worden via het voorgeschreven aanvraagformulier. 

Art. 31  Elke persoon die deelneemt aan een dergelijke samenkomst op de openbare weg 
of een vergadering in openlucht, moet zich schikken naar de bevelen van de politie 
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die tot doel hebben de veiligheid of het gemak van doorgang te vrijwaren of te 
herstellen. 

Art. 32 De burgemeester moet minstens 48 uur op voorhand op de hoogte gebracht worden 
van openbare vergaderingen die niet in de open lucht plaatsvinden. 

Art. 33 Het is verboden op welke manier dan ook iedere voor publiek toegankelijke 
manifestatie en activiteit in open lucht, te storen.  

HOOFDSTUK 2 Hinderlijke of gevaarlijke activiteiten in openbare 
ruimten of andere plaatsen 

Art. 34 Het is verboden in openbare ruimten, in voor het publiek toegankelijke plaatsen en in 
privé-eigendommen over te gaan tot een activiteit die de openbare veiligheid of de 
veilige en vlotte doorgang in het gedrang kan brengen, zoals: 

§ 1 

§ 2 

§ 3 

§ 4 

§ 5 

§ 6 

Afdeling 1

werpen van een voorwerp dat andermans eigendom kan beschadigen of 
vernielen; 

Zonder daartoe gerechtigd te zijn, op andermans grond komen indien de grond 
is gereedgemaakt en bezaaid; 

Klimmen op afsluitingen, in bomen, op palen, constructies of allerhande 
installaties, behoudens vergunning van de bevoegde overheid; 

Artistieke prestaties leveren, behoudens vergunning van de bevoegde 
overheid; 

Bedelen; 

De organisatie en de vorming van autokaravanen, behoudens vergunning van 
de bevoegde overheid; 

Art. 35 Onverminderd de wegcode, is het gebruik van quads, steps, rolschaatsen of 
skateboards en dergelijke enkel toegelaten op de daartoe bestemde en aangeduide 
plaatsen. 

Art. 36 Het is verboden aan deuren aan te bellen of te kloppen met als doel de bewoners te 
storen.  

Art. 37 Het is verboden zonder toelating van het college van burgemeester en schepenen, 
drukwerken of om het even welke voorwerpen uit te delen of te verkopen in 
openbare plaatsen.  

Art. 38 Het college van burgemeester en schepenen kan het organiseren van spelen en 
enige andere vertoningen, op het openbaar domein, verbieden. 

 

HOOFDSTUK 3 Private ingebruikneming van de openbare ruimte 
 

 Algemeen 
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Art. 39 Behoudens vergunning van de bevoegde overheid en onverminderd de wettelijke en 
reglementaire bepalingen op het gebied van stedenbouw is iedere private inname 
van het openbaar domein verboden, op het niveau van de begane grond alsook 
erboven en eronder. 

Afdeling 2

§ 1 

§ 2 

Afdeling 3

 Beplantingen 
 

Art. 40 Bomen en beplantingen op private eigendommen moeten zodanig gesnoeid worden 
dat iedere tak: 

a  op minstens 4,50 meter boven de rijweg hangt;  

b  op minstens 2,50 meter boven de gelijkgrondse berm of het trottoir hangt; 

c de zichtbaarheid van de verkeerstekens en de openbare verlichting, niet in 
gedrang brengt; 

d het normaal uitzicht op de openbare weg in de nabijheid van bochten en 
kruispunten niet belemmert. 

Art. 41  

Beplanting langs buurtwegen moet worden aangevraagd bij het 
gemeentebestuur en wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van het 
schepencollege.  

Conform het Provinciaal Reglement betreffende buurtwegen, mag geen nieuwe 
beplanting langs buurtwegen worden aangebracht, wanneer de breedte van de weg, 
of de afstand tussen de binnenkant van de grachten, aan weerzijden van de weg 
niet meer dan 7,00 meter bedraagt, tenzij de Bestendige Deputatie daar de toelating 
toe geeft. 

Art. 42 Na vaststelling door de gemeentelijk ambtenaar moeten dode en zieke bomen die 
een gevaar opleveren voor de openbare veiligheid door de eigenaar worden 
verwijderd. Bij het rooien van bomen langs de openbare wegen, moeten de 
stamresten en wortels onmiddellijk tot 20,00 centimeter onder het maaiveld worden 
verwijderd. De gaten die zo ontstaan, moeten onmiddellijk worden opgevuld met 
aarde tot op de hoogte van het maaiveld.  

Art. 43 Niemand mag hoogstammige bomen planten op eigendommen die aan de openbare 
weg palen, op minder dan 2,00 meter afstand van de grens van het openbaar 
domein. 

Art. 44 Wie zijn eigendom wil afsluiten met een haag of een gelijkaardige beplanting, moet 
deze planten op minimum 50,00 centimeter van de grens met het openbaar domein. 
De hagen mogen niet meer dan 2,00 meter stamhoogte hebben en moeten jaarlijks 
worden teruggebracht, onverminderd de toepassing van artikel 40. 

 Terrassen en andere vormen van inname van de openbare weg 

Art. 45 Het plaatsen van een terras of een andere vorm van inname van de openbare weg 
is alleen toegelaten mits voorafgaandelijke wegvergunning, die kan aangevraagd 
worden bij het college van burgemeester en schepenen. Indien de locatie van de 
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aanvraag gelegen is langs een gewest- of provincieweg dient eveneens een 
toelating verkregen te worden van de wegbeheerder. 

Art. 46 Het plaatsen van een terras of een andere vorm van inname van de openbare weg, 
is alleen toegelaten mits voorafgaande wegvergunning. Het openbaar domein moet 
na afloop in de oorspronkelijke staat hersteld worden.  

Art. 47 De zichtbaarheid van het verkeer mag nooit belemmerd worden. 

Art. 48 Indien het voetpad een breedte heeft van meer dan 2,00 meter moet een 
obstakelvrije doorgang van minstens 1,50 meter vrijgehouden worden. 

Art. 49 Indien het voetpad een breedte heeft van minder of gelijk aan 2,00 meter moet een 
obstakelvrije doorgang van minstens 1,20 meter vrijgehouden worden. 

Art. 50 Dwars door het terras of een andere vorm van inname van de openbare weg, recht 
voor de ingang van het pand, moet een vrije doorgang van minstens 1,50 meter 
gelaten worden. 

Art. 51 Ten uitzonderlijke titel kunnen, mits voorafgaande toelating, ook andere delen van 
het openbaar domein, dan het voetpad, ingenomen worden. 

Art. 52 Het is verboden op een vensterbank of op enig ander deel van het gebouw 
voorwerpen te plaatsen die, als gevolg van een onvoldoende stevigheid, op de 
openbare weg kunnen terecht komen. 

Afdeling 4

Afdeling 5

 Woonwagens 

Art. 53 Woonwagens van foorreizigers, trekkers, leurders of (circus)artiesten, mogen niet 
langer dan 24 uur zonder toelating van de burgemeester, een standplaats innemen 
op het grondgebied van de gemeente, tenzij op de daartoe bestemde en 
reglementair aangeduide plaatsen. 

Art. 54 Kampeerauto’s kunnen voor maximum 72 uren gebruik maken van het 
kampeerautoterrein. Overtredingen van het reglement in bijlage worden 
gesanctioneerd. 

 koopwaren in de openbare ruimte uitstallen 
 

Art. 55 Voor het uitstallen van koopwaar door een handelaar voor zijn winkel of in het 
verlengde ervan op de openbare weg gelden volgende voorschriften: 

 a) de afstand tussen de uitstalling en de rijweg of vaste obstakels moeten minstens 
één meter bedragen. Dit is afhankelijk van de breedte van het voetpad, zie artikel 
48 en 49.  

b) de groenten en het fruit moeten uitgestald worden op een verhoging van 
minstens 70,00 centimeter hoogte, waaronder geen voedingswaren mogen 
opgestapeld liggen. 
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Afdeling 6

Afdeling 7

Onderafdeling 1 

Onderafdeling 2 

 Werkzaamheden langs openbare weg en openbaar domein 

Art. 56 Behoudens machtiging van de bevoegde overheid is het verboden werkzaamheden 
te starten op het openbaar domein, zowel aan de oppervlakte als onder de grond. 

Art. 57 Iedere persoon die werkzaamheden op of langs de openbare ruimte uitvoert of laat 
uitvoeren, moet die herstellen in de staat waarin ze zich voor de uitvoering van de 
werkzaamheden bevond of in de staat die in de machtiging is vermeld. De 
aannemers zijn verplicht alle vuilnis en afval, veroorzaakt door werken, op te ruimen. 

Art. 58 Het is verboden materialen en materieel op de openbare weg te plaatsen, zonder de 
voorafgaande toelating van de bevoegde overheid. Werken van welke aard ook 
moeten bovendien gesignaleerd worden. 

Art. 59 Gebruikte materialen en materieel moeten op een veilige manier opgeborgen 
worden.  

Art. 60 Waar bestratingwerken worden uitgevoerd, mag gedurende 8 dagen het op de 
openbare weg uitgestrooide zand niet verwijderd worden. 

Art. 61 Het is steeds verboden op de openbare weg mortel of andere bouwmaterialen aan 
te maken. 

Art. 62 Bij werkzaamheden langs/op het openbaar domein moeten alle mogelijke 
voorzorgen genomen worden om te beletten dat voorbijgangers en omwonenden 
bevuild of gehinderd raken. 

 Gebruik van gevels van gebouwen 

Huisnummers 
 

Art. 63 Het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd voor het wijzigen van de 
huisnummers.  

Art. 64 Iedere eigenaar van een gebouw is verplicht het door de gemeente afgeleverde 
huisnummer goed zichtbaar aan de straatkant aan te brengen. De onderrichtingen 
van het gemeentebestuur moeten gevolgd worden. Wanneer er in een gebouw 
verschillende woongelegenheden zijn, worden deze nog eens genummerd binnen in 
het gebouw door de eigenaar. 

Art. 65 Bij hernummering, mogen de bewoners gedurende een jaar het oude nummer naast 
het nieuwe behouden als ze het oude nummer met een diagonale lijn doorhalen. 

 

Aanduidingen van openbaar nut, straatnaamborden, 
leidingen en verkeerstekens 
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Art. 66 Aanduidingen, houders voor leidingen van openbare en andere nutsvoorzieningen 
en straatnaamborden moeten te allen tijde aan gebouwen kunnen worden 
aangebracht, ook wanneer deze zich buiten de rooilijn bevinden. 

HOOFDSTUK 4 Preventie bij noodsituaties 

Afdeling 1

§ 1 

§ 2 

§ 3 

 Algemeen 

Art. 67 Zodra zich een noodsituatie aandient, moeten de personen die dit vastgesteld 
hebben, dit onmiddellijk melden via de noodnummers. 

Art. 68 De personen die zich bevinden in een gebouw waar zich een noodsituatie voordoet, 
zoals omschreven in de wet op de rampenplannen, of in de omringende gebouwen, 
moeten: 

onmiddellijk gevolg geven aan de bevelen van brandweer, burgerbescherming, 
politie of andere openbare diensten; 

toegang tot hun gebouw mogelijk maken; 

gebruik van watertappunten en alle middelen om de brand te bestrijden 
waarover ze beschikken mogelijk maken. 
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Art. 69 Iedere eigenaar, huurder, vruchtgebruiker of titularis van een gebruiksrecht of recht 
van bewoning is verplicht schouwen en stooktoestellen waarvan hij gebruik maakt 
om brandstoffen, andere dan aardgas te verbranden, minstens 1 maal per jaar door 
een geschoold vakman te laten reinigen. De stooktoestellen voor vloeibare 
brandstoffen met een vermogen groter als 20 kW moeten eveneens jaarlijks door 
een erkend technicus worden onderhouden. De stooktoestellen met gasvormige 
brandstoffen met een vermogen groter als 20 kW moeten tweejaarlijks een 
periodieke onderhoudsbeurt krijgen.  

Art. 70 Doorgangen en (nood)uitgangen van plaatsen die toegankelijk zijn voor publiek 
moeten vrij blijven. 

Art. 71 Elk gebouw of constructie met meer dan drie bouwlagen en waarvan de hoofdingang 
niet uitgeeft op de openbare weg, moet toegankelijk zijn voor de hulpvoertuigen. 
Deze toegangsweg moet het verkeer, het parkeren en het aanwenden van materiaal 
door brandweer en hulpdiensten, toelaten. Die toegangsweg moet steeds vrij en 
gemakkelijk toegankelijk blijven; 

Afdeling 2 Vuur en rook 

Art. 72 Een exploitant van een dansgelegenheid moet alle nodige maatregelen nemen om 
de aanwezigen te beschermen tegen de gevolgen van brand en paniek. Hij moet de 
maatregelen nemen beschreven in bijlage  “Reglementering tegen brand- en 
paniekrisico’s in dansgelegenheden”. 

