
Politiereglement

Gemeente Bertem

Hoofdstuk 1: veiligheid en gemak van doorgang op de openbare weg 
Afdeling 1 - Algemene Bepalingen
Artikel 1: Voor de toepassingen van dit hoofdstuk en, meer in het algemeen van deze 
politieverordeningen, wordt verstaan onder: 
a) 'Openbare weg' : Het gedeelte van het gemeentelijk grondgebied dat in hoofdorde bestemd 
is voor het openbaar verkeer van personen en/of voertuigen en voor iedereen toegankelijk is 
binnen de bij wetten, besluiten en verordeningen bepaalde perken, met name : banen, paden, 
straten, pleinen, bruggen, wegen en hun aanhorigheden; met andere woorden de ruimte die 
bestemd is voor het openbaar gebruik door alle burgers, inwoners of niet van de gemeente, en 
juist door die bestemming het karakter van openbare weg krijgt, zelfs zo de bedding ervan een 
private eigendom is. 
Behoren tot de openbare weg: de sloten, de bermen, de hellingen, de belopen, de pleinen, 
de parkeerplaatsen, de verlichtingsinrichtingen, de waterafvoerinrichtingen, de plantsoenen, 
de bomen.., in één woord al wat ten behoeve van de openbare weg is aangelegd, tot zijn 
behoud strekt en voor het gebruik van de weg dienstig is.  
b) 'Woonwijk': de openbare weg waarlangs huizen staan zodat het uitzicht heeft van een 
bewoonde straat. 
c) 'Rioleringsnet': 'Riolen' 'Rioleringen': de ingebuisde afvoerinrichtingen voor afvalwaters 
en de ingebuisde afvoerinrichtingen voor de waters van de openbare weg. 
Afdeling 2 - Manifestaties en samenscholingen op de openbare weg
Artikel 2: Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester is het verboden 
het organiseren en houden van elke manifestatie op de openbare weg. 
De aanvragen om manifestaties op de openbare weg op touw te zetten moeten schriftelijk aan 
de  burgemeester gericht worden, dit tenminste 1 maand voor de voorziene datum. 
De aanvraag moet de hierna vermelde inlichtingen bevatten:

• doel, datum, uur en plaats van de bijeenkomst 
• indien het om een optocht gaat : uur van vertrek, voorgenomen reisweg, voorziene 

tijdstip van ontbinden 
• schatting van het aantal deelnemers 
• naam en adres van de inrichtende groepering 
• volledige naam en adres + eventueel telefoonnummer van de ondertekenaar van de 

aanvraag, alsook zijn hoedanigheid ten overstaan van de inrichtende groepering. 
Artikel 3: Iedereen die deelneemt aan een manifestatie of samenscholing, op de openbare 
weg, moet onmiddellijk gevolg geven aan de bevelen van de burgemeester, of van degene die 
hem vervangt, en van de politie of van de rijkswacht, die tot doel hebben de openbare orde en 
rust te handhaven, de veiligheid van personen, de bescherming van goederen en 
eigendommen, alsook het gemak van doorgang te vrijwaren of te herstellen. 
Artikel 4: De houders van de vergunning, als bedoeld in art. 2, moeten zich stipt gedragen 
naar de voorwaarden vervat in het toelatingsbesluit.   
Afdeling 3 - Privatief gebruik van de openbare weg
Onderafdeling 1 - Algemene bepalingen
Artikel 5: Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester, tenzij in geval 
van overmacht  of wettelijke beschikking, is verboden alle privatief gebruik van de openbare 



