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Deel I: Openbare overlast, orde en rust 

Titel I: algemene bepalingen en definities 

Artikel 1 
Voor de toepassing van de bepalingen van dit reglement wordt onder “overlast” verstaan: iedere, 
voornamelijk individuele, materiële gedraging die het harmonieuze verloop van de menselijke activiteit 
kan verstoren en de levenskwaliteit van de inwoners van de gemeente, een wijk of een straat kan 
beperken op een manier die de normale druk van het sociale leven overschrijdt. 
 
Artikel 2 
Voor de toepassing van dit reglement is de openbare weg dat gedeelte van het gemeentelijk 
grondgebied dat in hoofdorde bestemd is voor het verkeer van personen of voertuigen en voor iedereen 
toegankelijk is binnen de bij de wetten, decreten, besluiten en verordeningen bepaalde perken, zonder 
evenwel afbreuk te doen aan de beheersbevoegdheden van de andere wegbeheerders. 
Hij omvat tevens, binnen dezelfde perken van wetten, decreten, besluiten en verordeningen, de 
installaties voor het vervoer en de bedeling van goederen, energie en signalen. 
Hij omvat onder andere: 
a) de verkeerswegen, met inbegrip van de bermen en de voetpaden; 
b) de openbare ruimten: aanhorigheden van de verkeerswegen en voornamelijk bestemd voor het 

parkeren van voertuigen, voor tuinen en wandelingen, markten, openbare parken, speeltuinen, 
speelpleinen, speelweiden en speelbossen; 

c) de niet openbare plaatsen en wegen waarvan de toegang niet verboden is door eigenaars, en die 
door hun aard en ligging voor iedereen toegankelijk zijn. 

d) Aan "bebouwde kom" en "parkeren" wordt de betekenis gegeven die wordt voorzien bij het 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. 

Het college van burgemeester en schepenen kan in een aanvullend besluit de zones, die expliciet onder 
het toepassingsgebied van dit reglement ressorteren, nominatief vaststellen. 
 
 



 

    Politiereglement Boechout 7 

Titel II: behoorlijk gebruik van de openbare weg  

Hoofdstuk I: manifestaties en samenscholingen op de openbare weg 

Artikel 3 
De organisatie van manifestaties op de openbare weg is onderworpen aan een kennisgeving aan de 
burgemeester. De kennisgeving moet schriftelijk en minstens 14 kalenderdagen voor de geplande datum 
ingediend worden. 
 
Artikel 4 
Elke persoon die deelneemt aan een dergelijke samenkomst op de openbare weg moet zich schikken 
naar de bevelen van de bevoegde veiligheidsdiensten, die tot doel hebben de veiligheid of de vrije 
doorgang te vrijwaren of te herstellen. 
 
Artikel 5 
Het is verboden de openbare weg te versperren of te belemmeren zodat het vrije verkeer van het publiek 
(inclusief de hulpdiensten en veiligheidsdiensten) gehinderd wordt. 
 
Artikel 6 
Het dragen of voorhanden hebben van voorwerpen die kunnen gebruikt worden om iemand letsel toe 
te brengen, evenals het dragen van helmen of valhelmen is gedurende de voormelde manifestatie 
verboden. 
De burgemeester kan hierop uitzonderingen voorzien.  

 

Hoofdstuk II: openbare vergaderingen. 

Artikel 7 
De organisatie van vergaderingen in de open lucht is onderworpen aan een kennisgeving aan de 
burgemeester. De kennisgeving moet schriftelijk en minstens 14 kalenderdagen voor de geplande datum 
ingediend worden. 
 
Artikel 8 
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 bevoegde veiligheidsdiensten die tot doel 
hebben de veiligheid of de vrije doorgang te vrijwaren of te herstellen. 
 
Artikel 9 
De burgemeester moet minstens 14 kalenderdagen op voorhand op de hoogte gebracht worden van 
openbare vergaderingen die niet in de open lucht plaatsvinden. 
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Hoofdstuk III: identificeerbaar vertonen 

Artikel 10 
Behoudens andersluidende wettelijke of reglementaire bepalingen of behoudens schriftelijke en 
voorafgaande gemotiveerde toelating van de burgemeester, is het verboden op de openbare weg, op 
het privaat domein van de overheid en in de voor het publiek toegankelijke lokalen het gelaat volledig te 
bedekken zodanig dat identificatie van de persoon onmogelijk is. 
Dit verbod geldt niet voor activiteiten die de burgemeester bepaalt, zoals bij voorbeeld carnaval, 
processies, georganiseerde stoeten, Sinterklaas, Kerstman, e.a. 
Onder gelaat wordt verstaan: “het voorhoofd, de wangen, de ogen, de oren, de neus en de kin”. 
 
Artikel 11 
Personen die zich ter gelegenheid van carnaval, vastenavond of op weg naar een gemaskerd bal, 
verkleed op straat begeven, mogen geen wapens dragen. 
Als wapen wordt beschouwd : een voorwerp bestemd om iemand letsel toe te brengen ofwel om er 
zich mee te verdedigen. 
 
Artikel 12 
Personen moeten steeds bij de eerste aanmaning het gelaat vertonen en hun identiteit bewijzen. 
 