Art. 73 De inrichters van vuurwerk, open vuren, kampvuren en kerstboomverbrandingen 
moeten de nodige maatregelen nemen om de aanwezigen te beschermen tegen de 
gevolgen van brand- en paniekrisico’s. Deze richtlijnen staan beschreven in de 
bijlage  “Vuur en rook: bescherming tegen brand- en paniekrisico’s bij vuurwerk, 
open vuren, kampvuren en kerstboomverbranding”. 

Art. 74 Inrichters van kermissen en andere instellingen van tijdelijke aard zoals jaarbeurzen 
en tentoonstellingen moeten de brandveiligheidsmaatregelen volgen, zoals 
beschreven in bijlage  “Bescherming tegen brand en paniekrisico’s in 
kermisinrichtingen en andere instellingen van tijdelijke aard zoals jaarbeurzen en 
tentoonstellingen.” 

 

HOOFDSTUK 5 Bijzondere bepalingen bij sneeuw, vrieskou, ijs, 
ijzel 

 

Art. 75 Bij sneeuwval en ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg 
erover waken dat er voldoende ruimte voor de voetgangers wordt schoongeveegd 
en dat het nodige wordt gedaan om de gladheid van het voetpad te vermijden voor: 

a  de eigendom die ze bewonen; 

b  de onbewoonde woning die ze in eigendom hebben; 

c  het onbebouwde perceel dat ze in eigendom hebben.  
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Art. 76 Sneeuw moet aan de rand van het trottoir opgehoopt worden, mag de 
weggebruikers niet hinderen en mag niet op de rijweg gegooid worden. De rijwegen 
en straatgoten moeten vrij blijven. 

Art. 77 Het is verboden om bij vriesweer, op de openbare weg: 

a  water te gieten of te laten vloeien; 

b  glijbanen aan te leggen; 

c  sneeuw of ijs te storten dat afkomstig is van privé-eigendommen. 
 

Art. 78 Het is verboden zich op het ijs te begeven van kanalen, vijvers, beken, grachten, 
waterbekkens en waterlopen, zonder toelating van de bevoegde overheid. 

 

TITEL IV Openbare reinheid en gezondheid 
HOOFDSTUK 1 Netheid van de openbare weg - ruimte 

Art. 79 Het is verboden de openbare ruimte te bevuilen. 

Art. 80 Onverminderd de wegcode, moeten vervoerders van goederen allerhande, die de 
openbare ruimte kunnen bevuilen, na het vervoer, het laden, lossen en stationeren, 
deze bevuilde openbare ruimte reinigen.  

Art. 81 De verkopers van voedingsproducten of andere waren, bestemd om ter plaatse of 
op de openbare weg te worden verbruikt, moeten goed bereikbare en duidelijk 
zichtbare afvalbakken bij de inrichting plaatsen. Deze afvalbakken moeten door 
henzelf leeggemaakt en onderhouden worden. Ook het terrein rond de inrichting 
moet door deze verkopers, uitbaters worden gereinigd. 

Art. 82 Het is verboden in de openbare ruimte, openbare plaatsen en parken, galerijen en 
passages op privé-gebied die voor het publiek toegankelijk zijn, te urineren of 
uitwerpselen achter te laten, tenzij op plaatsen of accommodaties die speciaal 
hiervoor zijn ingericht. 

Art. 83 Het is verboden te spuwen en of kauwgom en sigaretten(peuken) achter te laten op 
een openbare plaats of een voor het publiek toegankelijke plaats. 

Art. 84 Wanneer het risico bestaat de voorbijgangers te hinderen of te bevuilen, is het 
verboden boven de openbare weg, tapijten, borstels of gelijk welke soort linnen of 
stoffen uit te kloppen. 

 
 

HOOFDSTUK 2 Voetpaden, bermen, sloten en onderhoud van 
eigendommen/gronden 

Art. 85  

§ 1 Eigenaars, huurders, vruchtgebruikers en eventuele aangestelden moeten de 
straten, voetpaden en greppels voor hun eigendom of doorgang, zelfs indien deze 
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eigendom onbewoond is, reinigen en het onkruid dat er zich bevindt wegruimen. 
Tevens moeten zij ervoor zorgen dat de rioolroosters, de straatgoten of greppels en 
de voetpaden vrij blijven.  

§ 2 

Afdeling 1

Afdeling 2

§ 1 

§ 2 

§ 3 

Het schoonmaken van het voetpad en afvoergoot moet vrij van pesticiden 
gebeuren. 

Art. 86 De eigenaars van onbebouwde, braakliggende gronden moeten de gronden en de 
aangrenzende sloten rein houden. Brandnetels, schadelijke distels en alle hinderlijke 
plantensoorten die last kunnen veroorzaken aan de omliggende gronden, moeten 
worden verwijderd.  

HOOFDSTUK 3 Gezondheid van personen 

 Uitbreken van een besmettelijke ziekte 

Art. 87 In geval van het uitbreken van een besmettelijke ziekte, is iedereen verplicht zich te 
gedragen naar de voorschriften en de onderrichtingen die door de burgemeester 
worden verstrekt. 

 verbranding 

Art. 88  

De gebruikers van verwarmingsinstallaties met verbranding moeten ervoor 
zorgen dat de werking en het gebruik van hun installaties geen hinder oplevert voor 
de openbare gezondheid. In allesbranders, kachels en open haarden, mogen enkel 
onbewerkt hout en steenkool verbrand worden. 

Schouwen en uitlaten van verbrandingstoestellen mogen niet rechtstreeks 
uitgeven op de openbare weg, zonder toelating van het college van burgemeester 
en schepenen. 

Voor vergunde inrichtingen waarvoor specifieke vergunningsbepalingen 
gelden, zijn deze laatste van toepassing. 
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HOOFDSTUK 4 Gezondheid, reinheid en bewoonbaarheid van de 
woningen en hun omgeving  

 

Art. 89 Het is verboden binnen en rondom huizen, binnenplaatsen en gemeenschappelijke 
gangen ongezonde stoffen of stoffen die stinkende uitwasemingen kunnen 
voortbrengen of ongedierte kunnen aantrekken, te bewaren 

Art. 90 Iedere eigenaar of huurder moet de wc’s, de vuilniskokers, alsook alle andere 
inrichtingen die daarmee verband houden in volmaakte staat van zindelijkheid 
houden. De beer- en septische putten moeten tijdig worden leeggemaakt. 

Art. 91 Het is verboden logementen te voorzien die de gezondheid van de inwoners in 
gevaar kunnen brengen hetzij door vochtigheid, gebrek aan verlichting en 
verluchting, slechte waterafvoer, afwezigheid van drinkwater, overbevolking of welke 
oorzaak ook. Het is eveneens verboden bouwvallige woningen te voorzien als 
logementen die een gevaar opleveren voor de openbare veiligheid door 
instortingsgevaar, ontploffingsgevaar, brandgevaar, enz. . De maatregelen 
voorgeschreven door de burgemeester dienen nageleefd te worden.  

Art. 92 Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale publicaties te bedelen in 
leegstaande panden en in brievenbussen die voorzien zijn van een zelfklever die dit 
verbiedt. 
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HOOFDSTUK 5 Wateroppervlakten, waterwegen, kanaliseringen 
 

Art. 93 Het is verboden in de afvoerleidingen voor regen en afvalwater enig voorwerp of 
substantie te gooien waardoor ze kunnen verstoppen. 

Art. 94 Behoudens vergunning van het college van burgemeester en schepenen is het 
verboden om de riolen in de openbare ruimte te openen, te ontstoppen, schoon te 
maken, te herstellen of er aansluitingen op aan te brengen. 

Art. 95 Behoudens toelating van het college van burgemeester en schepenen, is het 
verboden te baden in beken, kanalen en vijvers, bekkens en fonteinen gelegen in 
openbare ruimten of deze te bevuilen of er dieren in te laten baden of te wassen, 
behoudens toelating van het college van burgemeester en schepenen. 

Art. 96 Eigenaars of gebruikers van weilanden, gelegen langs openbare waterlopen, zijn 
verplicht deze weilanden af te sluiten, als ze gebruikt worden voor het grazen van 
dieren. Onverminderd andere wetgeving moet de afsluiting zo geplaatst worden dat 
machinaal onderhoud van de waterweg mogelijk is. 

Art. 97 Behoudens toelating van de beheerder van de waterweg is het verboden water te 
trekken uit zowel bevaarbare als onbevaarbare waterlopen. 

Art. 98 Alle daken van woningen en aanhorigheden, palend aan de openbare weg, moeten 
uitgerust zijn met dakgoten, die moeten worden afgeleid conform de wettelijke 
bepalingen. 

HOOFDSTUK 6 Onderhoud en schoonmaak van voertuigen 

Art. 99 Het is verboden op de openbare weg werken aan voertuigen uit te voeren, 
behoudens in geval van overmacht. Het wassen van voertuigen mag slechts 
gebeuren voor het gebouw waar de eigenaar van het voertuig woont of voor zijn 
garage. Als de anderen hierdoor worden gehinderd, is het verboden daarvoor 
sproeislangen te gebruiken of water te gieten. Alle resten die overblijven na het 
wassen moeten zorgvuldig worden verzameld en van de openbare weg worden 
weggenomen.  

 

HOOFDSTUK 7 Het opstapelen, verspreiden en het vervoeren van 
hinderlijke of schadelijke voorwerpen 

Art. 100 Het is verboden hinderlijke of schadelijke goederen op te stapelen te verspreiden of 
te vervoeren wanneer de openbare gezondheid door deze handelingen in gevaar 
kan worden gebracht. Het lozen van dergelijke goederen is steeds verboden. 

HOOFDSTUK 8 Aanplakking en vlugschriften 

Art. 101 Opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften en 
plakbriefjes, mogen slechts op het openbaar domein aangebracht worden, mits 
toelating van de bevoegde overheid. Verkiezingspropaganda kan daar slechts 
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aangebracht worden op aanplakborden die speciaal voor die gelegenheid door het 
college van burgemeester en schepenen voorzien worden.  

Art. 102 De vergunde aanplakking wordt aangebracht of geplaatst zodat het verkeer niet 
gehinderd wordt of het uitzicht niet belemmerd wordt. Deze aanplakking moet door 
de aanbrenger verwijderd worden, de eerste werkdag na de manifestatie waarop de 
publiciteit betrekking had. 

Art. 103 Officiële en wettig aangebrachte plakbiljetten mogen niet kwaadwillig afgetrokken, 
gescheurd, bevuild of hoe dan ook onleesbaar gemaakt worden.  

Art. 104 Al wie op het grondgebied van de gemeente aankondigingen wil doen door middel 
van plakbrieven of vlugschriften, moet vooraleer de plakbrieven aan te plakken of de 
vlugschriften te verspreiden, een exemplaar neerleggen op het gemeentehuis. 

Art. 105 De affiches of vlugschriften mogen geen aanleiding kunnen geven tot oproer of 
ophitsing. 

Art. 106 Het is verboden strooibriefjes op de openbare weg te gooien 

HOOFDSTUK 9 Plaatsen van publiciteitsborden 

Art. 107  

§ 1 

§ 2 

Om publiciteitsborden te plaatsen langs provinciale, gewestwegen en 
gemeentewegen moet toelating gegeven worden door de betrokken wegbeheerder. 

Enkel in Beernem is deze bepaling eveneens van toepassing op private 
eigendommen. 

Art. 108 Publiciteitsborden mogen geplaatst worden ten vroegste 20 kalenderdagen 
(gewestwegen, ten vroegste 15 dagen) voor de dag van de aanvang van het 
evenement en moeten volledig verwijderd worden ten laatste 7 kalenderdagen na de 
laatste dag van dit evenement. 

Art. 109 Borden moeten geplaatst en verwijderd worden zonder schade aan te richten aan 
het openbaar domein. 

Art. 110 Publiciteitsborden mogen geen hinder veroorzaken voor het doorgaand verkeer, 
fietsers of voetgangers. 

Art. 111 Publiciteitsborden mogen het zicht niet belemmeren op kruispunten of op andere 
plaatsen waar dit hinderlijk zou zijn voor het verkeer. 