weg, zowel gelijkgronds als erboven en/of eronder, waardoor schade kan berokkend worden 
aan de veiligheid of het gemak van de doorgang. 
In elk geval is de toegang voor de brandvoertuigen te waarborgen. 
De gegeven toelating kan in geen enkel geval ingeroepen worden om, bij eventueel 
schadegeval, beroep te doen op enige aansprakelijkheid van de gemeente. 
Wanneer toelating gegeven wordt betreft het alleen een daad van gedogen die, zo nodig, 
steeds kan  herroepen worden, zonder dat de intrekking van de toelating kan aanleiding zijn 
tot schadevergoeding vanwege de gemeente. 
Artikel 6: De burgemeester, of degene die hem vervangt, en bij hoogdringendheid de 
politie of de rijkswacht, kan ambtshalve, onder toezicht van politie of rijkswacht, alle 
voorwerpen doen wegnemen  waarvan de plaatsing een privatief gebruik van de openbare weg 
uitmaakt en dat een aanslag kan betekenen op de veiligheid of het gemak van doorgang, 
wanneer door de bevoegde overheid geen schriftelijke toelating werd verleend. Het 
wegnemen van de voorwerpen en het eventueel herstellen van de plaats in haar 
oorspronkelijke staat gebeurt op kosten van de verantwoordelijke voor de overtreding. 
Onderafdeling 2 - Bepalingen omtrent het aanbrengen van terrassen, banken, tafels.., 
het uitstallen van koopwaren, het uitoefenen van een beroep of een bedrijf op de 
openbare weg 
Artikel 7: Het plaatsen van terrassen, banken, tafels, windschermen, containers of andere 
voorwerpen, op de openbare weg, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toelating van 
de burgemeester. 
Het terras mag niet boven een gasafsluiter aangebracht worden, tenzij die afsluiter 
bestendig bereikbaar en doeltreffend gesignaleerd is, dit geldt ook voor de brandkranen 
(hydranten). 
De vloer van het terras moet gemakkelijk weggenomen kunnen worden, teneinde bij de 
daaronder liggende aansluitingen en leidingen te kunnen komen. Hij moet openingen hebben, 
voorzien van roosters met mazen van maximum 1 cm², ter verluchting van de ruimte onder 
het terras. Bovendien moet de onontbeerlijke verluchting van kelders, stookplaatsen, 
gasmeterlokalen met de buitenlucht verbonden blijven. 
De wanden van het terras mogen geen gevaarlijke uitsteeksels hebben. 
Een minimumafstand van één meter breedte tussen het terras en de rijbaan of vaste obstakels 
moet een vrije doorgang voor de voetgangers waarborgen. De burgemeester kan een grotere 
breedte opleggen. 
Waar geen rijbaan bestaat bepaalt de burgemeester de maximum uitsprong van het terras. 
Het terras mag de zichtbaarheid op de openbare weg niet belemmeren voor de weggebruikers. 
Indien de terrassen verwarmd worden door middel van verbrandingstoestellen met vaste, 
vloeibare of gasvormige brandstoffen, moeten deze toestellen derwijze gebouwd zijn en 
opgesteld worden dat de verbrandingsgassen en de rook in de buitenlucht vrijkomen. De 
constructies voor de afvoer van verbrandingsgassen en rook moet zo uitgevoerd worden dat ze 
geen brandgevaar opleveren en niet schadelijk zijn voor mens noch dier. 
Artikel 8: Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester is het eenieder 
verboden, zelfs voor een zeer beperkte tijd, op de openbare weg koopwaren uit te stallen, een 
bedrijf of een beroep uit te oefenen. 
Deze bepaling is niet van toepassing op de openbare markten en op de kermisforen. 
Artikel 9: De toelating van de burgemeester waarvan sprake in bovenstaande artikelen 7 en 8 
moet voorgelegd worden op verzoek van de bevoegde personen vermeld in art. 3 van het K.B. 
van 01.12.1975 op de politie van het wegverkeer. 
Onderafdeling 3 - Aanvullende bepaling die van toepassing is op het uitvoeren van 
werken op de openbare weg



