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1. ALGEMENE BEPALINGEN 
Dit reglement geldt met behoud van de toepassing van enige andere wetgeving. 

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

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

2. OPENBARE RUST 
2.1. Algemene bepalingen 
 
Artikel 1 Geluidsoverlast 
Het is dag en nacht verboden geluid, gerucht of rumoer te veroorzaken zonder reden of zonder 
noodzaak als dat toe te schrijven is aan een gebrek aan vooruitzicht en voorzorg en dat van die aard 
is dat de rust van de inwoners in het gedrang brengt. 
Het bewijs van geluidsoverlast kan met alle mogelijke middelen geleverd worden. 

Artikel 2 Niet-hinderlijk geluid 
Een geluid wordt als niet-hinderlijk beschouwd wanneer het bijvoorbeeld het gevolg is van: 

 werken aan de openbare weg of voor het aanleggen van openbare nutsvoorzieningen, 
uitgevoerd met toestemming van de daartoe bevoegde overheid of in opdracht van die 
overheid; 
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 van werken die op werkdagen en zaterdagen aan private eigendommen worden uitgevoerd, 
waarvoor de bevoegde overheid een vergunning heeft verleend, en van verbeterings-, 
verbouwings- of onderhoudswerken aan dergelijke eigendommen die zonder vergunning 
kunnen worden uitgevoerd, en waarbij de nodige voorzorgen worden getroffen om 
overdreven of niet noodzakelijk lawaai te voorkomen; 

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

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

 
2.2 Specifieke bepalingen 
 
Artikel 3 Laden en lossen 
Voor het hanteren, laden of lossen van materialen, toestellen of andere voorwerpen die geluiden 
kunnen voortbrengen, zoals platen, bladen, staven, dozen, vaten of metalen recipiënten, gelden de 
volgende principes: 

1. de voorwerpen moeten gedragen worden zonder ze te slepen en ze moeten op de grond 
geplaatst worden zonder ze te werpen; 

2. als de voorwerpen door hun afmetingen of hun gewicht niet gedragen kunnen worden, 
moeten ze uitgerust zijn met een voorziening waardoor ze geluidsarm verplaatst kunnen 
worden. 

Artikel 4 Muziek 
Behoudens machtiging van de burgemeester is in de openbare ruimte het gebruik van al dan niet 
elektronisch versterkte muziek, het gebruik van luidsprekers en versterkers verboden. 

Het gebruik van elektronisch versterkte muziek in een openbare of private inrichting is onderworpen 
aan het KB van 24 februari 1977, uitgezonderd wat betreft het maximum geluidsniveau van 90 dB (A) 
voor een openbare plaats. 

Artikel 5 Geluidsgolven, privé-eigendommen en voertuigen 
a. Het is verboden op de openbare weg en op de openbare plaatsen(groene zone, parken en 

andere) in de open lucht radio’s, televisietoestellen, jukeboxen, registreerapparaten, 
luidsprekers en in het algemeen alle soorten ontvang- en zendtoestellen te laten functioneren, 
tenzij de voortgebrachte geluidssterkte het niveau van 75 db(A) niet overtreft, gemeten op 
een plaats waar er zich personen kunnen bevinden. 

b. Het gebruik van deze toestellen binnenshuis en op particuliere eigendom mag niet hoorbaar 
zijn op de openbare weg en op openbare plaatsen. 

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

d. De burgemeester kan afwijkingen toestaan op de bepalingen van paragrafen a, b en c. 

Artikel 6 Voertuigen 
Het is verboden voertuigen of hun toebehoren (o.a. koelinstallaties) draaiende te houden terwijl het 
voertuig stilstaat, tenzij daartoe noodzaak is, en indien de nodige voorzorgen genomen zijn, 
overeenkomstig de bepalingen van het verkeersreglement. Deze voertuigen moeten in ieder geval zo 
geplaatst worden dat ze de rust van de omwonende niet kunnen verstoren. 