Art. 112 De borden moeten worden geplaatst op eigen palen en mogen niet worden 
vastgemaakt aan bomen of infrastructuur. 

Art. 113 Het is verboden spandoeken, schilderijen en andere versieringen op de gevels van 
de gebouwen te plaatsen of dwars over de openbare weg te hangen, zonder 
toelating van de burgemeester. 

Art. 114 Het is eigenaars, vruchtgebruikers en bewoners van onroerende goederen verboden 
op privaat domein een bewegwijzering naar bedrijven KMO's en/of handelszaken, 
aan te brengen of te laten aanbrengen. 
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HOOFDSTUK 10 Verwijderen van afvalstoffen 

Art. 115 Het is verboden om de politiereglementen milieu in bijlage houdende de ophaling, 
opslag en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en de hiermee gelijkgestelde 
bedrijfsafvalstoffen, te overtreden. 

Art. 116 Het niet naleven van de inzamelregels inzake afval, conform de reglementen in 
bijlage, wordt gesanctioneerd met een administratieve geldboete. 

 

TITEL V De groene ruimten (openbare parken en 
plantsoenen) en speelterreinen 

Art. 117 Buiten de aangeduide openingsuren is de toegang tot de openbare parken en tuinen 
verboden tussen zonsondergang en zonsopgang. Het college van burgemeester en 
schepenen kan afwijkingen toestaan. 

Art. 118 Niemand mag in de groene ruimten de andere gebruikers hinderen. 

Art. 119 Motorvoertuigen zijn verboden in groene ruimten en speelterreinen, behalve 
wanneer het college van burgemeester en schepenen het toelaat. 

Art. 120 Groene ruimten mogen enkel gebruikt worden door voetgangers. Fietsers en 
skateboarders zijn enkel toegelaten op de daartoe bestemde en aangeduide 
plaatsen. 

Art. 121 Het is verboden in groene ruimten te kamperen of in een voertuig, caravan of 
mobilhome te verblijven, te slapen, behoudens vergunning van de burgemeester. 

Art. 122 Indien een deel van de groene ruimte voorbehouden is voor een welbepaalde 
activiteit, mogen er geen andere activiteiten worden uitgevoerd. 

Art. 123 Het is verboden de groene ruimten met hun roerende goederen en monumenten te 
bevuilen, op welke manier dan ook door eigen toedoen of door toedoen van 
personen, dieren of zaken waarover men de hoede of het toezicht heeft. 

Art. 124 Het is verboden in groene ruimten de fauna en de flora te beschadigen of te storen. 

Art. 125 Picknicken is in groene ruimten slechts toegelaten op de daartoe bestemde plaatsen 

Art. 126 Overtredingen op het parkreglement in bijlage worden gesanctioneerd. 
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TITEL VI Dieren 
HOOFDSTUK 1 Algemeen 

Art. 127 Het is de eigenaars van dieren verboden hun dieren achter te laten of te laten 
rondzwerven.  

Art. 128 Honden moeten aan de leiband gehouden worden op de openbare wegen, op het 
openbaar domein en in de groene ruimten die voor het publiek opengesteld zijn.  

Art. 129 De eigenaar moet zijn dier te allen tijde onder controle kunnen houden en de nodige 
voorzorgen nemen om te vermijden dat het zou bijten. 

Art. 130 Met uitzondering van blinden of andere mindervalide personen met hun 
geleidehond, is de toegang met honden verboden tot: 

a  Speelpleinen 

b  Sportvelden 

Art. 131 Eigenaars van honden moeten steeds in het bezit zijn van een zakje bestemd voor 
het verwijderen van uitwerpselen. Het zakje of enig ander voorwerp voor het 
verwijderen van de uitwerpselen moet op het eerste verzoek van de politie of de 
door de gemeenteraad gemachtigde verbaliseringsambtenaar, getoond worden. 
Eigenaars of begeleiders van honden zijn verplicht uitwerpselen van hun honden te 
verwijderen en in een vuilbak te deponeren. 

Art. 132 Het is verboden op de openbare ruimte en openbare plaatsen voeding voor dieren 
achter te laten, of te werpen, met uitzondering van voedsel voor vogels bij vriesweer. 

Art. 133 Het africhten van een dier in de openbare ruimte is verboden. 

Art. 134 Het is verboden om zonder daartoe gerechtigd te zijn, dieren op andermans grond te 
laten lopen. 

Art. 135 Het is verboden om dierengevechten of weddenschappen daarop, en 
schietoefeningen op dieren te organiseren, aan te moedigen of eraan deel te nemen. 

Art. 136 Het is verboden om dieren te slachten elders dan in een slachthuis, behoudens een 
geldig slachtbewijs. 
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HOOFDSTUK 2 Duivensport en visvangst 

Art. 137 Vanaf 1 april tot de laatste zondag van oktober is het op zaterdag, zon- en wettelijke 
feestdagen verboden om duiven te laten uitvliegen, behalve voor degene die aan 
prijskampen deelnemen. 

Art. 138 Elke handeling die de medekampende liefhebber schade kan toebrengen is te allen 
tijde verboden. 

Art. 139 Hengelen is enkel toegelaten in openbare viswateren, op die plaatsen waar de 
bevoegde overheid er uitdrukkelijk toestemming voor geeft. 

Art. 140 Enkel de door de bevoegde overheid toegestane plaatsen, kunnen gebruikt worden 
om te hengelen, en in overeenstemming met de toepasselijke reglementering. Het 
parkreglement in bijlage moet nageleefd worden. 

 

TITEL VII Ambulante activiteit 

 
Art. 141 Het is verboden om openbare of private plaatsen te gebruiken zonder vergunning 

van het college van burgemeester en schepenen voor elke vorm van ambulante 
handel. 

Art. 142 Het is de leurders verboden personen lastig te vallen, te volgen of ongevraagd in 
huizen te gaan, om hun waren aan te prijzen. 

Art. 143 Al wie op de openbare ruimte, privé-markten, op commerciële markten of van deur 
tot deur wil verkopen, moet vooraf toelating bekomen van de gemeentelijke 
overheid. Ze moeten in het bezit zijn van een machtiging.  

 

TITEL VIII Openbare markten en openbare 
kermissen 

Art. 144  

§ 1 

§ 2 

De openbare markten worden alleen door het gemeentebestuur ingericht, of 
onder de door de gemeenteraad bepaalde voorwaarden. 

 Overtredingen op het marktreglement en het kermisreglement in bijlage zijn 
strafbaar. 
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TITEL IX Sportinfrastructuur 
HOOFDSTUK 1  Sporthal en buitensportvelden 

Art. 145 Elke gemeentelijke sporthal en buitensportveld is voor de gebruikers enkel 
toegankelijk tijdens de daartoe vastgestelde dagen en uren. De gebruikers moeten 
zich strikt houden aan de toegestane tijdsduur en aan het gebruikersreglement.  

Art. 146 Het is verboden de andere gebruikers te hinderen. 

Art. 147 Het is verboden fietsen en bromfietsen tegen de muur van de sportinfrastructuur te 
plaatsen. 

Art. 148 Overtredingen van het huishoudelijk reglement in bijlage worden gesanctioneerd. 

HOOFDSTUK 2 Zwembad  

Art. 149 Het gemeentelijk zwembad is voor de gebruikers enkel toegankelijk tijdens de 
daartoe vastgestelde dagen en uren. De gebruikers moeten zich strikt houden aan 
de toegestane tijdsduur en aan het gebruikersreglement. 

Art. 150 Overtredingen van het huishoudelijk reglement in bijlage worden gesanctioneerd. 
 

TITEL X Begraafplaatsen, graven, 
begrafenisdiensten en lijkbezorging 

 

Art. 151 Inbreuken op het huishoudelijk reglement voor begraafplaatsen in bijlage worden 
gesanctioneerd. 
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TITEL XI Diverse bepalingen  
 

HOOFDSTUK 3 Lichtpollutie 

Art. 152 Het gebruik van aandacht trekkende lichtbronnen zoals zoeklichten, sky-tracers en 
lasereffecten bij dansgelegenheden, horeca-instellingen en éénmalige evenementen 
is verboden, behoudens toelating van het college van burgemeester en schepenen. 

HOOFDSTUK 4 Alarmsystemen 

Art. 153 De voertuigen die zich in de openbare ruimte of op private eigendommen bevinden 
en uitgerust zijn met een alarmsysteem mogen in geen geval de buurt verstoren. De 
eigenaar van een voertuig waarvan het alarm afgaat, moet daar zo spoedig mogelijk 
een eind aan stellen.  

HOOFDSTUK 5 Uitingen tegen de universele verklaring van de 
rechten van de mens 

Art. 154 Elke tentoonstelling, verspreiding en handel in boeken, audiovisuele middelen en om 
het even welk ander voorwerp, dat bewust het nazisme, het fascisme of om het even 
welke ideologie die in strijd is met de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens verheerlijkt, is verboden op het grondgebied van de gemeente. 

HOOFDSTUK 6 Bedrieglijke praktijken 

Art. 155 Het organiseren van openbare weddenschappen naar aanleiding van 
wielerwedstrijden is verboden. 

Art. 156 Zij die valse gewichten, maten of weegtoestellen hebben in hun magazijnen, winkels 
of werkhuizen of in de hallen op de jaarmarkten of andere markten worden gestraft.  

 

TITEL XII Bijzondere bepalingen uit het 
strafwetboek 
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HOOFDSTUK 1 Zware gemengde inbreuken 

Art. 157 Ingevolge de afspraken gemaakt in de Zonale Veiligheidsraad van 3 juni 2008 zullen 
zware gemengde inbreuken (artikel 327;328 en 328bis; 329; 330; 398;448; 461 en 
463 SW) altijd door het parket verder behandeld worden. 

HOOFDSTUK 2 Lichte gemengde inbreuken 

Art. 158 Onderstaande gedragingen, staan beschreven in het strafwetboek, zijn lichte 
gemengde inbreuken en kunnen gesanctioneerd worden met een administratieve 
geldboete indien het parket niet binnen de twee maanden de ambtenaar inlicht welk 
gevolg het aan de zaak zal geven of indien het parket binnen de twee maanden 
beslist niet te vervolgen. Indien het parket binnen de twee maanden wel meedeelt 
dat het zal vervolgen of seponeren, vervalt de bevoegdheid van de gemeentelijke 
ambtenaar om een administratieve sanctie op te leggen.  

§ 1 

§ 2 

§ 3 

Vernielen of beschadigen van grafstenen, monumenten, standbeelden, 
kunstvoorwerpen (art. 526 SW). Hieronder ter indicatie het artikel uit het 
strafwetboek. 

Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van 
zesentwintig frank tot vijfhonderd frank wordt gestraft hij die vernielt, 
neerhaalt, verminkt of beschadigt : 
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. 

Kwaadwillig bomen omhakken (art. 537 SW). Hieronder ter indicatie het artikel 
uit het strafwetboek. 

Hij die kwaadwillig een of meer bomen omhakt of zodanig snijdt, 
verminkt of ontschorst dat zij vergaan, of een of meer enten vernielt, 
wordt gestraft : 
Voor elke boom, met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden 
en met geldboete van zesentwintig frank tot honderd frank; 
Voor elke ent, met gevangenisstraf van acht dagen tot vijftien dagen en 
met geldboete van zesentwintig frank tot vijftig frank of met een van die 
straffen alleen. 
In geen geval mag de gezamenlijke straf hoger zijn dan drie jaar wat de 
gevangenisstraf en vijfhonderd frank wat de geldboete betreft. 

Vernielen van afsluitingen, hagen enz. (art. 545 SW). Hieronder ter indicatie 
het artikel uit het strafwetboek. 

Met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete 
van zesentwintig frank tot tweehonderd frank of met een van die straffen 
alleen wordt gestraft hij die geheel of ten dele grachten dempt, levende 
of dode hagen afhakt of uitrukt, landelijke of stedelijke afsluitingen, uit 
welke materialen ook gemaakt, vernielt; grenspalen, hoekbomen of 
andere bomen, geplant of erkend om de grenzen tussen verschillende 
erven te bepalen, verplaatst of verwijdert. 
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§ 4 

§ 5 

§ 6 

§ 7 

§ 8 

Het buiten de gevallen omschreven in boek II titel IX, hoofdstuk III van het 
strafwetboek andermans roerende eigendommen opzettelijk beschadigen of 
vernielen (art. 559 SW). Hieronder ter indicatie het artikel uit het strafwetboek. 