Artikel 10: Wie werken op de openbare weg uitgevoerd heeft moet die openbare weg 
herstellen in de toestand waarin hij zich bevond voor de uitvoering van die werken. 
Eender welke inrichting of bouwwerk dat al dan niet boven de openbare weg uitsteekt moet in 
goede    staat gehouden worden zodat het geen gevaar kan opleveren voor de veiligheid of het 
gemak van doorgang. 
Afdeling 4 - Uitvoeren van werken buiten de openbare weg
Artikel 11: Door de bepalingen van onderhavige afdeling worden bedoeld de werken die 
buiten de openbare weg uitgevoerd worden en die van aard zijn dat ze de openbare weg 
bevuilen, de veiligheid van de weggebruikers in gevaar brengen, of de gemakkelijkheid van 
doorgang belemmeren. 
Artikel 12: Het is verboden de werken, als bedoeld in art. 11 hiervoren, uit te voeren zonder 
een beveiligend staketsel aangebracht te hebben langs de zijde van de openbare weg. 
Bedoeld staketsel moet een hoogte hebben van ten minste twee meter; het moet over zijn 
ganse lengte aan de bovenkant voorzien zijn van een paneel met een minimum breedte van 
ongeveer 0.50 meter, geplaatst in een hoek van ongeveer 45Ý met de bovenkant naar het 
vrijgebleven deel van de openbare weg gericht. 
Indien er deuren aangebracht zijn in het staketsel dan mogen deze bij het openen niet over 
het vrijgebleven gedeelte van de openbare weg komen. 
De burgemeester kan, in uitzonderlijke gevallen, afwijkingen toestaan op het in alinea 1 
geformuleerde verbod en andere veiligheidsmaatregelen voorschrijven. 
Artikel 13: De toelating om het staketsel op te richten op de openbare weg of de 
andere veiligheidsmaatregelen als voorzien in de laatste alinea van voorgaand art. 12, wordt 
verleend door de burgemeester. Deze laatste bepaalt de voorwaarden voor het gebruik van de 
openbare weg en kan aanvullende veiligheidsmaatregelen voorschrijven. 
De toelating is schriftelijk en wordt eveneens schriftelijk aangevraagd ten minste dertig dagen 
voor het openen van de bouwwerf. 
Ze wordt in beginsel verleend voor de duur van de werken en onder de voorwaarden als 
omschreven in art. 5 van onderhavig reglement. 
Artikel 14: Behoudens door de burgemeester toegestane afwijking mogen de materialen of 
werktuigen niet buiten de omheining op de openbare weg gelegd worden 
Artikel 15: De verantwoordelijke voor de werken, hetzij de bouwheer, hetzij de aannemer, is 
verplicht de burgemeester of het hoofd van de gemeentelijke technische dienst of de 
plaatselijke politie, te verwittigen van de aanvang der werken aan de veiligheidsvoorzieningen 
en dit tenminste vierentwintig uur op voorhand. 
Artikel 16: De eigenlijke werken waarvoor de veiligheidsvoorzieningen opgericht werden, 
worden begonnen onmiddellijk na het uitvoeren van de voorgeschreven 
veiligheidsmaatregelen. 
Ze worden zonder noodzakelijke onderbreking voortgezet ten einde binnen de kortst 
mogelijke termijn beëindigd te zijn. 
Wanneer de gehele of gedeeltelijke veiligheidsvoorzieningen opgeruimd zijn en het erdoor 
bezette gedeelte van de openbare weg vrij is, moet de vergunninghouder het gemeentebestuur 
daarvan  onmiddellijk op de hoogte brengen en ervoor zorgen dat de plaatsen in hun vorige 
toestand hersteld worden in overeenstemming met de richtlijnen gegeven door het 
gemeentebestuur. 
Artikel 17: Wanneer bij de uit te voeren werken bodemuitgravingen horen dan moeten de 
wanden van de uitgravingen gestut worden om beweging in de wegmassa te beletten, 
wegbeschadiging te verhinderen en ongevallen te voorkomen. 
Artikel 18: Behalve voor kleine aanpassingen ter plaatse mogen de materialen niet op de 
bouwwerf gehouden worden. 