Artikel 7 Voertuigen met luidsprekers 
a. Het gebruik van voertuigen die uitgerust met of voorzien zijn van luidsprekers en bestemd zijn 

voor het maken van reclame is onderworpen aan de voorafgaande machtiging van de 
burgemeester. De machtiging moet steeds in het voertuig aanwezig zijn. Ze kan slechts 
toegestaan worden van 8 uur tot 18 uur in de periode van 1 oktober tot 31 maart en 8 uur tot 
22 uur in de periode van 1 april tot 30 september. Het geproduceerde geluidsniveau mag 
daarenboven niet hoger liggen dan 90 dB(A), gemeten op een plaats waar er zich personen 
kunnen bevinden. 
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b. De eigenaar van een voertuig waarvan het alarm afgaat, moet het alarm dadelijk 
uitschakelen. 
Wanneer de eigenaar niet opdaagt nadat het alarm zonder oorzaak geactiveerd werd 
waarvoor het alarm bestemd was, mogen politieambtenaren en agenten van de politie de 
nodige maatregelen nemen om die hinder te beëindigen, desgevallend op kosten en risico van 
de overtreder. 

Artikel 8 Hulpmiddelen 
Het gebruik van fluiten, sirenen, bellen, klokken, muziek, geluidsverwekkende hulpmiddelen (door 
handelsinrichtingen, bewegende verkoopsinrichtingen, venters of leurders, opkopers van oude of 
nieuwe voorwerpen en dienstverleners) om de aandacht te trekken op de verkoop van een product of 
om een dienst te verlenen, is enkel toegelaten, voor de periode van 1 oktober tot 31 maart van 8 tot 
18 uur en in de periode van 1 april tot 30 september van 8 tot 22 uur. Voor de plaatselijke markten en 
kermissen geldt een afzonderlijk reglementering. 

Artikel 9 Grasmaaiers en andere werktuigen 
Het gebruik in de open lucht van houtzagen, grasmaaiers of andere werktuigen elektrisch 
aangedreven of door ontploffingsmotoren, is alleen toegestaan tussen 8 en 21 uur.  
Op zondagen en wettelijke feestdagen is het gebruik van dergelijke toestellen verboden. Dit artikel is 
niet van toepassing voor de normale exploitatie van landbouwgronden. 

Artikel 10 Toestellen voor recreatief gebruik 
Het is verboden met ontploffingsmotoren aangedreven speeltuigen en experimenteertuigen te 
gebruiken om er oefeningen, persoonlijke of groepsvermakelijkheden, wedstrijden of manifestaties 
mee te houden of te organiseren in de open lucht, op minder dan 300 meter van woonwijken, 
woonkernen of bewoonde huizen. 
Afwijkingen hierop kunnen door de burgemeester worden toegestaan ter gelegenheid van 
feestelijkheden of vieringen. 

Artikel 11 Wapens 
Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de jacht en 
betreffende het besluit van de Vlaamse Regering houdende het Vlaams reglement betreffende de 
milieuvergunning van 6 februari van 1991 en latere wijzigingen, is het verboden, zowel op de 
openbare weg als op private domeinen, binnenkoeren, gebouwen en op alle plaatsen palende aan de 
openbare weg vuurwapens af te vuren.  
Deze verbodsbepaling is niet van toepassing op de schietoefeningen die georganiseerd worden in door 
de overheid erkende schietstanden. 

Artikel 12 Vuurwerk 
Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden, op het 
openbare domein om het even welk vuurwerk af te steken behoudens eventuele toestemming van de 
burgemeester. 

Artikel 13 Luchtdrukkanonnen 
Het gebruik van al dan niet automatische vogelschrikkanonnen of gelijksoortige toestellen, met 
inbegrip van toestellen die, al dan niet elektronisch versterkt, het geluid laten horen van krijsende 
vogels om vogels te verjagen ter bescherming van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt, is alleen 
toegestaan na schriftelijke machtiging van de burgemeester. De aanvraag moet gemotiveerd worden 
en moet de beoordeling van de mogelijke hinder van de installatie mogelijk maken. 

Artikel 14 Dieren 
Dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken voor de omwonenden door aanhoudend geblaf, 
geschreeuw of gekrijs. De houders van dieren waarvan het geluid de rust van de omwonenden stoort, 
zijn strafbaar. 

3. OPENBARE VEILIGHEID EN VLOTTE DOORGANG 
 
3.1. Samenscholingen, betogingen, optochten, openbare vergaderingen, manifestaties 
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Artikel 15 Inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn 
a. De uitbater van een drankslijterij of de persoon die in zijn naam de uitbating doet, wordt 

gestraft indien hij een besluit van de burgemeester overtreedt waarbij met het oog op de 
vrijwaring van de openbare orde, de sluiting van de inrichting wordt bevolen. 

b. De officier van bestuurlijke politie kan, na een eerste waarschuwing en tot de eerstvolgende 
ochtendopening, de voor het publiek toegankelijke gelegenheid sluiten, wanneer de uitbating 
ervan de openbare rust verstoort, zoals bepaald in artikel 1. 