(Met geldboete van tien frank tot twintig frank worden gestraft : 
  1° Zij die, buiten de gevallen omschreven in boek II, titel IX, hoofdstuk 
III, van dit wetboek, andermans roerende eigendommen opzettelijk 
beschadigen of vernielen;) 

Het zonder toestemming aanbrengen van graffiti op roerende en onroerende 
goederen of het opzettelijk beschadigen van andermans onroerende goederen. (art 
534 bis en ter SW). Hieronder ter indicatie het artikel uit het strafwetboek. 

Met gevangenisstraf van één maand tot zes maanden en met geldboete 
van zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met een van die straffen 
alleen wordt gestraft hij die zonder toestemming graffiti aanbrengt op 
roerende of onroerende goederen. 
  § 2. Het maximum van de gevangenisstraf wordt gebracht op één jaar 
gevangenisstraf bij herhaling van een in de eerste paragraaf bedoeld 
misdrijf binnen vijf jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een 
vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan. (art. 534 
bis) 
 Met gevangenisstraf van een maand tot zes maanden en met geldboete 
van zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met een van die straffen 
alleen wordt gestraft hij die opzettelijk andermans onroerende 
eigendommen beschadigt.(art. 534 ter) 

Beschadiging van landelijke of stedelijke afsluitingen (art. 563 SW, 2°). 
Hieronder ter indicatie het artikel uit het strafwetboek. 

(Met geldboete van vijftien frank tot vijfentwintig frank en met 
gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen of met een van die straffen 
alleen worden gestraft  (2° Zij die stedelijke of landelijke afsluitingen, uit 
welke materialen ook gemaakt, opzettelijk beschadigen; 
 

Daders van feitelijkheden of lichte gewelddaden, mits zij niemand verwond of 
geslagen hebben en mits de feitelijkheden niet tot de klasse van de beledigingen 
behoren, in het bijzonder zij die opzettelijk, doch zonder het oogmerk om te 
beledigen, enig voorwerp op iemand werpen dat hem kan hinderen of bevuilen (art 
563 SW, 3°). Hieronder ter indicatie het artikel uit het strafwetboek. 

(Met geldboete van vijftien frank tot vijfentwintig frank en met 
gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen of met een van die straffen 
alleen worden gestraft  (2° Zij die stedelijke of landelijke afsluitingen, uit 
welke materialen ook gemaakt, opzettelijk beschadigen; 
  3° Daders van feitelijkheden of lichte gewelddaden, mits zij niemand 
gewond of geslagen hebben en mits de feitelijkheden niet tot de klasse 
van de beledigingen behoren; in het bijzonder zij die opzettelijk, doch 
zonder het oogmerk om te beledigen, enig voorwerp op iemand werpen 
dat hem kan hinderen of bevuilen;) 

 
 

Zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van 
de bewoners kan gestoord worden (art 561 SW). Hieronder ter indicatie het artikel 
uit het strafwetboek. 
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(Met geldboete van tien frank tot twintig frank en met gevangenisstraf 
van een dag tot vijf dagen of met een van die straffen alleen worden 
gestraft : 
  1° Zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer 
waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord;) 

 

§ 9 

§ 1 

§ 2 

§ 3 

Opzettelijk andermans onroerende eigedommen beschadigen (art. 534 ter). 
Hieronder ter indicatie het artikel uit het strafwetboek. 

Met gevangenisstraf van een maand tot zes maanden en met geldboete 
van zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met een van die straffen 
alleen wordt gestraft hij die opzettelijk andermans onroerende 
eigendommen beschadigt. 

 
 

TITEL XIII Sanctionering 
Art. 159 Iedere inbreuk, met uitzondering van artikel 1; 2; 26; 31; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 

63; 102; 104; 105; 106; 108; 109; 110; 111; 112; wordt bestraft met een 
administratieve geldboete van maximum 250 EURO. Dezelfde inbreuken gepleegd 
door minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op het tijdstip van 
de feiten, worden bestraft met een administratieve geldboete van maximum 125 
euro.  

Art. 160 Inbreuken op artikel 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 102; 104; 105; 106; 108; 109; 110; 
111; 112 worden bestraft met een administratieve schorsing of intrekking van de 
door de gemeente afgeleverde toelating, machtiging of vergunning na een 
voorafgaandelijke schriftelijke waarschuwing. Het college van burgemeester en 
schepenen kan de administratieve schorsing of de administratieve intrekking van de 
vergunning/toelating uitspreken als de houder de daaraan verbonden voorwaarden 
niet naleeft. 

Art. 161  

Inbreuken op artikel 26 en 33 worden bestraft met een tijdelijke of definitieve 
administratieve sluiting van de inrichting na een voorafgaandelijke waarschuwing. 

De politie kan de voor het publiek toegankelijke etablissementen laten 
ontruimen en sluiten, bij inbreuken op artikel 26. 

De burgemeester of de officier van bestuurlijke politie kan, na een 
voorafgaandelijke waarschuwing, voor inbreuken op artikel 33, de voor publiek 
toegankelijke manifestaties en activiteiten in open lucht, doen stopzetten, zelfs 
sluiten wanneer deze de openbare rust verstoren. 
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Art. 162 Iedere lichte gemengde inbreuk, zoals beschreven in het strafwetboek en 
aangehaald in artikel 158 kan worden bestraft met respectievelijke straffen bepaald 
in het strafwetboek of met een administratieve geldboete van maximum 250,00 
EURO. 

Art. 163  

§ 1 

§ 2 

§ 1 

§ 2 

§ 1 

Onverminderd de administratieve geldboete, kan bij iedere inbreuk op de 
artikelen 21; 40; 42; 43; 44; 45; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 61; 62; 75; 76; 79; 80; 81; 82; 
83; 85; 86; 89; 90; 91; 101; 107; 113; 114; 123 de bevoegde overheid ambtshalve 
optreden/laten verwijderen, op kosten van de eigenaar of de overtreder. 

De politie kan ambtshalve alle voorwerpen wegnemen waarvan de plaatsing 
enig privaat gebruik van een openbare plaats uitmaakt, of in strijd is met één van de 
in §1 aangehaalde artikelen. Bij weigering of ontstentenis van wegname, door de 
overtreder, kan de politie deze voorwerpen zelf wegnemen of laten wegnemen op 
kosten van de overtreder. 

Art. 164  

Onverminderd de administratieve schorsing of intrekking, kan bij iedere inbreuk 
op de artikelen 47; 48; 49; 50; 51; 52; 103; 105; 108; 110; 111; 112 de bevoegde 
overheid ambtshalve optreden/laten verwijderen, op kosten van de eigenaar of 
de overtreder. 

De politie kan ambtshalve alle voorwerpen wegnemen waarvan de plaatsing 
enig privaat gebruik van een openbare plaats uitmaakt, of in strijd is met één van de 
in §1 aangehaalde artikelen. Bij weigering of ontstentenis van wegname, door de 
overtreder, kan de politie deze voorwerpen zelf wegnemen of laten wegnemen op 
kosten van de overtreder. 

Art. 165 Wanneer de nodige maatregelen niet genomen worden om aanwezigen te 
beschermen tegen de gevolgen van brand en paniek, in aangelegenheden 
beschreven in artikel 72 t.e.m. 74, worden de organisatoren, inrichters, exploitanten, 
gesanctioneerd conform artikel 159. 

Art. 166 Overtredingen van artikel 41 wordt gestraft met politiestraffen conform het 
Provinciaal Reglement betreffende de buurtwegen.  

 

TITEL XIV Procedure en slotbepalingen 
 
 
 

Art. 167 In geval van overtreding van dit reglement kan de politie de overtreder aanmanen om 
de niet-reglementaire toestand ongedaan te maken. 

Art. 168 Ingevolge het nieuwe artikel 119 bis § 6 NGW kunnen inbreuken die uitsluitend 
bestraft worden met een administratieve sanctie eveneens het voorwerp uitmaken 
van een vaststelling door de hiernavolgende personen: 

de gemeenteambtenaren die beantwoorden aan de minimumvoorwaarden die 
door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad zijn bepaald 
inzake selectie, rekrutering, opleiding en bevoegdheid, en die daartoe door de 
gemeenteraad zijn aangewezen. De gemeenten kunnen een protocol afsluiten om de 
gemeenteambtenaren bevoegdheid te geven om op te treden op het ganse 
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grondgebied van de politiezone. 

§ 2 

§ 3 

ambtenaren van de vervoersmaatschappijen behorend tot één van de 
categorieën bepaald door de Koning. In deze politieverordening worden deze 
ambtenaren de "gemachtigde ambtenaar" genoemd. 

De bewakingsagenten, daartoe aangesteld door de gemeenteraad, kunnen 
eveneens aangifte doen van de inbreuken die uitsluitend bestraft kunnen worden met 
administratieve sancties, bij de politieambtenaar of hulpagent van politie bedoeld in 
het eerste lid en dit enkel in het kader van de activiteiten bedoeld in artikel 1, 1§ 
eerste lid, 6° van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de 
beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten.  

 
 

Art. 169 Voor zover door wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen 
geen straffen of sancties zijn voorzien, kunnen de inbreuken tegen de bepalingen van 
dit politiereglement gestraft worden met een administratieve sanctie. 

 
 

Art. 170 Minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de 
feiten, maar ook de minderjarigen die in de loop van de administratieve procedure 
meerderjarig worden, kunnen gestraft worden met een administratieve geldboete van 
maximum 125 euro. De bij dit reglement voorgeschreven administratieve geldboete 
wordt verhoogd in geval van herhaling binnen de drie jaar na de oplegging van een 
administratieve geldboete, zonder dat deze boete het wettelijke voorziene maximum 
mag overschrijden. 

 
 

Art. 171 De duur van de door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurde 
administratieve sanctie kan verdubbeld worden in geval van herhaling binnen de 
twaalf maanden volgend op de oplegging van de sanctie en verdrievoudigd in geval 
van tweede herhaling binnen de twaalf maanden volgend op de oplegging van de 
tweede sanctie. 

Art. 172 Elke overtreding die aanleiding kan geven tot het opleggen van een gemeentelijke 
administratieve sanctie moet vastgesteld worden door middel van een proces-verbaal 
of een vaststelling. Dit proces-verbaal of deze vaststelling wordt binnen de maand 
bezorgd aan de aangewezen ambtenaar, zoals bepaald in artikel 119bis NGW. Indien 
dit niet gebeurt binnen de maand, dan kan de sanctioneringambtenaar geen 
administratieve sanctie meer opleggen. Indien het proces-verbaal of de vaststelling 
onvoldoende gegevens zou bevatten, kan de aangewezen ambtenaar de 
politiediensten verzoeken die gegevens, eventueel na bijkomend onderzoek, nog toe 
te voegen aan het dossier.  

Art. 173 Ingevolge de afspraken gemaakt in de Zonale Veiligheidsraad van 3 juni 2008 zullen 
zware gemengde inbreuken (artikel 327;328 en 328bis; 329; 330; 398;448; 461 en 
463 SW) altijd door het parket verder behandeld worden. 

Art. 174 Lichte gemengde inbreuken (art 526; 537; 545; 559; 561; 563 SW) worden 
vastgesteld door de vaststellende ambtenaar en worden verstuurd naar het parket. 
Het parket informeert de sanctionerende ambtenaar binnen de vervaltermijn van twee 
maanden (na ontvangst pv) van strafrechterlijke vervolging of seponering. In dit geval 
vervalt de bevoegdheid van de sanctioneringambtenaar om een administratieve 
sanctie op te leggen. Indien het parket echter niet binnen de twee maanden de 
sanctioneringambtenaar inlicht welk gevolg het aan de zaak zal geven, kan de 
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sanctioneringambtenaar een administratieve geldboete opleggen. Ook als het parket 
binnen de twee maanden beslist niet te vervolgen kan de sanctioneringambtenaar 
een administratieve geldboete opleggen. Deze procedure wordt ook gevolgd bij 
inbreuken die strafbaar zijn met een administratieve geldboete en met een 
strafsanctie op basis van een verschillende kwalificatie. 