Artikel 19: De werken die stof of afval kunnen verspreiden op de openbare weg mogen 
slechts uitgevoerd worden indien er een afscherming aangebracht is die de openbare weg 
vrijwaart van het  voortgebrachte stof of afval. 
Artikel 20: Het is verboden puin en om het even welke afval- of herbruikmaterialen 
voortkomende van afbraak- of bouwwerken, buiten de veiligheidsomheining te werpen of te 
plaatsen alsook in de leidingen bestemd voor de afvoer van regen- of afvalwater of in de 
grachten en waterlopen. 
De aannemer is verplicht de afbraakwerken en het puin te bevochtigen ten einde het opjagen 
van stof  maximaal te beperken. 
Ingeval de weg door de werken bevuild wordt moet de aannemer hem onverwijld terug 
volkomen proper maken. 
Artikel 21: De stellingen, stutten en de ladders die op de openbare weg steunen, moeten zo 
geplaatst worden dat alle schade aan personen en goederen voorkomen wordt en dat het 
verkeer der weggebruikers niet gehinderd wordt. 
De stutten moeten op brede zolen steunen zodat de last over een voldoende oppervlakte 
verdeeld  wordt ten einde wegbeschadiging te voorkomen (tekst van 2Ý lid van het geschrapt 
artikel 21). 
Artikel 22: Zonder schriftelijke toelating van de burgemeester mogen op de openbare weg 
geen laad- of hijstoestellen of ander bouwwerfmateriaal geplaatst worden. 
Afdeling 5 - Bepalingen die de afdelingen 3 en 4 gemeen hebben
Artikel 23: De werken en de verkeersbelemmeringen op de openbare weg moeten 
gesignaleerd worden overeenkomstig de bepalingen van het Ministerieel besluit van 25 maart 
1977 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg 
(Belgisch Staatsblad van 30 maart 1977). 
Artikel 24: De kabels, leidingen, brandkranen, gasafsluiters, riolen en riooldeksels moeten 
onmiddellijk bereikbaar blijven. 
De officiële merktekens ('pictogrammen') die niet meer zichtbaar zouden zijn moeten 
verplaatst worden op de plaats die door de bevoegde gemeentelijke overheid aangewezen 
wordt; op het einde der werken moeten ze op hun oorspronkelijke plaats aangebracht worden. 
Afdeling 6 - Snoei van de bomen en planten waarvan de takken boven de openbare weg 
hangen of de zichtbaarheid voor de weggebruikers op de openbare weg hinderen. 
Artikel 25: Onverminderd de bepalingen van het Provinciaal Politiereglement der wegen van 
de provincie Brabant, nader bepaald de artikelen 14 en 15, mogen de hagen, heesters, 
struikgewassen, schaarhout, sierbomen en andere gewassen die langs de wegen groeien aan de 
kruispunten, de onoverzichtelijke bochten en daar waar het omwille van de plaatsgesteldheid 
noodzakelijk is, in stam  niet hoger zijn dan 0.90 meter. 
De groeiwijzen gevormd na een snoeibeurt, scheuten, takken, gebladerte, bloemen.. moeten 
telkenmale verwijderd worden tot op de voorgeschreven maximum stamhoogte van 0.90 m 
van zodra ze het uitzicht op de openbare weg hinderen voor de weggebruikers. 
De stamhoogte van de gewassen en het terugbrengen tot op deze stamhoogte zoals bedoeld in 
beide vorige alinea's, geldt - naargelang de plaatselijke noodzakelijkheid - over een afstand 
langsheen de openbare weg en over een breedte vanaf de grens van deze wegen tot voldoende 
uitzicht op de openbare weg verschaft wordt aan de weggebruikers. 
De afstanden bedoeld in het vorig lid zullen op eenvoudige vraag van de belanghebbende 
of ambtshalve, ter kennis gebracht worden door het bestuurscollege of de ambtenaren vermeld 
in art. 12 van voornoemd provinciaal reglement der wegen. 
De in dit artikel bedoelde verplichtingen vallen ten laste van de eigenaars, vruchtgebruikers, 
huurders en diegenen die op welke wijze ook, het genot hebben van de goederen op dewelke 
de in alinea 1 van dit artikel vernoemde planten zich bevinden. 