 
 

Hoofdstuk IV: Het gebruik van een wapen op de openbare weg of de nabijheid ervan 

Artikel 13 
Buiten de bij de wet toegestane gevallen is het verboden een wapen te gebruiken of gebruiksklaar te 
dragen zowel op de openbare weg als op private domeinen, binnenplaatsen, gebouwen en op alle 
plaatsen die palen aan de openbare weg. 
Als wapen wordt beschouwd: een voorwerp bestemd om iemand letsel toe te brengen ofwel om er 
zich mee te verdedigen conform de artikelen 3 en 7 van de Wapenwet van 30 januari 1991, zoals 
gewijzigd. 
Deze verbodsbepaling is niet van toepassing op de schietoefeningen die georganiseerd worden op 
officieel vergunde schietterreinen. 
De burgemeester kan een tijdelijke afwijking toestaan op voorgaande verbodsbepaling voor 
feestelijkheden, socio-culturele en sportmanifestaties. Aan deze afwijking kunnen voorwaarden 
verbonden worden. 
 

Hoofdstuk V: Vrije doorgang. 

Artikel 14 
§1.  Het is verboden om op gelijk welke wijze voorwerpen, materialen en constructies te plaatsen of 

achter te laten op de openbare weg die: 
1° een vlotte, normale en veilige vrije doorgang van het doorgaand verkeer en/of het publiek 

verhinderen; 
2° schade kunnen veroorzaken voor de weggebruiker. 

§2.  Onder vrije doorgang wordt verstaan een minimale obstakelvrije loopweg van 1,5 m breedte 
wanneer de zone voor voetgangers tenminste 2 m breed is. 
Heeft de weg voor voetgangersverkeer een breedte tussen 1,5 en 2 m dan mag slechts 50 cm 
daarvan door obstakels worden ingenomen. 
De zone voor voetgangersverkeer moet steeds een vrije hoogte van 2,2 m hebben. 

§3. De burgemeester kan hierop uitzonderingen voorzien.  
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Hoofdstuk VI: Dieren 

AFDELING I: ALGEMEEN 

Artikel 15 
§1. De eigenaar, begeleider of bezitter van een dier moet alle nodige maatregelen treffen opdat het 
dier geen hinder veroorzaakt voor de omgeving. 
§2. Het is de eigenaar, begeleider of bezitter van een dier verboden het dier zich op de openbare weg 
van zijn uitwerpselen te laten ontdoen. Indien het dier zich toch op deze plaatsen ontlast, dan is de 
eigenaar, begeleider of bezitter ertoe gehouden de uitwerpselen onmiddellijk op te ruimen. 
 
Artikel 16 
Het is verboden op de openbare weg dieren te laten lopen zonder de nodige voorzorgsmaatregelen te 
treffen opdat zij de veiligheid niet in gevaar zouden brengen en de doorgang niet zouden verhinderen. 
 
Artikel 17 
Het is eenieder verboden kwaadaardige of woeste dieren te laten rondzwerven. 
 
Artikel 18 
Het is verboden dieren in een bewoonde plaats te laten binnendringen. 
 
Artikel 19 
Het is verboden op de openbare weg en in parken dieren te voederen. 
 
Artikel 20 
§1. Uitheemse, exotische of wilde dieren mogen slechts op het openbaar domein vertoond worden met 
voorafgaande toelating van de burgemeester. 
§2. Het is verboden zich te ontdoen van dieren die als huisdier worden gehouden door deze achter te 
laten op het openbaar domein (vb. roodwangschildpad, kippen en hanen, slangen, krokodil, hond, …). 
 
 
AFDELING II: HONDEN 

Artikel 21 
Het is verboden een hond op te hitsen. 
 
Artikel 22 
§1. Het is de eigenaar of begeleider van een hond verboden het dier op de openbare weg te laten 
lopen zonder dat het dier is aangelijnd met een lijn, waarvan de lengte is aangepast aan de 
omstandigheden met een maximum van 1,5 m. 
§2. Het is de eigenaar of begeleider van een hond evenmin toegelaten het dier toe te vertrouwen aan 
een persoon die het dier niet meester is of niet sterk genoeg is om het dier onder controle te houden. 
 
Artikel 23 
Het is verboden zich met een hond, zelfs aan de lijn, te begeven op plaatsen aangeduid door een rond 
bord met rode rand en witte achtergrond waarop in zwarte kleur het profiel van een hond staat. 
De burgemeester kan tevens plaatsen en tijdstippen aanduiden waar het tijdelijk verboden is zich met 
een hond, zelfs aan de lijn, te begeven. 
De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op de honden die blinden, visueel gehandicapten 
en gehandicapten begeleiden en evenmin op politiehonden. 
 
Artikel 24 
Enkel in de hondenloopzones mag de eigenaar of begeleider van een hond het dier laten loslopen. 
Hondenloopzones zijn door de gemeente afgebakende terreinen voorzien van een uniform 
aanwijzingsbord. 
De eigenaars of begeleiders blijven evenwel verantwoordelijk voor hun loslopende dieren. Zij moeten 
de nodige maatregelen nemen of hun dieren tegenhouden om te vermijden dat zij andere bezoekers 
of dieren angst aanjagen, aanvallen of schade berokkenen. 
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Artikel 25 
§1.  De eigenaar of begeleider van een hond is verplicht te beletten dat de voetpaden, aanpalende 

huizen, groene bermen, tussen voetpad en rijweg, begraafplaatsen, gemeentelijke parken, 
bossen, tuinen, speelpleinen en andere voor het publiek toegankelijke plaatsen alsmede de fiets- 
en rijwegen bevuild worden door hun dieren. 