Art. 175 Indien de feiten zowel een strafrechtelijke als een administratiefrechtelijke inbreuk 
vormen, wordt het origineel proces-verbaal binnen de maand na de vaststelling, 
toegestuurd aan de Procureur des Konings. Een afschrift wordt verzonden aan de 
aangewezen ambtenaar. Indien de feiten enkel met een administratieve sanctie 
bestraft kunnen worden, wordt het origineel proces-verbaal of vaststelling aan de 
aangewezen ambtenaar toegestuurd. Van feiten lastens minderjarigen die enkel met 
een administratieve sanctie bestraft kunnen worden, wordt steeds een afschrift van 
het proces-verbaal of van de vaststelling overgemaakt aan de procureur des Konings 

Art. 176 Wanneer een persoon beneden de 18 jaar ervan wordt verdacht een strafbaar feit te 
hebben gepleegd dat wordt bestraft met een administratieve geldboete, geeft de 
ambtenaar daarvan kennis aan de stafhouder van de orde van advocaten, zodat 
ervoor gezorgd kan worden dat de betrokkene kan worden bijgestaan door een 
advocaat 

Art. 177 Bij het bepalen van het bedrag van de geldboete moet de aangewezen ambtenaar 
rekening houden met de ernst van de feiten of de gevolgen van de overtreding. 
Wanneer eenzelfde feit verschillende inbreuken op hetzelfde reglement oplevert, kan 
er toch maar één enkele administratieve sanctie worden opgelegd. 

Art. 178 De aangewezen ambtenaar kan geen administratieve geldboete opleggen na het 
verstrijken van een termijn van zes maanden, te rekenen van de dag waarop het 
afschrift van het proces-verbaal of de instelling werd ontvangen, de mogelijke 
beroepsprocedures niet inbegrepen. 

Art. 179 De beslissing moet aan de overtreder meegedeeld worden door een aangetekend 
schrijven, ofwel door overhandiging tegen ontvangstbewijs. In het geval van een 
minderjarige overtreder wordt de beslissing op dezelfde wijze meegedeeld aan de 
minderjarige, evenals aan zijn vader en moeder, zijn voogden of de personen die het 
gezag over hem uitoefenen. 

Art. 180 De overtreder kan de aangewezen ambtenaar verzoeken om een mondelinge 
verdediging. Dit recht op mondelinge verdediging geldt niet wanneer de ambtenaar 
een geldboete van maximum 62,50 euro wil opleggen. 

Art. 181 De beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete heeft uitvoerbare 
kracht na het verstrijken van een termijn van één maand vanaf haar kennisgeving, 
behoudens wanneer hoger beroep wordt aangetekend. 

Art. 182 De overtreder kan bij verzoekschrift beroep instellen bij de politierechtbank, tegen de 
beslissing van de ambtenaar, binnen een termijn van één maand vanaf de 
kennisgeving van de beslissing. De gemeente kan eveneens beroep instellen, in 
geval van beslissing tot niet-opleggen van een administratieve geldboete, genomen 
door een aangewezen provincieambtenaar. Indien de beslissing betrekking heeft op 
minderjarigen die de volle leeftijd van zestien jaar hebben bereikt op het tijdstip van 
de feiten, wordt hoger beroep ingesteld bij kosteloos verzoekschrift bij de 
jeugdrechtbank. In dit geval kan het hoger beroep ook worden ingesteld door de 
vader en de moeder, zijn voogden of de personen die het gezag over hem 
uitoefenen. De jeugdrechtbank blijft bevoegd indien de overtreder meerderjarig is op 
het moment dat de rechtbank zicht uitspreekt. De politierechtbank of de 
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jeugdrechtbank doet uitspraak over het beroep dat werd ingesteld tegen de 
administratieve sancties en oordeelt over de wettigheid en de proportionaliteit van de 
opgelegde geldboete. De rechtbank kan de beslissing van de ambtenaar hetzij 
bevestigen, hetzij herzien. Wanneer een beroep tegen een administratieve sanctie 
aanhangig wordt gemaakt bij de jeugdrechtbank, kan deze de sanctie vervangen door 
een maatregel van bewaring, behoeding of opvoeding zoals die wordt in de wet van 8 
april 1965 betreffende de jeugdbescherming. Er staat geen hoger beroep open tegen 
de beslissing van de politierechtbank of van de jeugdrechtbank.  Wanneer echter de 
jeugdrechtbank beslist om de administratieve sanctie te vervangen door een 
maatregel van bewaring, behoeding en opvoeding bedoeld in de wet van 8 april 1965 
betreffende de jeugdbescherming, staat er wel hoger beroep open. 

Art. 183 Artikel 119ter van de NGW bepaalt dat de gemeenteraad in een 
bemiddelingsprocedure kan voorzien. Deze is verplicht indien zij betrekking heeft op 
minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de 
feiten. De bemiddeling heeft uitsluitend tot doel de dader van de inbreuk de 
mogelijkheid te bieden de schade die hij heeft aangebracht te vergoeden of te 
herstellen.  

 
 

Art. 184 Een afschrift van deze verordening wordt toegestuurd aan de Provinciegouverneur, 
de Procureur des Konings, de griffier van de rechtbank van eerste aanleg, van het 
vredegerecht en van de politierechtbank van het gebied, en aan de voorzitter van het 
politiecollege. 

 
 

Art. 185 Het huidig reglement heft het algemeen politiereglement van de gemeente op dd….. 
 
 

 


	Begrippen
	
	Voor de toepassing van deze verordening worden volgende begrippen gedefinieerd als volgt:
	Open lucht. Een openbare vergadering, bijeenkomst of verzameling is in open lucht van zodra zij plaatsvindt op een plaats waar elke toevallige voorbijganger kan zien dat er een vergadering, bijeenkomst of verzameling aan de gang is of het verloop kan vol
	Manifestatie:  Georganiseerde samenscholing met als doel een overtuiging of eis kenbaar te maken.
	Evenement: publieke gebeurtenis (happening) zoals: circussen, fuiven, beurzen, toneelvoorstellingen, festivals en muziekoptredens, dansfeesten, tentoonstellingen.
	Muziek: Alle vormen van elektronisch versterkt geluid en voortkomend van blijvende of tijdelijke geluidsbronnen.
	Gazonmaaimachine: Alle materiaal met motor dat geschikt is voor onderhoud (maaien), ongeacht de techniek die daarbij wordt toegepast, van grasvelden voor decoratieve, recreatieve en dergelijke doeleinden.
	Landbouwmachine: Gemotoriseerde landbouwwerktuigen.
	Geluidsniveaubegrenzer: Uitrusting die het voortgebrachte geluidsniveau van elektronische versterkers die muziek voortbrengen automatisch begrenst, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. De geluidsniveaubegrenzer wordt in beginsel geplaatst
	Openbare ruimte: de openbare weg, met inbegrip van de bermen, private wegen met openbaar karakter, voetpaden en ruimten aangelegd als aanhorigheden van de verkeerswegen en voornamelijk bestemd voor het parkeren van voertuigen. Openbare parken, openbare t
	Bebouwde kom: een gebied met bebouwing en waarvan de invalswegen aangeduid zijn met de verkeersborden F1, en de uitvalswegen met de verkeersborden F3.
	Openbare weg: Dat gedeelte van het gemeentelijk patrimonium dat in hoofdzaak bestemd is voor het verkeer van personen en/of voertuigen en voor iedereen toegankelijk binnen de bij wetten, besluiten en reglementen bepaalde perken. De openbare weg omvat:
	De verkeerswegen, met inbegrip van bermen en voetpaden.
	De openbare plaatsen ingericht als aanhorigheden van de verkeerswegen

	Openbare plaats: De openbare weg, de terreinen toegankelijk voor publiek en de niet-openbare terreinen die voor een zeker aantal personen toegankelijk zijn
	Voetpad: Ten opzichte van de rijweg verhoogde of gelijkgrondse berm, die langs de rooilijn gelegen is en bestemd is voor de voetgangers. De berm is de verhoogde of gelijkgrondse ruimte of het gedeelte van de weg dat niet in de rijweg inbegrepen is.
	Rooilijn:  De grens tussen de openbare weg en de omliggende eigendommen.
	Woonwijk: Een wijk, een gedeelte van een stad of dorp dat ruimtelijk min of meer een afgesloten geheel vormt van woonhuizen.
	Hoogstammige bomen: Elke boom die op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek heeft van 1 meter, zoals bepaald in het decreet van het Vlaams Gewest van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening. In de rechtspraak wor
	Terras: Elke constructie ter uitbreiding van een 
	Recipiënt: Een object dat door dit reglement wor�
	Sluikstorten: Het achterlaten, opslaan of storten van om het even welke afvalstof op openbare en private wegen, plaatsen en terreinen, op een wijze die niet overeenstemt met deze politieverordening en andere wettelijke bepalingen.
	Groene ruimten: De openbare plantsoenen, parken, tuinen, bossen, en alle stukken van de openbare ruimte buiten de rijbaan, die openstaan voor het verkeer van personen en in hoofdorde bestemd zijn voor wandelen of ontspanningsactiviteiten.
	Voetganger: Een persoon die zich te voet verplaatst. Volgende personen worden gelijkgesteld aan voetgangers: personen met een handicap die een voertuig besturen dat zij zelf voortbewegen of dat is uitgerust met een elektrische motor waarmee niet sneller
	Publiciteitsborden: De borden herkenbaar vanaf het openbaar domein, die het publiceren van evenementen tot doel hebben.
	Brandpreventie: Het geheel van veiligheidsmaatregelen, zoals omschreven in de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevalle
	Ambulante activiteit: Elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van producten en bijkomstig van diensten die op deze producten betrekking hebben, door een handelaar buiten de vestigingen vermeld in zijn in
	Gemengde inbreuken: Inbreuken die ofwel strafrechtelijk, ofwel administratiefrechtelijk kunnen vervolgd worden.



	Geluidsoverlast
	Algemene bepalingen
	Onverminderd de wetten en besluiten betreffende de bestrijding van de geluidshinder, zijn de hierna volgende bepalingen tot bestrijding van de geluidshinder van toepassing op het grondgebied van de gemeente.
	Het is verboden om buiten de terreinen van vergunde inrichtingen om het even welk geluid te (laten) produceren, veroorzaakt zonder reden of zonder noodzaak of dat is toe te schrijven aan een gebrek van vooruitzicht en voorzorg en dat van die aard is da

	Bijzondere bepalingen
	Het is verboden om het even welke voertuigen met in werking zijnde koelinstallaties, te parkeren in open lucht, op een afstand kleiner dan driehonderd meter van bewoonde huizen, met uitzondering van de voertuigen die geparkeerd staan op terreinen verbond
	
	tijdens de weekends, van vrijdagavond 19.00u tot de maandagmorgen 8.00u;
	op weekdagen tussen 19.00u en 8.00u;
	op wettelijke feestdagen.


	Het gebruik van voertuigen met luidsprekers voor reclame-, propaganda of andere doeleinden, is alleen geoorloofd mits voorgaande toelating van de burgemeester. Aan dezelfde voorschriften is onderworpen: het aanwenden van luidsprekers met reclame-, propag
	Op plaatsen zonder vergunning voor elektronisch versterkte muziek, mag dergelijke muziek na 22.00 uur slechts op een zodanig gedempte wijze gespeeld worden, dat de rust van de buren niet gestoord wordt. Het college van burgemeester en schepenen kan afwij
	Het is verboden op de openbare weg en op het openbaar domein om het even welke rustverstorende apparaten in werking te stellen of met muzikanten op te treden zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester. Deze bepaling is eveneens van t
	Het is verboden elektronisch versterkte muziek in voertuigen te produceren die de rust van de bewoners in het gedrang brengt.
	Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen betreffende de jacht, is het, behoudens voorafgaandelijke toelating van de burgemeester, verboden vuurwapens af te vuren of vuurwerk te ontsteken (het doen ontploffen van voetzoekers, 
	Het is verboden om al dan niet automatische vogelschrik- of alarmkanonnen of gelijkaardige apparaten op minder dan 100 meter van de dichtstbijgelegen woning te plaatsen.  De kanonnen mogen evenmin gericht worden in de richting van huizen.  Het is verbode
	In afwijking van art. 10 kan de burgemeester schriftelijk toelating geven tot het afvuren van vreugdeschoten in de gemeente.
	Kleiduifschieten, mag slechts georganiseerd worden tussen 14u en 19u en mits afgeleverde tijdelijke vergunning van de gouverneur, met de daaraan gekoppelde voorwaarden.
	Het is verboden met motoren aangedreven speeltuigen, experimenteervoertuigen en modelvliegtuigen te gebruiken om er oefeningen, vertoningen, persoonlijke of groepsvermakelijkheden of wedstrijden mee te houden of te organiseren in openlucht, op openbare o
	Het is verboden tussen 22.00u en 8.00u het begin van de arbeid of de rustpozen aan te kondigen voor het personeel van werkhuizen, fabrieken of handels- en nijverheidsondernemingen met bellen, sirenes of andere geluidssignalen die buiten het gebouw hoorba
	Het gebruik in openlucht van houtzagen, grasmaaiers, of andere werktuigen aangedreven door ontploffings- of elektrische motoren is verboden, dagelijks tussen 22.00u en 7.00u.
	De verbodsbepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op landbouwmachines aangewend voor de normale exploitatie van het bedrijf.
	Tijdens werkzaamheden op de openbare weg en op plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek mogen geen werktuigen of apparaten gebruikt worden die een geluid voortbrengen van meer dan 75 dB(A).
	De werkzaamheden op de openbare weg moeten worden onderbroken tussen 19.00 uur en 8.00 uur en op zondagen en wettelijke feestdagen.
	Voor werkzaamheden van openbaar nut of werkzaamhe

	Er mogen geen verhuizingen plaatsvinden tussen 22.00 u en 7.00 u, behoudens een vergunning van de burgemeester.
	Bij publieke of private vergaderingen zijn de organisatoren en de uitbaters van lokalen waar dergelijke vergaderingen worden gehouden strafbaar wanneer het lawaai dat binnen gemaakt wordt de bewoners uit de buurt hindert.
	De eigenaars of houders van dieren moeten ervoor zorgen dat deze dieren geen geluiden veroorzaken die de rust van de bewoners in het gedrang kunnen brengen.