 
Artikel 16 Vergaderingen in de open lucht 
De organisatie van manifestaties op het openbaar domein en vergaderingen in openlucht zijn 
onderworpen aan een toelating van de burgemeester. De aanvraag moet schriftelijk en minstens 3 
werkdagen voor de geplande datum ingediend worden. 
Elke persoon die deelneemt aan een dergelijke samenkomst op de openbare weg of een vergadering 
in de open lucht, 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. 

Artikel 17 Andere openbare vergaderingen 
De organisator brengt de burgemeester schriftelijk minstens 48 uur op voorhand op de hoogte van de 
openbare vergaderingen die niet in openlucht plaatsvinden en voor zover deze gepaard gaan met de 
exploitatie van elektronisch versterkte muziek of gedanst wordt. 

Artikel 18 Zich niet identificeerbaar vertonen op het openbaar en privaat domein van de 
overheid 
Behoudens andersluidende wettelijke of reglementaire bepalingen of behoudens schriftelijke en 
voorafgaande gemotiveerde toestemming van de burgemeester is het verboden op het openbaar en 
privaat domein van de overheid het gelaat volledig te bedekken zodat de identificatie van de persoon 
onmogelijk is. 
Dit verbod geldt niet voor activiteiten met commerciële doeleinden en culturele en sportieve 
manifestaties die de burgemeester bepaalt, zoals carnaval, processies, georganiseerde stoeten, 
Sinterklaas, Sint- Maarten, Kerstman. 
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder het gelaat verstaan: het voorhoofd, de wangen, de 
ogen, de neus en de kin 
 
Artikel 19 Confetti en dergelijke 
Het is tijdens carnavalsoptochten en andere openbare manifestaties verboden computerconfetti en 
andere materialen bestaande uit kunststof(plastiek) te werpen of te bezitten, of spuitbussen met 
kleur- en scheerschuim, spuitbussen met kleurhaarlak, schoensmeer of enig ander middel dat 
kwetsuren of schade kan veroorzaken aan personen of goederen, op de openbare weg of in de 
openbare inrichtingen te gebruiken of te bezitten.  
Met computerconfetti wordt alleen de confetti bedoeld die uit afval van computerpapier vervaardigd is. 
Het is verboden confetti of slingerpapier te werpen in openbare plaatsen, waar dranken of eetwaren 
worden verbruikt. 

Artikel 20 Wildplassen 
Het is verboden op de openbare weg of zichtbaar vanaf de openbare weg te urineren, tenzij op 
plaatsen of accommodaties die speciaal hiervoor zijn ingericht. Die plaatsen en accommodaties 
moeten volgens de regels van goed fatsoen gebruikt worden. 

3.2. Hinderlijke werkzaamheden en gevaarlijke activiteiten 
 
Artikel 21 Werkzaamheden  
Behoudens machtiging van het college van burgemeester en schepenen is het uitdrukkelijk verboden 
werkzaamheden te starten op het openbaar en privaat domein van de gemeente, zowel aan de 
oppervlakte als onder de grond. 

Iedere persoon die werkzaamheden op de openbare domein uitvoert of laat uitvoeren, is ertoe 
gehouden die te herstellen in de staat waarin ze zich voor de uitvoering van de werkzaamheden 
bevond of in de staat die in de machtiging vermeld is. 
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Artikel 22 Invloed van werkzaamheden op het openbaar domein 
Voor de toepassing van deze afdeling worden de werkzaamheden bedoeld die buiten de openbare 
weg uitgevoerd worden en die de weg kunnen bevuilen of de veiligheid of de gemakkelijkheid van 
doorgang kunnen belemmeren. 
De burgemeester kan de nodige veiligheidsmaatregelen voorschrijven.  
Werkzaamheden die stof of afval op de openbare weg of de omringende eigendommen kunnen 
verspreiden mogen pas aangevat worden nadat er schermen aangebracht zijn.  
Indien de weg door de werkzaamheden wordt bevuild, moet de uitvoerder van de werken hem 
onverwijld opnieuw schoonmaken. 