§2.  Indien toch uitwerpselen terecht komen op voornoemde plaatsen, is de eigenaar of begeleider 
van de hond verplicht deze te verwijderen, te deponeren in een afvalbakje langs de straat of in 
een speciaal daartoe voorzien recipiënt voor hondenpoep of ervoor te zorgen dat deze 
uitwerpselen verwijderd worden met de huisvuilophaling. 

§3.  Hiertoe is de begeleider van de hond verplicht een zakje voor het verwijderen van de 
uitwerpselen van de hond in bezit te hebben. Het zakje dient op het eerste verzoek van de 
toezichthoudende ambtenaren te worden getoond. 

 
 
AFDELING III: DUIVEN 

Artikel 26 
 
 
 

Hoofdstuk VII: Privaat gebruik van de openbare weg. 

AFDELING I: ALGEMEEN 

Artikel 27 
Onder privaat gebruik van de openbare weg wordt verstaan: 
- elk gebruik van de openbare weg op de begane grond, alsook erboven of eronder, dat verder gaat 

dan de perceelsgrenzen van de aanpalende bewoners en/of gebruikers waardoor de veiligheid of 
het gemak van doorgang in het gedrang kan gebracht worden; 

- het plaatsen van om het even welke verplaatsbare constructie in onverschillig welk materiaal, 
geplaatst langs de openbare weg of op een plaats in de open lucht, die zichtbaar is van op de 
openbare weg, waarop reclame of berichten kunnen worden aangebracht door aanplakking, 
vasthechting, schildering of door welk ander middel dan ook; 

- het plaatsen van tenten en kramen, tafels en stoelen met het doel reclame te maken, waren te 
koop te stellen of te verkopen, spelen of vermakelijkheden in te richten; 

- het plaatsen van terrassen, al dan niet overdekt, waar dranken en/of etenswaren worden verstrekt. 
 
Artikel 28 
§1.  Niemand mag de openbare weg privatief in gebruik nemen of gebruiken zonder voorafgaande 

vergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen. 
§2.  Bij het verlenen van de vergunning kunnen voorwaarden worden opgelegd. De titularis van de 

vergunning draagt de verantwoordelijkheid voor de stipte naleving van de in de vergunning 
opgelegde voorwaarden. 

§3.  Voorwerpen, toestellen of bouwsels die wederrechtelijk in, op of boven de openbare weg zijn 
geplaatst moeten op politiebevel onmiddellijk worden verwijderd. 
Wordt aan dit bevel geen gevolg gegeven dan worden ze, op beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen, na voorafgaande aanmaning per aangetekend schrijven of bij 
gerechtsdeurwaarderexploot, voor zover ze zich op het gemeentelijk openbaar domein bevinden, 
weggenomen en gestald in een gemeentelijke opslagplaats. 
Elke wederrechtelijke inname van de openbare weg op het grondgebied van de gemeente die de 
veiligheid, de gezondheid en/of het gemak van doorgang van de gebruikers van de openbare weg 
in het gedrang brengt, wordt op dezelfde wijze, doch op burgemeestersbevel, zonder aanmaning, 
verwijderd. 

§4.  De vergunning kan steeds eenzijdig door de bevoegde overheid worden gewijzigd of herroepen. 
De wijziging of herroeping wordt aan de titularis ter kennis gebracht bij aangetekend schrijven, 
waarin een termijn wordt gesteld voor het realiseren van de wijziging of van de verwijdering. 
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De vergunninghouder dient binnen de gestelde termijn aan de wijziging te voldoen of ingeval van 
herroeping tot verwijdering over te gaan en de plaats in de oorspronkelijke staat te herstellen. 
Laat hij dit na dan maakt hij na het verstrijken van de termijn wederrechtelijk gebruik van de 
openbare weg. 

§5.  De vergunninghouder, die gerechtigd is om drank- of broodautomaten of automaten - die om het 
even welke waren ter beschikking stellen - te plaatsen op de openbare weg is verplicht om te 
waken over een voldoende vrije doorgang voor de weggebruikers, alsook over de reinheid in de 
omgeving van het toestel. Hiertoe zal hij voorzien in voldoende vuilnisrecipiënten en alle 
maatregelen nemen om afval en zwerfvuil te voorkomen en te bestrijden. Eveneens moet een 
regelmatige controle en opruiming van de onmiddellijke omgeving door de vergunninghouders 
worden uitgevoerd. 

 
Artikel 29 
Een toelating is niet nodig voor het uitstallen van voorwerpen, deel uitmakend van een verkoping bij 
gezag van recht, of bij uitvoering van vonnissen tot uitdrijving. 
Meubels en andere voorwerpen (inclusief afvalstoffen), bij uitvoeringen van vonnissen tot uitdrijving op 
de openbare weg geplaatst, moeten daarvan verwijderd worden door de zorgen van de eigenaars, 
uiterlijk voor 16 uur van dezelfde dag. 
Voor het bewaren en het weghalen van deze meubelen en voorwerpen (inclusief afvalstoffen) zijn de 
voorschriften van toepassing betreffende de goederen, die buiten de particuliere eigendommen 
gevonden, of op de openbare weg geplaatst worden ter uitvoering van vonnissen of uitzettingen. 
 