	Geluidsniveaubegrenzer
	Bij gemotiveerde beslissing kan de burgemeester gebieden een geluidsniveaubegrenzer te plaatsen.
	De bevoegde ambtenaar kan te allen tijde overgaan


	Carnaval en Halloween periodes en andere openbare vermakelijkheden
	Carnaval en Halloween
	
	Het is verboden zich gemaskerd, vermomd of verkleed te bevinden op de openbare weg, of in de plaatsen toegankelijk voor het publiek, uitgezonderd in de periodes waarin dit om historische, folkloristische of religieuze redenen wordt aanvaard. De burgemees
	Gemaskerde, vermomde of verklede personen mogen geen kledij dragen die strijdig is met de goede zeden of die van die aard is dat ze de openbare orde stoort.
	Gemaskerde, vermomde en verklede personen mogen niet in het bezit zijn van een gevaarlijk voorwerp, mogen het publiek niet lastigvallen, of zonder toelating winkels of huizen binnendringen.

	Het is verboden confetti of slingerpapier te werpen in publiek toegankelijke plaatsen waar dranken of eetwaren worden verbruikt.
	Het is verboden spuitbussen met kleurstof of schuim of met een andere inhoud te gebruiken, wanneer het gebruik van deze spuitbussen op gelijk welke wijze schade kan toebrengen aan personen, voorwerpen of eigendommen.
	Het is verboden tijdens het bijwonen van erediensten of in de omgeving van plaatsen,die bestemd zijn of gewoonlijk dienen voor de eredienst, lawaai te maken of daden te stellen die storend zouden zijn voor de uitoefening van de erediensten of de bijwonin

	Inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, drankgelegenheden, dansgelegenheden en activiteiten in open lucht
	Wie een openbare drankgelegenheid of een publieke dansgelegenheid opent, moet hiervan vooraf schriftelijke kennis geven aan het College van Burgemeester en Schepenen. Deze kennisgeving ontslaat hem of haar niet van de overige wettelijke verplichtingen te
	Personen die zich zichtbaar in staat van dronkenschap bevinden moeten door de uitbater de toegang ontzegd worden.
	Brandweer en politiediensten moeten te allen tijde toegang krijgen tot evenementen en openbare drankgelegenheden.


	Samenscholingen, betogingen, optochten, openbare bijeenkomsten, manifestaties, evenementen
	
	Behoudens schriftelijke toelating van de burgemeester is het verboden om:
	in de open lucht openbare vergaderingen te houden.
	samenscholingen, optochten, betogingen en alle andere manifestaties en evenementen op de openbare weg te organiseren.
	Evenementen die niet in de open lucht plaatsvinden, moeten 15 dagen vooraf, gemeld worden via het voorgeschreven aanvraagformulier.
	Elke persoon die deelneemt aan een dergelijke samenkomst op de openbare weg of een vergadering in openlucht, 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 burgemeester moet minstens 48 uur op voorhand op de hoogte gebracht worden van openbare vergaderingen die niet in de open lucht plaatsvinden.
	Het is verboden op welke manier dan ook iedere voor publiek toegankelijke manifestatie en activiteit in open lucht, te storen.


	Hinderlijke of gevaarlijke activiteiten in openbare ruimten of andere plaatsen
	
	Het is verboden in openbare ruimten, in voor het 
	werpen van een voorwerp dat andermans eigendom kan beschadigen of vernielen;
	Zonder daartoe gerechtigd te zijn, op andermans grond komen indien de grond is gereedgemaakt en bezaaid;
	Klimmen op afsluitingen, in bomen, op palen, constructies of allerhande installaties, behoudens vergunning van de bevoegde overheid;
	Artistieke prestaties leveren, behoudens vergunning van de bevoegde overheid;
	Bedelen;
	De organisatie en de vorming van autokaravanen, behoudens vergunning van de bevoegde overheid;

	Onverminderd de wegcode, is het gebruik van quads, steps, rolschaatsen of skateboards en dergelijke enkel toegelaten op de daartoe bestemde en aangeduide plaatsen.
	Het is verboden aan deuren aan te bellen of te kloppen met als doel de bewoners te storen.
	Het is verboden zonder toelating van het college van burgemeester en schepenen, drukwerken of om het even welke voorwerpen uit te delen of te verkopen in openbare plaatsen.
	Het college van burgemeester en schepenen kan het organiseren van spelen en enige andere vertoningen, op het openbaar domein, verbieden.


	Private ingebruikneming van de openbare ruimte
	Algemeen
	Behoudens vergunning van de bevoegde overheid en onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen op het gebied van stedenbouw is iedere private inname van het openbaar domein verboden, op het niveau van de begane grond alsook erboven en eronder.

	Beplantingen
	Bomen en beplantingen op private eigendommen moeten zodanig gesnoeid worden dat iedere tak:
	
	op minstens 4,50 meter boven de rijweg hangt;
	op minstens 2,50 meter boven de gelijkgrondse berm of het trottoir hangt;
	de zichtbaarheid van de verkeerstekens en de openbare verlichting, niet in gedrang brengt;
	het normaal uitzicht op de openbare weg in de nabijheid van bochten en kruispunten niet belemmert.

	Beplanting langs buurtwegen moet worden aangevraagd bij het gemeentebestuur en wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van het schepencollege.
	Conform het Provinciaal Reglement betreffende buurtwegen, mag geen nieuwe beplanting langs buurtwegen worden aangebracht, wanneer de breedte van de weg, of de afstand tussen de binnenkant van de grachten, aan weerzijden van de weg niet meer dan 7,00 mete

	Na vaststelling door de gemeentelijk ambtenaar moeten dode en zieke bomen die een gevaar opleveren voor de openbare veiligheid door de eigenaar worden verwijderd. Bij het rooien van bomen langs de openbare wegen, moeten de stamresten en wortels onmiddell
	Niemand mag hoogstammige bomen planten op eigendommen die aan de openbare weg palen, op minder dan 2,00 meter afstand van de grens van het openbaar domein.
	Wie zijn eigendom wil afsluiten met een haag of een gelijkaardige beplanting, moet deze planten op minimum 50,00 centimeter van de grens met het openbaar domein. De hagen mogen niet meer dan 2,00 meter stamhoogte hebben en moeten jaarlijks worden terugge

	Terrassen en andere vormen van inname van de openbare weg
	Het plaatsen van een terras of een andere vorm van inname van de openbare weg is alleen toegelaten mits voorafgaandelijke wegvergunning, die kan aangevraagd worden bij het college van burgemeester en schepenen. Indien de locatie van de aanvraag gelegen i
	Het plaatsen van een terras of een andere vorm van inname van de openbare weg, is alleen toegelaten mits voorafgaande wegvergunning. Het openbaar domein moet na afloop in de oorspronkelijke staat hersteld worden.
	De zichtbaarheid van het verkeer mag nooit belemmerd worden.
	Indien het voetpad een breedte heeft van meer dan 2,00 meter moet een obstakelvrije doorgang van minstens 1,50 meter vrijgehouden worden.
	Indien het voetpad een breedte heeft van minder of gelijk aan 2,00 meter moet een obstakelvrije doorgang van minstens 1,20 meter vrijgehouden worden.
	Dwars door het terras of een andere vorm van inname van de openbare weg, recht voor de ingang van het pand, moet een vrije doorgang van minstens 1,50 meter gelaten worden.
	Ten uitzonderlijke titel kunnen, mits voorafgaande toelating, ook andere delen van het openbaar domein, dan het voetpad, ingenomen worden.
	Het is verboden op een vensterbank of op enig ander deel van het gebouw voorwerpen te plaatsen die, als gevolg van een onvoldoende stevigheid, op de openbare weg kunnen terecht komen.

	Woonwagens
	Woonwagens van foorreizigers, trekkers, leurders of (circus)artiesten, mogen niet langer dan 24 uur zonder toelating van de burgemeester, een standplaats innemen op het grondgebied van de gemeente, tenzij op de daartoe bestemde en reglementair aangedui
	Kampeerauto’s kunnen voor maximum 72 uren gebruik

	koopwaren in de openbare ruimte uitstallen
	Voor het uitstallen van koopwaar door een handelaar voor zijn winkel of in het verlengde ervan op de openbare weg gelden volgende voorschriften:
	a\) de afstand tussen de uitstalling en de rijwe
	b) de groenten en het fruit moeten uitgestald worden op een verhoging van minstens 70,00 centimeter hoogte, waaronder geen voedingswaren mogen opgestapeld liggen.

	Werkzaamheden langs openbare weg en openbaar domein
	Behoudens machtiging van de bevoegde overheid is het verboden werkzaamheden te starten op het openbaar domein, zowel aan de oppervlakte als onder de grond.
	Iedere persoon die werkzaamheden op of langs de openbare ruimte uitvoert of laat uitvoeren, moet die herstellen in de staat waarin ze zich voor de uitvoering van de werkzaamheden bevond of in de staat die in de machtiging is vermeld. De aannemers zijn ve
	Het is verboden materialen en materieel op de openbare weg te plaatsen, zonder de voorafgaande toelating van de bevoegde overheid. Werken van welke aard ook moeten bovendien gesignaleerd worden.
	Gebruikte materialen en materieel moeten op een veilige manier opgeborgen worden.
	Waar bestratingwerken worden uitgevoerd, mag gedurende 8 dagen het op de openbare weg uitgestrooide zand niet verwijderd worden.
	Het is steeds verboden op de openbare weg mortel of andere bouwmaterialen aan te maken.
	Bij werkzaamheden langs/op het openbaar domein moeten alle mogelijke voorzorgen genomen worden om te beletten dat voorbijgangers en omwonenden bevuild of gehinderd raken.

	Gebruik van gevels van gebouwen
	
	
	
	Huisnummers



	Het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd voor het wijzigen van de huisnummers.
	Iedere eigenaar van een gebouw is verplicht het door de gemeente afgeleverde huisnummer goed zichtbaar aan de straatkant aan te brengen. De onderrichtingen van het gemeentebestuur moeten gevolgd worden. Wanneer er in een gebouw verschillende woongelegenh
	Bij hernummering, mogen de bewoners gedurende een jaar het oude nummer naast het nieuwe behouden als ze het oude nummer met een diagonale lijn doorhalen.
	
	
	Aanduidingen van openbaar nut, straatnaamborden, leidingen en verkeerstekens



	Aanduidingen, houders voor leidingen van openbare en andere nutsvoorzieningen en straatnaamborden moeten te allen tijde aan gebouwen kunnen worden aangebracht, ook wanneer deze zich buiten de rooilijn bevinden.


	Preventie bij noodsituaties
	Algemeen
	Zodra zich een noodsituatie aandient, moeten de personen die dit vastgesteld hebben, dit onmiddellijk melden via de noodnummers.
	De personen die zich bevinden in een gebouw waar zich een noodsituatie voordoet, zoals omschreven in de wet op de rampenplannen, of in de omringende gebouwen, moeten:
	onmiddellijk gevolg geven aan de bevelen van brandweer, burgerbescherming, politie of andere openbare diensten;
	toegang tot hun gebouw mogelijk maken;
	gebruik van watertappunten en alle middelen om de brand te bestrijden waarover ze beschikken mogelijk maken.