Bij de uitvoering van de bouwwerken is de bouwheer verantwoordelijk voor alle schade welke aan het 
openbaar domein wordt berokkend. De bouwheer is ertoe gehouden om eventuele beschadigingen 
aan het openbaar domein te herstellen. Indien hij in gebreke blijft zullen de herstellingen worden 
uitgevoerd door de gemeentelijke technische dienst op kosten van de bouwheer. Voor de aanvang der 
werken dient de bouwheer of zijn aannemer een plaatsbeschrijving van de staat waarin het openbaar 
domein zich bevindt bij het gemeentebestuur in te dienen. Ingeval aan deze voorwaarde niet voldaan 
wordt zal hij verantwoordelijk worden gesteld voor alle beschadigingen. 

Artikel 23 Openbare veiligheid en veilige en vlotte doorgang 
Het is verboden op het openbaar domein en op plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn, een 
activiteit uit te oefenen die de openbare veiligheid of de veilige en vlotte doorgang in het gedrang kan 
brengen. 

 Het is verboden personen hun vlotte doorgang te belemmeren, hen op enigerlei wijze te 
intimideren, te doen schrikken of hen ongewenst na te roepen, aan te klampen of na te lopen. 

 Het is verboden onwelvoeglijkheden te plegen waaraan andere personen zich zouden kunnen 
ergeren of die hen overlast zouden kunnen bezorgen. 

 Het is verboden om zonder noodzaak op deuren, ramen of afsluitingen van gebouwen te 
kloppen of de belinrichting te doen werken. 

 Het is verboden andere beledigingen dan bedoeld in boek II, titel VIII, hoofdstuk V van het 
strafwetboek te richten tegen gestelde lichamen of tegen personen. 

 
Artikel 24 Skateboards 
Het gebruik van skateboards is alleen toegestaan als de veiligheid van de voetgangers en de vlotte 
doorgang niet in het gedrang worden gebracht. Het college van burgemeester en schepenen kan het 
gebruik echter verbieden op de plaatsen die zij bepalen. 

Artikel 25 Verstoring 
Het is verboden op welke manier dan ook een concert, spektakel, evenement, sportieve of andere 
bijeenkomst, die toegestaan is, te verstoren. 

3.3 Private ingebruikneming van de openbare ruimte  
 
Artikel 26 Automaten,terrassen en koopwaren in de openbare domein uitstallen 
Behoudens machtiging van het college van burgemeester en schepenen is het verboden 
automaten,terrassen, uitstalramen of reclameborden te plaatsen, in welke vorm dan ook, en 
koopwaren op het openbare domein uit te stallen. 
De voorwerpen die in strijd met dit artikel zijn geplaatst of uitgestald moeten op het eerste verzoek 
van de politie of van een gemachtigde ambtenaar verwijderd worden. Als op dat verzoek niet 
ingegaan wordt, kan ambtshalve worden overgegaan tot de verwijdering ervan, op kosten en risico 
van de overtreder. De groenten en het fruit voor de uitstalling, waarvoor een machtiging is verleend 
zoals vermeld hierboven moeten uitgestald worden op een verhoging van minstens 70 cm, waaronder 
geen voedselwaren opgestapeld mogen liggen. 

3.4 Gebruik van gevels van gebouwen 
 
Artikel 27 Huisnummers 
Iedere eigenaar van een gebouw brengt aan de straatkant de huisnummering die door de gemeente 
toegekend werd, goed zichtbaar aan.  Elke bewoner is verplicht die zichtbaar te houden.  

De bewoner van de woning of de verantwoordelijke van een gebouw, moet ervoor zorgen dat het 
huisnummer in goede staat blijft. Bij nalatigheid of vrijwillige beschadiging zullen de kosten voor het 
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aanbrengen van een nieuw huisnummer verhaald worden op de bewoner van de woning of de 
verantwoordelijke van het gebouw. 

Artikel 28 Aanduidingen van openbaar nut 
De eigenaars, vruchtgebruikers, huurders, bewoners of verantwoordelijken op grond van gelijk welke 
titel dan ook moeten, zonder dat dit voor hen enige schadeloosstelling impliceert, op de gevel of 
topgevel van hun gebouw, ook wanneer die zich buiten de rooilijn bevindt, en in voorkomend geval 
eventueel aan de straatkant, toestaan dat aanduidingen van openbaar nut en andere 
nutsvoorzieningen worden aangebracht. 