Artikel 30 
§1 Deuren, poorten, hekken, enz... mogen niet op de openbare weg openen. 
§2 Keldergaten mogen niet aangebracht worden in de trottoirs of op de openbare wegen, zonder 
behoorlijk beveiligd te zijn. 
De kelderopeningen, gelegen in de openbare weg mogen enkel tijdens de dag, voor de strikt nodige tijd 
open blijven om voorwerpen in en uit de kelder te brengen, en mits het treffen van passende 
veiligheidsmaatregelen om ongelukken te voorkomen. 
De ijzeren staven, het traliewerk of alle andere afsluitingen van de kelderopeningen mogen geen 
uitsprongen of diepten vertonen en moeten op gelijke hoogte liggen met het trottoir. 
De afsluitingen moeten steeds in goede staat zijn. Zij dienen regelmatig onderhouden te worden, zodat 
zij geen gevaar uitmaken voor de voetgangers of deze onnodig hinderen. 
 
Artikel 31 
Waterputten of andere gevaarlijke diepten gelegen op minder dan 5 m van de openbare weg en vandaar 
bereikbaar, moeten veilig afgedekt worden of voorzien van een behoorlijke afsluiting van tenminste 1,8 
m hoog. 
 
Artikel 32 
Behoudens voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester is het verboden voor rondreizende 
personen, die in woonwagens, caravans, mobilhomes en dergelijke verblijven, om langer dan 24 uren 
met hun voertuigen op de openbare wegen te blijven staan. 
Dit artikel is niet van toepassing op de kermis- en foorreizigers. 
 
Artikel 33 
Onverminderd hetgeen bepaald is in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, ten 
aanzien van het inrichten van sport- en andere wedstrijden zijn op de openbare weg alle spelen 
verboden die van aard zijn ongelukken te veroorzaken of voorbijgangers te hinderen. 
 
AFDELING II: SKATEN 

Artikel 34 
Het college van burgemeester en schepenen kan bepalen op welke terreinen het gebruik van 
skateboards wel wordt toegelaten of daartoe de nodige terreinen inrichten. Het gebruik van deze 
voorbehouden terreinen kan onderworpen worden aan bijzondere voorwaarden. 
 
Artikel 35 
De gebruikers van de voorbehouden skateterreinen moeten zich behoorlijk gedragen en moeten zich 
houden aan de richtlijnen verstrekt door de personen die gelast zijn met het toezicht. 
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De voorziene infrastructuur moet op een normale wijze gebruikt worden en de veiligheid van andere 
gebruikers en/of bezoekers mag niet in het gedrang worden gebracht. 
Het gebruik gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. 
De terreinen mogen op generlei wijze verontreinigd worden. Afval moet in de aangebrachte 
vuilnisbakken geworpen worden. 
Bezoekers, die zich niet aan de reglementen houden, kunnen de toegang tot het terrein ontzegd 
worden of kunnen van het terrein verwijderd worden. 
Alleszins is het gebruik van de skateterreinen verboden tussen 22 en 7 uur. 
Het is in alle omstandigheden verboden om zonder dat daartoe de noodzaak bestaat lawaai te maken 
dat van aard is om de rust van de inwoners te verstoren. 
 
AFDELING III: TERRASSEN 

Artikel 36 
Onverminderd de bepalingen opgenomen in het decreet op de Stedenbouw en de daarbij horende  
uitvoeringsbesluiten is het plaatsen van terrassen enkel toegelaten mits een geldige vergunning 
afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen. 
De modaliteiten tot het bekomen van een vergunning zijn opgenomen in een gemeentelijk reglement 
of verordening. 
 
Artikel 37 
Terrassen mogen niet boven een gasafsluiter aangebracht worden, tenzij die afsluiter bestendig 
bereikbaar en doeltreffend gesignaleerd is. 
De hydranten, aangesloten op het openbare waterleidingnet, gelegen in voortuinen of opritten moeten 
vrij blijven, zodat ze te allen tijde goed zichtbaar en bereikbaar zijn voor de brandweerdienst. 
 
Artikel 38 
De wanden van het terras mogen geen gevaarlijke uitsteeksels hebben. 
De minimum afstand tussen het terras en de rijbaan of vaste obstakels zal door de burgemeester 
bepaald worden. Indien naast de rijbaan gelegen, mag het terras geen rechtstreekse uitgang hebben 
op de rijbaan. 
Op het voetpad moet steeds een voldoende vrije doorgang gegarandeerd worden. 
 
Artikel 39 
Het college van burgemeester en schepenen kan de toelating tot het plaatsen van tafels, stoelen en 
parasols in tijd beperken. 
Onverminderd de andere bepalingen in verband met lawaaihinder moet het lawaai en de buurthinder 
tot een strikt minimum beperkt worden. 
De uitbater moet de nodige maatregelen nemen om zwerfvuil te voorkomen. 
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AFDELING IV: BEWEGWIJZERING 

Onderafdeling A. Definitieve bewegwijzering 
 
Artikel 40 
Het plaatsen van bewegwijzering van plaatsen en instellingen van algemeen belang of van 
toeristische of commerciële aard, is onderworpen aan een voorafgaandelijke vergunning van het 
college van burgemeester en schepenen. 
De modaliteiten tot het bekomen van een vergunning zijn opgenomen in een gemeentelijk reglement 
of verordening. 
 