	Iedere eigenaar, huurder, vruchtgebruiker of titularis van een gebruiksrecht of recht van bewoning is verplicht schouwen en stooktoestellen waarvan hij gebruik maakt om brandstoffen, andere dan aardgas te verbranden, minstens 1 maal per jaar door een ges
	Doorgangen en (nood)uitgangen van plaatsen die toegankelijk zijn voor publiek moeten vrij blijven.
	Elk gebouw of constructie met meer dan drie bouwlagen en waarvan de hoofdingang niet uitgeeft op de openbare weg, moet toegankelijk zijn voor de hulpvoertuigen. Deze toegangsweg moet het verkeer, het parkeren en het aanwenden van materiaal door brandweer

	Vuur en rook
	Een exploitant van een dansgelegenheid moet alle 
	De inrichters van vuurwerk, open vuren, kampvuren
	Inrichters van kermissen en andere instellingen v


	Bijzondere bepalingen bij sneeuw, vrieskou, ijs, ijzel
	
	Bij sneeuwval en ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg erover waken dat er voldoende ruimte voor de voetgangers wordt schoongeveegd en dat het nodige wordt gedaan om de gladheid van het voetpad te vermijden voor:
	
	de eigendom die ze bewonen;
	de onbewoonde woning die ze in eigendom hebben;
	het onbebouwde perceel dat ze in eigendom hebben.


	Sneeuw moet aan de rand van het trottoir opgehoopt worden, mag de weggebruikers niet hinderen en mag niet op de rijweg gegooid worden. De rijwegen en straatgoten moeten vrij blijven.
	Het is verboden om bij vriesweer, op de openbare weg:
	
	water te gieten of te laten vloeien;
	glijbanen aan te leggen;
	sneeuw of ijs te storten dat afkomstig is van pri


	Het is verboden zich op het ijs te begeven van kanalen, vijvers, beken, grachten, waterbekkens en waterlopen, zonder toelating van de bevoegde overheid.


	Netheid van de openbare weg - ruimte
	
	Het is verboden de openbare ruimte te bevuilen.
	Onverminderd de wegcode, moeten vervoerders van goederen allerhande, die de openbare ruimte kunnen bevuilen, na het vervoer, het laden, lossen en stationeren, deze bevuilde openbare ruimte reinigen.
	De verkopers van voedingsproducten of andere waren, bestemd om ter plaatse of op de openbare weg te worden verbruikt, moeten goed bereikbare en duidelijk zichtbare afvalbakken bij de inrichting plaatsen. Deze afvalbakken moeten door henzelf leeggemaakt e
	Het is verboden in de openbare ruimte, openbare p
	Het is verboden te spuwen en of kauwgom en sigaretten(peuken) achter te laten op een openbare plaats of een voor het publiek toegankelijke plaats.
	Wanneer het risico bestaat de voorbijgangers te hinderen of te bevuilen, is het verboden boven de openbare weg, tapijten, borstels of gelijk welke soort linnen of stoffen uit te kloppen.


	Voetpaden, bermen, sloten en onderhoud van eigendommen/gronden
	
	
	Eigenaars, huurders, vruchtgebruikers en eventuele aangestelden moeten de straten, voetpaden en greppels voor hun eigendom of doorgang, zelfs indien deze eigendom onbewoond is, reinigen en het onkruid dat er zich bevindt wegruimen. Tevens moeten zij ervo
	Het schoonmaken van het voetpad en afvoergoot moet vrij van pesticiden gebeuren.

	De eigenaars van onbebouwde, braakliggende gronden moeten de gronden en de aangrenzende sloten rein houden. Brandnetels, schadelijke distels en alle hinderlijke plantensoorten die last kunnen veroorzaken aan de omliggende gronden, moeten worden verwijder


	Gezondheid van personen
	Uitbreken van een besmettelijke ziekte
	In geval van het uitbreken van een besmettelijke ziekte, is iedereen verplicht zich te gedragen naar de voorschriften en de onderrichtingen die door de burgemeester worden verstrekt.

	verbranding
	
	De gebruikers van verwarmingsinstallaties met verbranding moeten ervoor zorgen dat de werking en het gebruik van hun installaties geen hinder oplevert voor de openbare gezondheid. In allesbranders, kachels en open haarden, mogen enkel onbewerkt hout en s
	Schouwen en uitlaten van verbrandingstoestellen mogen niet rechtstreeks uitgeven op de openbare weg, zonder toelating van het college van burgemeester en schepenen.
	Voor vergunde inrichtingen waarvoor specifieke vergunningsbepalingen gelden, zijn deze laatste van toepassing.



	Gezondheid, reinheid en bewoonbaarheid van de woningen en hun omgeving
	
	Het is verboden binnen en rondom huizen, binnenplaatsen en gemeenschappelijke gangen ongezonde stoffen of stoffen die stinkende uitwasemingen kunnen voortbrengen of ongedierte kunnen aantrekken, te bewaren
	Iedere eigenaar of huurder moet de wc’s, de vuiln
	Het is verboden logementen te voorzien die de gezondheid van de inwoners in gevaar kunnen brengen hetzij door vochtigheid, gebrek aan verlichting en verluchting, slechte waterafvoer, afwezigheid van drinkwater, overbevolking of welke oorzaak ook. Het is
	Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale publicaties te bedelen in leegstaande panden en in brievenbussen die voorzien zijn van een zelfklever die dit verbiedt.


	Wateroppervlakten, waterwegen, kanaliseringen
	
	Het is verboden in de afvoerleidingen voor regen en afvalwater enig voorwerp of substantie te gooien waardoor ze kunnen verstoppen.
	Behoudens vergunning van het college van burgemeester en schepenen is het verboden om de riolen in de openbare ruimte te openen, te ontstoppen, schoon te maken, te herstellen of er aansluitingen op aan te brengen.
	Behoudens toelating van het college van burgemeester en schepenen, is het verboden te baden in beken, kanalen en vijvers, bekkens en fonteinen gelegen in openbare ruimten of deze te bevuilen of er dieren in te laten baden of te wassen, behoudens toelatin
	Eigenaars of gebruikers van weilanden, gelegen langs openbare waterlopen, zijn verplicht deze weilanden af te sluiten, als ze gebruikt worden voor het grazen van dieren. Onverminderd andere wetgeving moet de afsluiting zo geplaatst worden dat machinaal o
	Behoudens toelating van de beheerder van de waterweg is het verboden water te trekken uit zowel bevaarbare als onbevaarbare waterlopen.
	Alle daken van woningen en aanhorigheden, palend aan de openbare weg, moeten uitgerust zijn met dakgoten, die moeten worden afgeleid conform de wettelijke bepalingen.


	Onderhoud en schoonmaak van voertuigen
	
	Het is verboden op de openbare weg werken aan voertuigen uit te voeren, behoudens in geval van overmacht. Het wassen van voertuigen mag slechts gebeuren voor het gebouw waar de eigenaar van het voertuig woont of voor zijn garage. Als de anderen hierdoor


	Het opstapelen, verspreiden en het vervoeren van hinderlijke of schadelijke voorwerpen
	
	Het is verboden hinderlijke of schadelijke goederen op te stapelen te verspreiden of te vervoeren wanneer de openbare gezondheid door deze handelingen in gevaar kan worden gebracht. Het lozen van dergelijke goederen is steeds verboden.


	Aanplakking en vlugschriften
	
	Opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften en plakbriefjes, mogen slechts op het openbaar domein aangebracht worden, mits toelating van de bevoegde overheid. Verkiezingspropaganda kan daar slechts aangebracht worden op a
	De vergunde aanplakking wordt aangebracht of geplaatst zodat het verkeer niet gehinderd wordt of het uitzicht niet belemmerd wordt. Deze aanplakking moet door de aanbrenger verwijderd worden, de eerste werkdag na de manifestatie waarop de publiciteit bet
	Officiële en wettig aangebrachte plakbiljetten m�
	Al wie op het grondgebied van de gemeente aankondigingen wil doen door middel van plakbrieven of vlugschriften, moet vooraleer de plakbrieven aan te plakken of de vlugschriften te verspreiden, een exemplaar neerleggen op het gemeentehuis.
	De affiches of vlugschriften mogen geen aanleiding kunnen geven tot oproer of ophitsing.
	Het is verboden strooibriefjes op de openbare weg te gooien


	Plaatsen van publiciteitsborden
	
	
	Om publiciteitsborden te plaatsen langs provinciale, gewestwegen en gemeentewegen moet toelating gegeven worden door de betrokken wegbeheerder.
	Enkel in Beernem is deze bepaling eveneens van toepassing op private eigendommen.

	Publiciteitsborden mogen geplaatst worden ten vroegste 20 kalenderdagen (gewestwegen, ten vroegste 15 dagen) voor de dag van de aanvang van het evenement en moeten volledig verwijderd worden ten laatste 7 kalenderdagen na de laatste dag van dit eveneme
	Borden moeten geplaatst en verwijderd worden zonder schade aan te richten aan het openbaar domein.
	Publiciteitsborden mogen geen hinder veroorzaken voor het doorgaand verkeer, fietsers of voetgangers.
	Publiciteitsborden mogen het zicht niet belemmeren op kruispunten of op andere plaatsen waar dit hinderlijk zou zijn voor het verkeer.
	De borden moeten worden geplaatst op eigen palen en mogen niet worden vastgemaakt aan bomen of infrastructuur.
	Het is verboden spandoeken, schilderijen en andere versieringen op de gevels van de gebouwen te plaatsen of dwars over de openbare weg te hangen, zonder toelating van de burgemeester.
	Het is eigenaars, vruchtgebruikers en bewoners van onroerende goederen verboden op privaat domein een bewegwijzering naar bedrijven KMO's en/of handelszaken, aan te brengen of te laten aanbrengen.


	Verwijderen van afvalstoffen
	
	Het is verboden om de politiereglementen milieu in bijlage houdende de ophaling, opslag en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en de hiermee gelijkgestelde bedrijfsafvalstoffen, te overtreden.
	Het niet naleven van de inzamelregels inzake afval, conform de reglementen in bijlage, wordt gesanctioneerd met een administratieve geldboete.
	Buiten de aangeduide openingsuren is de toegang tot de openbare parken en tuinen verboden tussen zonsondergang en zonsopgang. Het college van burgemeester en schepenen kan afwijkingen toestaan.
	Niemand mag in de groene ruimten de andere gebruikers hinderen.
	Motorvoertuigen zijn verboden in groene ruimten en speelterreinen, behalve wanneer het college van burgemeester en schepenen het toelaat.
	Groene ruimten mogen enkel gebruikt worden door voetgangers. Fietsers en skateboarders zijn enkel toegelaten op de daartoe bestemde en aangeduide plaatsen.
	Het is verboden in groene ruimten te kamperen of in een voertuig, caravan of mobilhome te verblijven, te slapen, behoudens vergunning van de burgemeester.
	Indien een deel van de groene ruimte voorbehouden is voor een welbepaalde activiteit, mogen er geen andere activiteiten worden uitgevoerd.
	Het is verboden de groene ruimten met hun roerende goederen en monumenten te bevuilen, op welke manier dan ook door eigen toedoen of door toedoen van personen, dieren of zaken waarover men de hoede of het toezicht heeft.
	Het is verboden in groene ruimten de fauna en de flora te beschadigen of te storen.
	Picknicken is in groene ruimten slechts toegelaten op de daartoe bestemde plaatsen
	Overtredingen op het parkreglement in bijlage worden gesanctioneerd.


	Algemeen
	
	Het is de eigenaars van dieren verboden hun dieren achter te laten of te laten rondzwerven.
	Honden moeten aan de leiband gehouden worden op de openbare wegen, op het openbaar domein en in de groene ruimten die voor het publiek opengesteld zijn.
	De eigenaar moet zijn dier te allen tijde onder controle kunnen houden en de nodige voorzorgen nemen om te vermijden dat het zou bijten.
	Met uitzondering van blinden of andere mindervalide personen met hun geleidehond, is de toegang met honden verboden tot:
	
	Speelpleinen
	Sportvelden


	Eigenaars van honden moeten steeds in het bezit zijn van een zakje bestemd voor het verwijderen van uitwerpselen. Het zakje of enig ander voorwerp voor het verwijderen van de uitwerpselen moet op het eerste verzoek van de politie of de door de gemeentera
	Het is verboden op de openbare ruimte en openbare plaatsen voeding voor dieren achter te laten, of te werpen, met uitzondering van voedsel voor vogels bij vriesweer.
	Het africhten van een dier in de openbare ruimte is verboden.
	Het is verboden om zonder daartoe gerechtigd te zijn, dieren op andermans grond te laten lopen.
	Het is verboden om dierengevechten of weddenschappen daarop, en schietoefeningen op dieren te organiseren, aan te moedigen of eraan deel te nemen.
	Het is verboden om dieren te slachten elders dan in een slachthuis, behoudens een geldig slachtbewijs.