Afdeling 7 - Voorwerpen die op de openbare weg kunnen vallen of het zicht kunnen 
belemmeren. 
Artikel 26: Het is verboden op of tegen gelijk welk gedeelte van gebouwen, afsluitingen en 
dergelijke inrichtingen, enig voorwerp te plaatsen of te hangen dat op de openbare weg kan 
vallen of de veiligheid van de weggebruikers in gevaar kan brengen. 
Artikel 27: Onverminderd de bepalingen van afdeling 3 van onderhavig reglement en in 
voorkomend geval, zonder afbreuk te doen aan de wetten op de Ruimtelijke Ordening en de 
Stedenbouw, is het verboden  spandoeken, kabels, draden, versieringen... over de openbare 
weg te leggen of te spannen of wegbewijzeringen aan te brengen op de openbare weg zonder 
voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester voor tijdelijke plaatsing van korte 
duur en van het schepencollege voor blijvende inrichtingen of plaatsingen van lange duur. 
Afdeling 8 - Inzamelingen
Artikel 28: Het is verboden op de openbare weg of op openbare plaatsen geld of welke 
goederen ook in te zamelen zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester. 
Afdeling 9 - Dieren
Artikel 29:
a) Onverminderd de bepalingen van het K.B. van 01.12.1975, Wegcode, is het de houders van 
dieren verboden deze op de openbare weg te laten komen zonder de nodige voorzorgen te 
nemen om de dieren te beletten de veiligheid in het gedrang te brengen of het gemak van 
doorgang te verstoren.
b) Elke houder van pluimvee is verplicht zijn pluimvee op zijn erf te houden in een inrichting 
die de dieren ten allen tijde belet op de openbare weg te komen of op andermans eigendom los 
te lopen. 
c) De houders van duiven zijn verplicht op de dagen dat duivenwedstrijden plaats hebben, hun 
duiven opgesloten te houden en aan het zicht van de deelnemende wedstrijdduiven onttrokken 
te houden van zonsopgang tot 18.00 uur en dit vanaf 3 april tot eind september. In geval de 
wedstrijden wegens speciale omstandigheden verlengd worden dient met deze verlenging 
rekening te houden. De deelnemers aan de duivenwedstrijden zullen hun naburen inlichten 
over hun deelname aan een wedstrijd, het begin en het einde ervan.
d) Het is verboden zonder voorafgaande vergunning in toepassing van het Algemeen 
Reglement  op de Arbeidsbescherming gevaarlijke, giftige of exotische dieren te houden. 
  Artikel 30:
a) Het is verboden honden vrij te laten lopen, dit over gans het grondgebied van de gemeente. 
b) Honden die de neiging hebben te bijten moeten gemuilband zijn wanneer ze zich bevinden 
op openbare wegen en -plaatsen. 
c) Het is verboden honden op te hitsen. Wanneer de dieren een dreigende houding aannemen 
 moet al het mogelijke gedaan worden om ze te kalmeren en eventuele schadegevallen te 
voorkomen. 
d) In de woonwijken van de gemeente, in de publieke parken, -plaatsen, en speelpleinen 
moeten de honden aan de leiband gehouden worden.
e) Zwervende honden kunnen opgepakt worden en naar een bewaarplaats gebracht worden 
van een vereniging voor dierenbescherming op kosten van de eigenaar of houder van zo deze 
nadien kan geïdentificeerd worden. 
f) Zwervende honden die kwaadaardige neigingen vertonen of zich aanvallend gedragen 
zullen naargelang de noodzaak, onschadelijk gemaakt of gedood worden zonder dat de 
eigenaar of de houder ervan kan aanspraak maken op enige vergoeding. 
Afdeling 10 - Gebruik van een schietwapen op de openbare weg of in de nabijheid ervan. 
Artikel 31: Het is verboden op de openbare weg of in de nabijheid ervan een schietwapen te 
gebruiken.   