3.5 Algemene maatregel ter voorkoming van schendingen van de openbare veiligheid 
 
Artikel 29 Geluidssignalen 
Het is verboden de geluidssignalen of oproepen van de brandweer, de politie en andere hulpdiensten 
na te bootsen. 

Artikel 30 Toegang tot onbezette gebouwen 
 De eigenaar moet gepaste maatregelen nemen om de toegang van personen en dieren tot 

onbezette gebouwen te verhinderen.  

 Het is verboden, zonder daartoe gerechtigd te zijn, op andermans grond te komen of erover 
te gaan of honden erover te doen lopen, in het bijzonder indien de grond is gereedgemaakt of 
bezaaid of indien deze bezet is met gewassen. 

3.6 Bijzondere bepalingen die in acht dienen te worden genomen bij sneeuw of vrieskou 
 
Artikel 31 Openbare weg en voetpaden 

a. Het is verboden op de openbare weg, bij vorst water te gieten of te laten vloeien, glijbanen 
aan te leggen en sneeuw of ijs te storten of te gooien dat afkomstig is van privé-
eigendommen.  
Bij sneeuwval of bij ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg erover 
waken dat voor de eigendom die zij bewonen voldoende ruimte voor de doorgang van de 
voetgangers wordt schoongeveegd en dat het nodige wordt gedaan om de gladheid ervan te 
vermijden. 
De sneeuw moet aan de rand van het voetpad opgehoopt worden en mag de weggebruikers 
niet hinderen. De rioolmonden en goten moeten vrij blijven. 

b. Elke grondeigenaar, huurder of gebruiker van een terrein, bebouwd of niet – bebouwd, is 
ertoe gehouden het terrein zodanig te onderhouden dat de zindelijkheid, gezondheid en 
veiligheid niet in het gedrang komen en zodat er geen overlast veroorzaakt wordt aan de 
omliggende terreinen, aan de buren of het openbaar domein. 
De eigenaar, huurder of gebruiker is ertoe gehouden de bloei of zaadvorming te beletten, niet 
enkel van de akkerdistel, de speerdistel, de kale jonker, en de kruldistel, maar ook van de 
grote en de kleine brandnetel en alle hinderlijke onkruidsoorten waarvan zaadverspreiding 
gevolgen kan hebben voor de omliggende gronden.  
Na vaststelling door de burgemeester of een bevoegde ambtenaar van de overtreding, krijgt 
de overtreder 14 dagen de tijd om zich in orde te stellen. Indien dit na die termijn niet 
gebeurd is, laat de burgemeester of een bevoegde ambtenaar de maatregelen uitvoeren die 
de overtreder verzuimt en dit op diens kosten. 

3.7 Openbare netheid en reinheid 
 
Artikel 32 
Het is verboden huishoudelijk afval te werpen of achter te laten in en naast de straatvuilnisbakken of 
naast afvalcontainers. 
Het is verboden in de straatvuilnisbakken andere dan ter plaatse geproduceerd afval te deponeren. 
 
Artikel 33 
Het is verboden te sluikstorten of afval te verbranden in open lucht. 
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Artikel 34 
Het is verboden de openbare weg, het openbaar domein, andermans privédomein of de voor het 
publiek toegankelijke plaatsen te bevuilen door het achterlaten van voorwerpen of substanties, onder 
andere: flessen, blik, sigarettenpeuken, kauwgom, papier, vruchtenschillen, verpakkingen en andere 
afvalstoffen. 
 
Artikel 35 
Het is verboden om afval te deponeren in een recipiënt bestemd voor een selectieve inzameling, 
wanneer die niet overeenstemt met de bepalingen van selectieve inzameling. 
 
Artikel 36 
Het is verboden op andere dagen, dan diegene vermeld in de ophaalkalender van de ophaaldienst, 
afvalfracties aan te bieden om ze te laten ophalen, tenzij hiervoor een overeenkomst werd afgesloten 
met de ophaaldienst. 
 
Artikel 37 
De verschillende afvalfracties kunnen worden aangeboden de dag voor de ophaling ten vroegste vanaf 
18 uur en dienen ter hoogte van het eigen perceel op de openbare weg te worden geplaatst, tenzij de 
plaatselijke toestand het niet mogelijk maakt. 
 