	Duivensport en visvangst
	
	Vanaf 1 april tot de laatste zondag van oktober is het op zaterdag, zon- en wettelijke feestdagen verboden om duiven te laten uitvliegen, behalve voor degene die aan prijskampen deelnemen.
	Elke handeling die de medekampende liefhebber schade kan toebrengen is te allen tijde verboden.
	Hengelen is enkel toegelaten in openbare viswateren, op die plaatsen waar de bevoegde overheid er uitdrukkelijk toestemming voor geeft.
	Enkel de door de bevoegde overheid toegestane plaatsen, kunnen gebruikt worden om te hengelen, en in overeenstemming met de toepasselijke reglementering. Het parkreglement in bijlage moet nageleefd worden.
	Het is verboden om openbare of private plaatsen te gebruiken zonder vergunning van het college van burgemeester en schepenen voor elke vorm van ambulante handel.
	Het is de leurders verboden personen lastig te vallen, te volgen of ongevraagd in huizen te gaan, om hun waren aan te prijzen.
	Al wie op de openbare ruimte, privé-markten, op �
	De openbare markten worden alleen door het gemeentebestuur ingericht, of onder de door de gemeenteraad bepaalde voorwaarden.
	Overtredingen op het marktreglement en het kermisreglement in bijlage zijn strafbaar.



	Sporthal en buitensportvelden
	
	Elke gemeentelijke sporthal en buitensportveld is voor de gebruikers enkel toegankelijk tijdens de daartoe vastgestelde dagen en uren. De gebruikers moeten zich strikt houden aan de toegestane tijdsduur en aan het gebruikersreglement.
	Het is verboden de andere gebruikers te hinderen.
	Het is verboden fietsen en bromfietsen tegen de muur van de sportinfrastructuur te plaatsen.
	Overtredingen van het huishoudelijk reglement in bijlage worden gesanctioneerd.


	Zwembad
	
	Het gemeentelijk zwembad is voor de gebruikers enkel toegankelijk tijdens de daartoe vastgestelde dagen en uren. De gebruikers moeten zich strikt houden aan de toegestane tijdsduur en aan het gebruikersreglement.
	Overtredingen van het huishoudelijk reglement in bijlage worden gesanctioneerd.
	Inbreuken op het huishoudelijk reglement voor begraafplaatsen in bijlage worden gesanctioneerd.


	Lichtpollutie
	
	Het gebruik van aandacht trekkende lichtbronnen z


	Alarmsystemen
	
	De voertuigen die zich in de openbare ruimte of op private eigendommen bevinden en uitgerust zijn met een alarmsysteem mogen in geen geval de buurt verstoren. De eigenaar van een voertuig waarvan het alarm afgaat, moet daar zo spoedig mogelijk een eind a


	Uitingen tegen de universele verklaring van de rechten van de mens
	
	Elke tentoonstelling, verspreiding en handel in boeken, audiovisuele middelen en om het even welk ander voorwerp, dat bewust het nazisme, het fascisme of om het even welke ideologie die in strijd is met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens


	Bedrieglijke praktijken
	
	Het organiseren van openbare weddenschappen naar aanleiding van wielerwedstrijden is verboden.
	Zij die valse gewichten, maten of weegtoestellen hebben in hun magazijnen, winkels of werkhuizen of in de hallen op de jaarmarkten of andere markten worden gestraft.


	Zware gemengde inbreuken
	
	Ingevolge de afspraken gemaakt in de Zonale Veiligheidsraad van 3 juni 2008 zullen zware gemengde inbreuken (artikel 327;328 en 328bis; 329; 330; 398;448; 461 en 463 SW) altijd door het parket verder behandeld worden.


	Lichte gemengde inbreuken
	
	Onderstaande gedragingen, staan beschreven in het strafwetboek, zijn lichte gemengde inbreuken en kunnen gesanctioneerd worden met een administratieve geldboete indien het parket niet binnen de twee maanden de ambtenaar inlicht welk gevolg het aan de zaa
	Vernielen of beschadigen van grafstenen, monumenten, standbeelden, kunstvoorwerpen (art. 526 SW). Hieronder ter indicatie het artikel uit het strafwetboek.
	Kwaadwillig bomen omhakken (art. 537 SW). Hieronder ter indicatie het artikel uit het strafwetboek.
	Vernielen van afsluitingen, hagen enz. (art. 545 SW). Hieronder ter indicatie het artikel uit het strafwetboek.
	Het buiten de gevallen omschreven in boek II titel IX, hoofdstuk III van het strafwetboek andermans roerende eigendommen opzettelijk beschadigen of vernielen (art. 559 SW). Hieronder ter indicatie het artikel uit het strafwetboek.
	Het zonder toestemming aanbrengen van graffiti op roerende en onroerende goederen of het opzettelijk beschadigen van andermans onroerende goederen. (art 534 bis en ter SW). Hieronder ter indicatie het artikel uit het strafwetboek.
	Beschadiging van landelijke of stedelijke afsluit
	Daders van feitelijkheden of lichte gewelddaden, mits zij niemand verwond of geslagen hebben en mits de feitelijkheden niet tot de klasse van de beledigingen behoren, in het bijzonder zij die opzettelijk, doch zonder het oogmerk om te beledigen, enig voo
	Zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de bewoners kan gestoord worden (art 561 SW). Hieronder ter indicatie het artikel uit het strafwetboek.
	Opzettelijk andermans onroerende eigedommen beschadigen (art. 534 ter). Hieronder ter indicatie het artikel uit het strafwetboek.

	Iedere inbreuk, met uitzondering van artikel 1; 2; 26; 31; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 63; 102; 104; 105; 106; 108; 109; 110; 111; 112; wordt bestraft met een administratieve geldboete van maximum 250 EURO. Dezelfde inbreuken gepleegd door minderjarigen
	Inbreuken op artikel 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 102; 104; 105; 106; 108; 109; 110; 111; 112 worden bestraft met een administratieve schorsing of intrekking van de door de gemeente afgeleverde toelating, machtiging of vergunning na een voorafgaandelijke
	Inbreuken op artikel 26 en 33 worden bestraft met een tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van de inrichting na een voorafgaandelijke waarschuwing.
	De politie kan de voor het publiek toegankelijke etablissementen laten ontruimen en sluiten, bij inbreuken op artikel 26.
	De burgemeester of de officier van bestuurlijke politie kan, na een voorafgaandelijke waarschuwing, voor inbreuken op artikel 33, de voor publiek toegankelijke manifestaties en activiteiten in open lucht, doen stopzetten, zelfs sluiten wanneer deze de op

	Iedere lichte gemengde inbreuk, zoals beschreven in het strafwetboek en aangehaald in artikel 158 kan worden bestraft met respectievelijke straffen bepaald in het strafwetboek of met een administratieve geldboete van maximum 250,00 EURO.
	Onverminderd de administratieve geldboete, kan bij iedere inbreuk op de artikelen 21; 40; 42; 43; 44; 45; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 61; 62; 75; 76; 79; 80; 81; 82; 83; 85; 86; 89; 90; 91; 101; 107; 113; 114; 123 de bevoegde overheid ambtshalve optreden/lat
	De politie kan ambtshalve alle voorwerpen wegneme
	Onverminderd de administratieve schorsing of intrekking, kan bij iedere inbreuk op de artikelen 47; 48; 49; 50; 51; 52; 103; 105; 108; 110; 111; 112 de bevoegde overheid ambtshalve optreden/laten verwijderen, op kosten van de eigenaar of de overtreder.
	De politie kan ambtshalve alle voorwerpen wegneme

	Wanneer de nodige maatregelen niet genomen worden om aanwezigen te beschermen tegen de gevolgen van brand en paniek, in aangelegenheden beschreven in artikel 72 t.e.m. 74, worden de organisatoren, inrichters, exploitanten, gesanctioneerd conform artikel
	Overtredingen van artikel 41 wordt gestraft met politiestraffen conform het Provinciaal Reglement betreffende de buurtwegen.
	In geval van overtreding van dit reglement kan de politie de overtreder aanmanen om de niet-reglementaire toestand ongedaan te maken.
	Ingevolge het nieuwe artikel 119 bis § 6 NGW kun�
	de gemeenteambtenaren die beantwoorden aan de minimumvoorwaarden die door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad zijn bepaald inzake selectie, rekrutering, opleiding en bevoegdheid, en die daartoe door de gemeenteraad zijn aa
	ambtenaren van de vervoersmaatschappijen behorend
	De bewakingsagenten, daartoe aangesteld door de gemeenteraad, kunnen eveneens aangifte doen van de inbreuken die uitsluitend bestraft kunnen worden met administratieve sancties, bij de politieambtenaar of hulpagent van politie bedoeld in het eerste lid e

	Voor zover door wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen geen straffen of sancties zijn voorzien, kunnen de inbreuken tegen de bepalingen van dit politiereglement gestraft worden met een administratieve sanctie.
	Minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten, maar ook de minderjarigen die in de loop van de administratieve procedure meerderjarig worden, kunnen gestraft worden met een administratieve geldboete van maxi
	De duur van de door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurde administratieve sanctie kan verdubbeld worden in geval van herhaling binnen de twaalf maanden volgend op de oplegging van de sanctie en verdrievoudigd in geval van tweede herhalin
	Elke overtreding die aanleiding kan geven tot het opleggen van een gemeentelijke administratieve sanctie moet vastgesteld worden door middel van een proces-verbaal of een vaststelling. Dit proces-verbaal of deze vaststelling wordt binnen de maand bezorgd
	Ingevolge de afspraken gemaakt in de Zonale Veiligheidsraad van 3 juni 2008 zullen zware gemengde inbreuken (artikel 327;328 en 328bis; 329; 330; 398;448; 461 en 463 SW) altijd door het parket verder behandeld worden.
	Lichte gemengde inbreuken (art 526; 537; 545; 559; 561; 563 SW) worden vastgesteld door de vaststellende ambtenaar en worden verstuurd naar het parket. Het parket informeert de sanctionerende ambtenaar binnen de vervaltermijn van twee maanden (na ontv
	Indien de feiten zowel een strafrechtelijke als een administratiefrechtelijke inbreuk vormen, wordt het origineel proces-verbaal binnen de maand na de vaststelling, toegestuurd aan de Procureur des Konings. Een afschrift wordt verzonden aan de aangewezen
	Wanneer een persoon beneden de 18 jaar ervan wordt verdacht een strafbaar feit te hebben gepleegd dat wordt bestraft met een administratieve geldboete, geeft de ambtenaar daarvan kennis aan de stafhouder van de orde van advocaten, zodat ervoor gezorgd ka
	Bij het bepalen van het bedrag van de geldboete m
	De aangewezen ambtenaar kan geen administratieve geldboete opleggen na het verstrijken van een termijn van zes maanden, te rekenen van de dag waarop het afschrift van het proces-verbaal of de instelling werd ontvangen, de mogelijke beroepsprocedures niet
	De beslissing moet aan de overtreder meegedeeld worden door een aangetekend schrijven, ofwel door overhandiging tegen ontvangstbewijs. In het geval van een minderjarige overtreder wordt de beslissing op dezelfde wijze meegedeeld aan de minderjarige, even
	De overtreder kan de aangewezen ambtenaar verzoeken om een mondelinge verdediging. Dit recht op mondelinge verdediging geldt niet wanneer de ambtenaar een geldboete van maximum 62,50 euro wil opleggen.
	De beslissing tot het opleggen van een administra
	De overtreder kan bij verzoekschrift beroep inste
	Artikel 119ter van de NGW bepaalt dat de gemeenteraad in een bemiddelingsprocedure kan voorzien. Deze is verplicht indien zij betrekking heeft op minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten. De bemiddeling
	Een afschrift van deze verordening wordt toegestuurd aan de Provinciegouverneur, de Procureur des Konings, de griffier van de rechtbank van eerste aanleg, van het vredegerecht en van de politierechtbank van het gebied, en aan de voorzitter van het politi
	Het huidig reglement heft het algemeen politiereg