Artikel 41 
De aanvraag voor het plaatsen van blijvende bewegwijzering dient vergezeld te zijn van een volledig 
plan. 
De plaatsing zal gebeuren in samenspraak door of met de gemeentediensten. 
 
Artikel 42 
De vergunning van het college van burgemeester en schepenen kan steeds ingetrokken of gewijzigd 
worden om redenen eigen aan het wegbeheer. Bij gebeurlijke wijziging van de reglementering of van 
technische modaliteiten, zal de vergunninghouder gehouden zijn alle daaruit voortspruitende kosten te 
dragen hetzij door vervanging hetzij door verwijdering van de borden.  
 
Artikel 43 
Als de instelling van naam of adres verandert of ophoudt te bestaan, vervalt de vergunning en  zullen de 
borden verwijderd worden door de gemeentediensten. 
 
Artikel 44 
Het model van de wegwijzers alsook de toegelaten vermeldingen worden bepaald door het college 
van burgemeester en schepenen. 
 
 
Onderafdeling B. Tijdelijke bewegwijzering 
 
Artikel 45 
Enkel tijdelijke bewegwijzering mag zelf geplaatst en verwijderd worden, rekening houdende met 
andere vigerende reglementen. Het verwijderen van de tijdelijke bewegwijzering moet gebeuren 
binnen de 48u na afloop van het evenement. 
 
Artikel 46 
De aanvraag voor het plaatsen van een tijdelijke bewegwijzering dient schriftelijk te gebeuren en wordt 
gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Deze aanvraag dient vergezeld te zijn van 
een volledig plan. 
De vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om van andere overheden alle 
andere vergunningen te bekomen die hij mocht nodig hebben. 
 
Artikel 47 
Bij gebreke aan vergunning of indien de vergunninghouder de opgelegde voorwaarden overtreedt, kan 
het gemeentebestuur ambtshalve de bewegwijzering verwijderen. 
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AFDELING V: OVERHANGENDE BEGROEIING 

Artikel 48 
De bewoners, gebruikers of bij ontstentenis de eigenaars van een eigendom zijn gehouden er voor te 
zorgen dat de op deze eigendom geplante bomen en struiken over de volledige lengte van het perceel 
zodanig gesnoeid worden dat geen enkele tak ervan: 
- op minder dan 4,5 m van de grond boven de rijbaan hangt; 
- op minder dan 2,5 m van de grond boven de gelijkgrondse berm, de verhoogde berm of het 

voetpad hangt; 
- de zichtbaarheid van de verkeerstekens of de openbare verlichting belemmert. 
- het normaal uitzicht op de openbare weg belemmert in de nabijheid van bochten en kruispunten. 
- bovengrondse nutsleidingen onbereikbaar maakt of kan beschadigen. 
 
Artikel 49 
Op onbebouwde percelen zijn de gebruikers, of bij gebreke daaraan de eigenaars, ertoe gehouden 
om er steeds voor te zorgen dat beplanting, met inbegrip van het onkruid (distels, netels, …) op deze 
eigendom, gesnoeid en/of verwijderd wordt voor er zaadvorming is, zodat steeds een vrije doorgang 
wordt verzekerd op de openbare weg. 
 
 
AFDELING VI: TEGELTUINTJES 

Artikel 50.1 
Het gebruik van de openbare weg voor de aanleg van een tegeltuintje is enkel toegelaten mits een 
voorafgaandelijke schriftelijke vergunning van het Schepencollege. 
De modaliteiten tot het bekomen van een vergunning zijn opgenomen in een gemeentelijk reglement 
of verordening. 
 
Artikel 50.2 
Onder tegeltuintje wordt verstaan een aanplanting van groen op de openbare weg gelegen tegen een 
muur of een afsluiting van een private eigendom of een eigendom van een openbaar bestuur of 
openbare instelling. 
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Titel III: activiteiten op de openbare weg 

Hoofdstuk I: Inzamelen of bedelen op de openbare weg. 

Artikel 51 
Onverminderd de toepassing van de vigerende wetgeving is het behoudens voorafgaande schriftelijke 
toelating van het college van burgemeester en schepenen verboden op de openbare weg of in publieke 
gebouwen inzamelingen te doen. 
 
Artikel 52 
Het is verboden op de openbare weg of in inrichtingen toegankelijk voor het publiek - al dan niet in het 
gezelschap van kinderen - te bedelen of door het vertonen van lichaamsgebreken, verwondingen of 
verminkingen de liefdadigheid van voorbijgangers of aanwezigen op te wekken. 
Het is evenmin toegestaan om zakken of boxen, bestemd voor het verzamelen van kledij, te 
doorzoeken of er kledingsstukken uit te halen. 
 
Artikel 53 
Het is verboden aan deuren te bellen of te kloppen met het doel een aalmoes te bekomen. 
 
 
 

Hoofdstuk II: Uitdelen en verkopen langs de openbare weg 

Artikel 54 
Het uitdelen of verkopen van artikelen en/of drukwerken als dagbladen, strooibrieven, brochures, 
boeken, enz… op de openbare weg, aan voorbijgangers, moet worden voorafgegaan door een 
schriftelijke melding aan de burgemeester, met aanduiding van het uit te delen of te verkopen artikelen 
en/of drukwerk, de naam van de schrijver, uitgever of, in ieder geval, die van de uitdeler, de verkoper of 
drukker. 
 