Artikel 38 
Niet opgehaalde afvalfracties of niet-geledigde afvalrecipiënten, moeten de dag van de ophaling voor 
20 uur worden binnengehaald, door de persoon die de afvalfractie heeft buitengezet. 
 
3.8 Kasteelpark Berlare  
 
Artikel 38/1 
Het kasteelpark Berlare is slechts toegankelijk  voor het publiek gedurende de vastgestelde 
openingsuren.  De openingsuren worden aan de ingangspoorten duidelijk uitgehangen. De sluiting 
van de poorten wordt 15 minuten voor het sluiten aangekondigd door middel van een belsignaal.  
 
Artikel 38/2 
Alle handelingen die schade kunnen aanrichten aan de natuur, fauna of flora, aan voorwerpen of  aan 
gebouwen die deel uitmaken van het kasteelpark zijn verboden. Zo is bloemen plukken, takken 
snijden of afbreken, beschadigen van bomen of  van beplantingen , bomen beklimmen, vuur maken, 
putten graven, voorwerpen in het water werpen of zich buiten de wandelpaden begeven in het 
houtgewas ten strengste verboden (niet limitatieve opsomming). 
 
Artikel 38/3 
Kasteelpark Berlare: Het is verboden vuil, papier of andere voorwerpen achter te laten of weg te 
werpen. Hiervoor dienen de aangebrachte vuilnismanden verplicht gebruikt. In deze manden mag 
geen huisvuil worden gestort. Het is bovendien ook verboden de manden te verplaatsen, te ledigen of 
de inhoud eruit weg te nemen. 
 
Artikel 38/4 
Kasteelpark Berlare:  Het is verder in het kasteelpark verboden: 

 Gevaarlijke of hinderlijke voorwerpen mee te brengen 
 Zich te verplaatsen met voertuigen behoudens voertuigen van het onderhoud ,kinderwagens 

en invalidenwagens. Fietsen is toegelaten op het pad gelegen op de as  Dorp(Brielplein) – 
Beukenplein. Fietsen met sport- of wedstrijdkarakter blijft verboden. 

 Honden los te laten. De honden dienen steeds aan de leiband gehouden. Bovendien dienen de 
bezoekers de uitwerpselen van hun honden terug mee te nemen of in een vuilnisbak te 
deponeren. Zij moeten op ieder moment een daartoe geschikt zakje kunnen tonen aan de 
toezichthouders. 

 Te zwemmen, te vissen of watersporten te beoefenen in de vijvers; 
 Te schaatsen op de vijvers in de winter. 
 Zonder vergunning van het college van Burgemeester en schepenen reclame te maken door 

welk middel ook of drukwerken, folders of flyers te verspreiden of aan te plakken  
 Handel te drijven zonder vergunning van het College Van Burgemeester en Schepenen. 
 Zonder vergunning van het college van Burgemeester en schepenen muziek te maken of te 

brengen via radio, transistor of gelijk welk ander middel of instrument. 
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4. DIVERSE BEPALINGEN 
 
Artikel 39 
Er mogen geen verhuizingen plaatshebben tussen 22 en 7 uur, behoudens een schriftelijke machtiging 
van de burgemeester.  

Artikel 40 
Iedere aangelande dient in te staan voor de reinheid van de aangelande berm, stoep en rioolmonden 
voor zijn eigendom. 

Artikel 41 
Iedereen moet gehoor geven aan de aanmaning van de administratieve overheid om gebouwen die 
bouwvallig zijn, te herstellen of te slopen. 

Artikel 42 
Het is verboden voorwerpen op het openbaar domein neer te werpen, te plaatsen of achter te laten, 
die door hun val of door ongezonde uitwasemingen kunnen schaden. 

Artikel 43 
Het is verboden voorwerpen op iemand te werpen, die de persoon hinderen of bevuilen of op welke 
manier dan ook schade veroorzaken. 

Artikel 44 
Het is de eigenaars, bezitters, bewakers of houders van dieren verboden dieren onbewaakt vrij te 
laten rondlopen op openbare wegen en voor het publiek toegankelijke plaatsen. De bewaking moet zo 
zijn dat de begeleider het dier op elk ogenblik kan beletten om personen of dieren te intimideren of 
lastig te vallen, voertuigen te bespringen of private eigendommen te betreden. Het is de personen die 
het dier niet in de hand kunnen houden, verboden het dier te begeleiden. 