Artikel 32: Het in artikel 31 bedoelde verbod slaat niet op het gebruik van schietwapens op 
de openbare weg of in de nabijheid ervan door een persoon belast met een politieopdracht 
tijdens de uitoefening van dit ambt. 
Afdeling 11 - Bestrijding van ijzel. Reinigen van de openbare weg bij sneeuw of ijzel. 
Artikel 33: Bij vriesweer is het verboden water op de openbare weg te gieten of te laten 
lopen. 
Artikel 34: In de woonwijken van de gemeente moeten de aangelande van een openbare weg 
bij  sneeuwval of ijzelvorming ervoor zorgen 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. Het is verboden geruimde sneeuw 
op de rijbaan te brengen. 
Afdeling 12 - Plaatsen, op de gevels van de gebouwen, van straatnaamborden, 
huisnummers of nummers van gedeelten van het pand, alsook van alle tekens, toestellen 
en houders van leidingen die van belang zijn voor de openbare veiligheid. 
Artikel 35: Iedere eigenaar van een gebouw is ertoe gehouden op de gevel ervan door de 
bevoegde gemeentelijke overheid straatnaamborden te laten aanbrengen evenals huisnummers 
of nummers van gedeelten van het pand alsook tekens, toestellen en houders van leidingen die 
van belang zijn voor de openbare veiligheid. 
Artikel 36: De huisnummers zullen aangebracht worden op duidelijk zichtbare wijze naast de 
voorname ingangsdeur, op een hoogte van minimum 1 meter en maximum 2 meter, alleen het 
nummer dat toegewezen is door het gemeentebestuur mag aangebracht worden. 
a) Als het pand achter de rooilijn staat kan de bevoegde gemeentelijke overheid 
ertoe verplichten het huisnummer aan de weg te laten brengen. 
b) Deze nummering moet geschieden met de door de gemeente afgeleverde nummerbordjes. 
Artikel 37: Het is aan de inwoners verboden de nummers eigenmachtig te veranderen of uit te 
schrappen. 
Artikel 38: Indien de nummers door herbouwing, herstelling, schildering of anderszins 
zouden verdwenen zijn, moeten zij binnen de maand door toedoen van de eigenaar of 
bewoner van het huis opnieuw worden aangebracht. 
Artikel 39: Bij nieuwbouw zal de eigenaar binnen de maand van de voltooiing van het 
gebouw het gemeentebestuur om toewijzing van een huisnummer verzoeken, en dit op eigen 
kosten doen aanbrengen 
Artikel 40: Indien de eigenaar nalaat de schikkingen van vorige artikelen uit te voeren, zal 
het gemeentebestuur daarin kunnen voorzien op kosten van de eigenaar. 
Artikel 41: Iedere eigenaar van een woning is gehouden deze te voorzien van een brievenbus 
met een opening van ten minste tweeëntwintig centimeter lang en drie centimeter breed. Deze 
opening moet geplaatst worden op een hoogte van ten minste tachtig centimeter ten opzichte 
van de plaats waar men zich moet opstellen om er toegang toe te hebben, ze mag de hoogte 
van honderdvijftig centimeter niet overschrijden. 
De brievenbussen dienen geplaatst aan de grens van de openbare weg. 
De toegang tot de brievenbus moet vrij, gemakkelijk en ongevaarlijk zijn. 
Afdeling 13 - Bouwvallige gebouwen. 
Artikel 42: Deze afdeling is van toepassing op de gebouwen waarvan de toestand een gevaar 
oplevert voor de veiligheid van de personen, ook als die gebouwen niet aan de openbare weg 
liggen. 
Artikel 43: Wanneer er onmiddellijk gevaar dreigt, schrijft de burgemeester aangepaste 
maatregelen voor. 



Artikel 44: Wanneer er geen onmiddellijk gevaar dreigt, laat de burgemeester een 
plaatsbeschrijving opmaken, die hij aan de betrokkenen meedeelt. 
Artikel 45: Samen met de mededeling van de plaatsbeschrijving verzoekt de burgemeester de 
betrokkenen hem binnen een redelijke termijn die hij vaststelt, hun aanmerkingen betreffende 
de staat van het gebouw en de maatregelen die hij wil voorschrijven te laten toekomen. 
Na kennis genomen te hebben van die aanmerkingen of bij ontstentenis daarvan, schrijft 
de burgemeester aangepaste maatregelen voor en stelt hij de termijn voor de uitvoering 
daarvan vast.