Artikel 55 
Het uitdelen of verkopen van bovengenoemd drukwerk langs de openbare weg is slechts toegelaten van  
7 tot 22 uur. 
 
 
 

Hoofdstuk III: Feesten en openbare vermakelijkheden 

AFDELING I: ALGEMEEN 

Artikel 56 
Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen mogen er 
geen voor het publiek bestemde danstenten, kermismolens of andere voor het publiek toegankelijke 
tijdelijke inrichtingen op private eigendommen opgericht worden. 
 
Artikel 57 
Openbare feesten en vermakelijkheden in open lucht mogen niet worden ingericht zonder voorafgaande 
schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 58 
Niemand mag een kraam, een circus of andere instelling oprichten op een openbare weg zonder 
voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 59 
De burgemeester kan voorwaarden opleggen inzake brandveiligheid. 
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AFDELING II: KERMISSEN, KERMIS- EN WOONWAGENS 

Artikel 60 
Het is verboden woonwagens, caravans, mobilhomes en dergelijke gebruikt als permanente huisvesting, 
al dan niet van hun wielen ontdaan, langer dan 24 uur op het gemeentelijk grondgebied te laten staan. 
 
Artikel 61 
De bepalingen van het vorig artikel zijn evenwel niet van toepassing op de wagens van kermis- en 
foorreizigers of daarmee gelijkgestelden, die tijdelijk in de gemeente verblijven ter gelegenheid van 
kermissen, jaarmarkten, circussen of andere attracties die door het gemeentebestuur ingericht of 
toegestaan werden. 
 
Artikel 62 
Het toekennen van een standplaats houdt behoudens andersluidende bepaling geen toelating in, de 
woon- en laadwagens naast de kermisinrichting te plaatsen. Enkel de wagens, nodig voor de uitbating, 
mogen op het kermisterrein staan. 
 
Artikel 63 
De inrichters dienen de nodige maatregelen te nemen om bij brand onmiddellijk de eerste bluswerken te 
kunnen aanvatten. Zij dienen steeds onverwijld gevolg te geven aan de opdracht van de brandweer  om 
bepaalde blusmiddelen preventief op te stellen. 
 
Artikel 64 
Zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester mogen tijdens de periode van de 
foren en wijkkermissen, geen foor- en kermisinrichtingen op privaat terrein opgesteld worden. 
 
Artikel 65 
Bij overtredingen van de bepalingen van dit hoofdstuk kunnen, benevens de toepassing van de 
voorziene straffen, de voertuigen, woonwagens, caravans of dergelijke, getakeld worden. 
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Titel IV: behoorlijk gebruik van private gronden en gebouwen 

Hoofdstuk I: Uitvoeren van werken BUITEN DE OPENBARE WEG 

AFDELING I: DEFINITIE 

Artikel 66 
Door de bepalingen van onderhavige afdeling worden de werken bedoeld die buiten de openbare weg 
worden uitgevoerd en die van aard zijn dat ze de bedoelde openbare weg bevuilen of de veiligheid of 
de vrije doorgang belemmeren. 
 
 
AFDELING II: VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

Artikel 67 
De toelating om op de openbare weg werken uit te voeren, een werf in te richten of een afsluiting op te 
richten wordt door het college van burgemeester en schepenen verleend. Deze laatste bepaalt de 
voorwaarden voor het gebruik van de openbare weg en kan aanvullende veiligheids- of andere 
maatregelen voorschrijven. 
Indien de aannemer er toe verplicht wordt de bewoners te verwittigen van de geplande werken, dan 
moet deze communicatie tijdig (d.i. minstens 48 uren voorafgaand aan de start van de werken) 
gebeuren. 
De toelating wordt gevraagd ten minste 15 dagen voor het openen van de bouwwerf. 
Ze wordt verleend voor de duur van de werken. De toelating moet steeds op de bouwwerf beschikbaar 
zijn. Ze kan ingetrokken worden ingeval van langdurig en niet gerechtvaardigde onderbreking van de 
werken. 
 
Artikel 68 
Het signaleren en verlichten van de werken, zelfs indien ze slechts een hindernis vormen voor 
voetgangers en/of fietsers, moet gebeuren in overeenstemming met de bepalingen van het algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer en volgens de aanwijzingen van de politie. 
 
Artikel 69 
De werken worden aangevat na het uitvoeren van de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen. 
Wanneer de gehele of gedeeltelijke bezetting van de openbare weg beëindigd is, moet de houder van 
de vergunning het college van burgemeester en schepen daarvan op de hoogte brengen en ervoor 
zorgen dat de plaatsen volgens de richtlijnen van het college van burgemeester en schepenen in hun 
vorige toestand hersteld worden. 
 
Artikel 70 
De werken worden zonder onderbreking voortgezet teneinde binnen de kortst mogelijke termijn 
beëindigd te zijn. Worden gelijkgesteld met periode zonder onderbreking: de erkende vries- en 
stakingsdagen. 
 
De werken moeten evenwel onderbroken worden tussen 22 uur en 7 uur, alsook op zondagen en 
wettelijke feestdagen. 
Uitzondering hierop vormen: 
- verbeterings-, verbouwings- of onderhoudswerken aan eigendommen die zonder vergunning kunnen 

worden uitgevoerd en waarbij de nodige voorzorgen worden getroffen om overdreven of niet 
noodzakelijk lawaai te voorkomen. 