Artikel 45 
Het is de eigenaars, bezitters, bewakers of houders van honden, verboden hun honden op te 
hitsen of niet tegen te houden wanneer die de voorbijgangers aanvallen of achtervolgen, zelfs 
als er geen kwaad of schade uit volgt. 
Op openbare wegen en op publiek toegankelijke plaatsen moeten de honden aan de leiband worden 
gehouden. 

Artikel 46 
a. De eigenaar of begeleider, die zich met een hond op het openbaar domein bevindt, is 

verplicht steeds in het bezit te zijn van voldoende zakjes om de uitwerpselen in op te bergen. 
Hij dient dit ook te kunnen aantonen op het eerste verzoek van een bevoegd ambtenaar. 

b. De eigenaar of begeleider van een hond, die zich op het openbaar domein of aanpalende 
terreinen bevindt, moet er steeds voor zorgen dat zijn dier deze plaatsen niet met 
uitwerpselen bevuilt. Indien de hond toch een van eerder vermelde plaatsen met uitwerpselen 
heeft bevuild dan is de eigenaar of begeleider verplicht om deze uitwerpselen onmiddellijk van 
de grond te verwijderen door gebruik te maken van in 1 bedoeld zakje. 

Artikel 47 
Het is verboden stenen of andere harde lichamen, of andere voorwerpen die kunnen bevuilen of 
beschadigen, tegen voertuigen, huizen, gebouwen afsluitingen of in tuinen en besloten erven te 
werpen. 

Artikel 48 
Met behoud van de toepassing van de bepalingen van boek II, titel IX, hoofdstuk III, van het 
Strafwetboek is het verboden andermans roerende/onroerende eigendommen opzettelijk te 
beschadigen of te vernielen. (gemengde inbreuk) 

Artikel 49 
Het is verboden de openbare veiligheid in het gedrang te brengen door bouwvalligheid, gebrek aan 
herstelling of onderhoud van huizen of gebouwen, en afsluitingen of door een belemmering of een 
uitgraving of enig ander werk op of nabij openbare straten, wegen, pleinen of banen, zonder de 
voorgeschreven of gebruikelijke voorzorgsmaatregelen of waarschuwingstekens. 
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Artikel 50 
Het is verboden wettig aangebrachte aanplakbiljetten af te trekken, te scheuren of op enigerlei wijze 
onleesbaar te maken.  

Artikel 51 
Het is verboden afsluitingen, van welk materialen dan ook gemaakt, opzettelijk te 
beschadigen.(gemengde inbreuk) 

Artikel 52 
Het is verboden eigendommen en straatmeubilair te vernielen of met graffiti te bespuiten.(gemengde 
inbreuk) 

Artikel 53 
Het is verboden opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften en 
plakbriefjes aan te brengen of te plaatsen op de openbare weg en op de bomen, aanplantingen, 
plakborden, voor- en zijgevels, muren, omheiningen, pijlers, palen, zuilen, bouwwerken, monumenten 
en andere langs de openbare weg of in de onmiddellijke nabijheid ervan liggende opstanden of op 
andere plaatsen dan die welke door de gemeenteoverheden voor aanplakking zijn bestemd, tenzij 
hiervoor schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen werd gegeven 
voor wat betreft het openbaar domein, of van de eigenaar of de gebruiker, voorzover de eigenaar ook 
zijn akkoord schriftelijk en vooraf heeft gegeven. 

Met behoud van de toepassing van een administratieve boete moet de overtreder de zaken 
onmiddellijk in orde brengen. 

Artikel 54 
Het is verboden zich schuldig te maken aan nachtgerucht of nachtlawaai waardoor de rust van de 
omwoners verstoord worden.(gemengde inbreuk) 

Artikel 55 
Het is verboden veldvruchten of andere nuttige voortbrengsels van de bodem die nog niet los van de 
grond zijn, te roven. 

5.  SANCTIES 
 
Artikel 56 
Voorzover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen of verordeningen niet in 
andere straffen voorzien, worden zoals bepaald door artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet, 
inbreuken op bepaalde artikelen van deze verordening bestraft met administratieve sancties. Conform 
de procedure in artikel 119 bis, § 9 tot en met 12. 