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

Het college van burgemeester en schepenen kan schriftelijk en voorafgaand een afwijking toestaan op 
bovenstaande verbodsbepaling voor het uitvoeren van dringende of noodzakelijke werken of bij 
bijzondere weersomstandigheden erkend door het KMI. 
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Artikel 71 
De wanden van de uitgravingen moeten gestut worden om bewegingen in de weg te beletten en om 
ongevallen te voorkomen. 
De weggegraven aarde mag geen bederfelijke, ongezonde of onwelriekende bestanddelen bevatten. In 
geval van verontreinigde aarde die een bijzonder gevaar voor de gezondheid van de mens of het milieu 
kan opleveren, moet de bouwheer of de aannemer van de werken de verontreinigde grond afvoeren 
naar een erkende verwerker van afvalstoffen rekening houdende met de bepalingen van de vigerende 
wetgeving in verband met het grondverzet. 
 
Artikel 72 
De werken die stof of afval op de omringende eigendommen of op de openbare weg kunnen 
verspreiden, mogen slechts aangevat worden na het aanbrengen van ondoordringbare schermen. 
 
Artikel 73 
Het is verboden puin buiten de omheining op de openbare weg te gooien of te plaatsen alsook in de 
leidingen bestemd voor de afvoer van regen- of afvalwater of in de waterlopen. 
De aannemer is verplicht de afbraakwerken en het puin te besproeien teneinde het opjagen van stof 
maximaal te beperken. 
Ingeval de weg door de werken bevuild wordt, moet de aannemer of de bouwheer hem onverwijld 
opnieuw volkomen schoon maken. 
 
Artikel 74 
Ingeval van volledige of gedeeltelijke afbraak van een gebouw moet er voor de bescherming van de 
naburige woningen gezorgd worden door aangepaste maatregelen. 
 
Artikel 75 
De stellingen en de ladders die op de openbare weg steunen, moeten zo geplaatst worden dat alle 
schade aan personen en aan goederen voorkomen wordt en dat het verkeer van voertuigen niet 
gehinderd wordt. 
Zij moeten de voorbijgangers van hun werkzaamheden verwittigen door het voetpad met verplaatsbare 
schuthekken of barelen af te sluiten. 
Op het voetpad moet een vrije ruimte van minstens 1 m behouden blijven of er moet een veilige 
doorgang worden voorzien voor de voetgangers. 
 
Artikel 76 
Zonder toelating van het college van burgemeester en schepenen mogen op de openbare weg geen 
laad- of hijstoestellen of ander bouwwerfmateriaal geplaatst worden. 
 

AFDELING III: WERKEN BUITEN DE OPENBARE WEG 

Artikel 77 
Behoudens het geval voorzien in artikel 75 mag niemand bouwen, verbouwen, afbreken of 
bouwmaterialen op de openbare weg leggen, zonder vóór het eigendom een dichte afsluiting te hebben 
geplaatst. De afsluiting moet de nodige stevigheid bieden en een hoogte hebben van ten minste 2 m. 
De deuren aangebracht in de afsluiting mogen niet naar buiten opengaan en moeten dagelijks na het 
beëindigen van de werken slotvast worden afgesloten. 
Indien gans het voetpad wordt ingenomen door de afsluiting, kan het college van burgemeester en 
schepenen eisen dat een voorlopig, stevig en voldoende veilig voetpad wordt aangelegd buiten de 
afsluiting met een minimum nuttige breedte van 1,00 m, voorzien van een borstwering van 1,00 m 
hoogte en voorzien van een stevige overdekking van zodra de bouwwerken tot een hoogte van 3,00 m 
gevorderd zijn. 
Indien ook het fietspad binnen de afgesloten zone valt, zijn de fietsers verplicht over de rijbaan te rijden. 
In voorkomend geval moet een passende verkeerssignalisatie aangebracht worden. 
 
Artikel 78 
Het college van burgemeester en schepenen kan vrijstelling verlenen om geen afsluiting te plaatsen of 
om een andere afsluiting te plaatsen wanneer de aard van de werken de openbare veiligheid niet in 
gedrang brengt. 
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Behoudens de door het college van burgemeester en schepenen toegestane afwijking mogen geen 
bouwmaterialen, materieel en gereedschappen op de openbare weg, buiten de afsluiting, gelegd, 
geplaatst of verwerkt worden. 
 

 

Hoofdstuk II: De voorwerpen geplaatst op de vensterdorpels of op andere delen van de gebouwen. 

Artikel 79 
Het is verboden op de vensterdorpels of op enig ander deel van een gebouw voorwerpen te plaatsen 
die, ingevolge een onvoldoende stevigheid, op de openbare weg kunnen vallen en aldus de veiligheid of 
het gemak van doorgang in gevaar kunnen brengen. 
 
Artikel 80 
Alle zonneschermen of andere uitstekende voorwerpen, hetzij vastgemaakt aan de gebouwen, hetzij 
verplaatsbaar, zullen met het laagste gedeelte tenminste 2,20 m boven de grond blijven, daarin niet 
begrepen een franje of hangend boordsel dat maximum 10 cm breed mag zijn. 
De uitsprong moet minstens op 30 cm van de rijbaan verwijderd blijven, doch mag niet meer dan 2,50 m 
bedragen. In voorkomend geval moet rekening gehouden worden met de geldende regelgeving. 
 