Artikel 57 
Als deze inbreuken worden gepleegd door een of meer minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar 
hebben bereikt op het tijdstip van de feiten, kan een administratieve geldboete worden opgelegd 
conform de procedure in artikel 119 bis, § 12, 2e tot en met 6e lid. 

Artikel 58 
De omvang van de administratieve geldboete is proportioneel op grond van de ernst van de inbreuk 
die de boete verantwoordt en eventuele herhaling. De boete overschrijdt, ongeacht de 
omstandigheden in elk geval niet het bedrag van het wettelijk vastgestelde maximum van 250,00 
euro. 

Artikel 59 
Het toezicht en beteugeling worden uitgevoerd door de beëdigde beambten en het personeel van de 
politiediensten. De sanctionerende ambtenaar wordt aangesteld door de gemeenteraad zoals bepaald 
in artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet om administratieve sancties te kunnen invoeren. 

6.  GEMENGDE INBREUKEN 
 
Artikel 60 
Indien het parket geen vervolging instelt, zijn de inbreuken op artikelen 526, 534 bis ten ter, 537 en 
545 van het strafwetboek* strafbaar met administratieve sancties zoals bepaald in dit reglement, 
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evenals de gerepenaliseerde inbreuken van het strafwetboek vervat in artikelen 559.1°, 561.1°, 
563.2° en 3° ** 

*artikel 526 van het strafwetboek stelt dat het verboden is te vernielen, neer te halen, te verminken 
of te beschadigen: 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. 
Artikel 534bis van het strafwetboek stelt dat wordt gestraft hij die zonder toestemming graffiti 
aanbrengt op roerende of onroerende goederen en voorziet in een strafverhoging in geval van 
herhaling. 
Artikel 534ter van het strafwetboek stelt dat wordt gestraft hij die opzettelijk andermans onroerende 
eigendommen beschadigt. 
Artikel 537 van het strafwetboek stelt dat het verboden is bomen om te hakken of zodanig te snijden, 
te verminken of te ontschorsen dat zij vergaan, of om enten te vernielen. 
Artikel 545 van het strafwetboek stelt dat het verboden is grachten geheel of ten dele te dempen, 
levende of dode hagen af te hakken of uit te rukken, landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke 
materialen ook gemaakt, te vernielen en ook om grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of 
erkend om de grenzen tussen verschillende erven te bepalen, te verplaatsen of verwijderen. 
** artikel 559.1°  van het strafwetboek stelt dat worden gestraft zij die, buiten de gevallen 
omschreven in boek II, titel IX, hoofdstuk III, van dit wetboek, andermans roerende eigendommen 
opzettelijk beschadigen of vernielen. 
Artikel 561.1° van het strafwetboek stelt dat worden gestraft zij die zich schuldig maken aan 
nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord. 
Artikel 563.2° van het strafwetboek stelt dat worden gestraft zij die stedelijke of landelijke 
afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, opzettelijk beschadigen. 
Artikel 563.3° van het strafwetboek stelt dat worden gestraft de daders van feitelijkheden of lichte 
gewelddaden, mits zij niemand gewond of geslagen hebben en mits  de feitelijkheden niet tot de 
klasse van 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. 

7.  OPHEFFINGSBEPALINGEN 
 
Artikel 61 
Worden expliciet opgeheven op de dag van de inwerkingtreding van huidig reglement  

 het algemeen politiereglement van 28/03/1984 behoudens de artikels 148 tot en met 151 en 
de artikels 163 tot en met  177 inzake het Donkmeer en het domein Eendenkooi, die van 
kracht blijven; 

 de artikels 152 tot en met 162  over het vissen in het Donkmeer van het algemeen 
politiereglement van 28/03/1984 zoals ze laatst werden aangepast bij ons besluit van 
30/06/2008 blijven eveneens van kracht; 

 de artikels 4,5 §1 en 7 van de politieverordening van 22/10/2001 betreffende het inzamelen 
van huishoudelijke afvalstoffen 

De bepalingen van huidig politiereglement gaan boven eender welke bepaling van enig vroeger 
gemeentelijk politiereglement zelfs al werd dit nu, of eerder, niet expliciet opgeheven. 
 

*  *  * 
 
 
 
 