Artikel 81 
Voor de plaatsing van een schotelantenne is steeds een toelating van het college van burgemeester 
en schepenen vereist. In voorkomend geval moet rekening gehouden worden met de geldende 
regelgeving. 
 
 
 

Hoofdstuk III: Afsluiten van gronden 

Artikel 82 
Elke eigenaar van aan de openbare weg palende gronden, met uitzondering van akkers, is verplicht 
deze gronden op zijn of haar kosten af te sluiten op aanmaning van en binnen de tijd door de 
burgemeester vastgesteld. 
 
Artikel 83 
Die afsluiting zal bestaan uit een muur, een traliewerk, draadafsluiting, een haag of anderszins. 
De wijze van afsluiting zal aan de burgemeester ter goedkeuring worden voorgelegd. 
 
Artikel 84 
Alle afsluitingen die in slechte staat verkeren moeten worden hersteld door de eigenaar. 
 
 

Hoofdstuk IV: Drankgelegenheden, eetgelegenheden of take-outs en nachtwinkels (vaste inrichtingen) 

Artikel 85 
Onder drankgelegenheden worden voor de toepassing van dit hoofdstuk begrepen, alle lokalen of 
plaatsen toegankelijk voor het publiek, waar dranken zowel in fles (glas of plastic), blik, brik, karton of 
andere verpakking verbruikt, verkocht of te koop aangeboden worden. 
De plaatsen waar leden van een vereniging bijeenkomen, hoofdzakelijk om te verbruiken, worden 
gelijkgesteld met de lokalen toegankelijk voor het publiek. 
Worden niet als drankgelegenheden beschouwd, de hotels en eethuizen waar de gegiste en geestrijke 
dranken enkel bij de maaltijden kunnen verbruikt worden. 
 
Artikel 86 
Onder eetgelegenheden en take-outs worden voor de toepassing van dit hoofdstuk begrepen alle 
lokalen of plaatsen toegankelijk voor het publiek, zoals frituren, eethuizen, pizzeria’s, pitabars of andere 
gelegenheden die waren verkopen om ter plaatse of in de onmiddellijke omgeving te verbruiken. 
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Artikel 87 
Onverminderd de bijkomende uitbatingsvoorwaarden opgelegd in de vigerende wetgeving wordt onder 
nachtwinkels voor de toepassing van dit hoofdstuk begrepen de kleinhandelszaken waarvan sprake in 
artikel 4bis van de wet van 24 juli 19731. 
 
Artikel 88 
Er mag muziek gemaakt worden in alle lokalen. Onverminderd de toepassing van de geldende 
wetgeving inzake geluidshinder geldt dat na 22 uur de muziek moet gedempt worden zodanig dat geen 
hinder meer gevormd wordt voor de omwonenden. Bij uitzonderlijke gelegenheden kan het college van 
burgemeester en schepenen hierop afwijkingen toestaan voor kermissen, jaarmarkten, 
eindejaarsfeesten, enz… 
 
Artikel 89 
Ingeval van wanordelijkheden die de openbare orde en veiligheid in het gedrang brengen, zijn de 
politieambtenaren gemachtigd het lokaal of de winkel te ontruimen. 
In dat geval moeten de aanwezigen onmiddellijk gevolg geven aan het politiebevel. 
 
Artikel 90 
Onverminderd de bevoegdheden van de burgemeester mag er in en rond deze inrichtingen geen 
overlast veroorzaakt worden.  De uitbaters wordt opgelegd om te waken over de reinheid in de omgeving 
van hun handelszaak (straal van 50 m), o.a. door het voorzien van voldoende recipiënten, om afval en 
zwerfvuil te voorkomen en bestrijden. Eveneens dient een regelmatige controle en opruiming van de 
onmiddellijke omgeving door de uitbaters te worden uitgevoerd. 

 

                                                           
1 Wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening 
zoals tot op heden gewijzigd en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten 
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Titel V: beschadigingen en beledigingen 

Artikel 91 
Het is verboden om: 
- zonder toestemming graffiti aan te brengen op roerende of onroerende goederen 
− namen van straten, plaatsen of pleinen, nummers van huizen of andere gebouwen onleesbaar te 

maken of te bekladden, op de huizen of gebouwen te schrijven of ze, op welke wijze ook te 
besmeuren; 

− onroerende eigendommen, gevels, muren en afsluitingen van huizen of gebouwen, hoven of 
onbebouwde gronden langs de openbare weg alsook voorwerpen van openbaar nut of 
deeluitmakend van de openbare versiering te beschadigen of te vernielen op gelijk welke wijze; 

− behoudens in geval van dringende of veiligheidsredenen bomen, planten of houtgewas op de 
openbare plaatsen of wegen te beschadigen. 

 
Artikel 92 
Het is te allen tijde verboden om enig voorwerp op of naar iemand te werpen, dat hem kan kwetsen, 
schade toebrengen, hinderen of bevuilen. 
De daders van feitelijkheden of lichte gewelddaden, mits niemand gewond of geslagen werd en mits 
de feitelijkheden niet tot de klasse van de beledigingen behoren, stellen zich bloot aan een sanctie 
zoals voorzien in dit reglement; in het bijzonder zij die opzettelijk, doch zonder het oogmerk om te 
beledigen, enig voorwerp op iemand werpen dat hem kan hinderen of bevuilen. 
 
Artikel 93 
Het is verboden stenen of andere harde lichamen of voorwerpen die kunnen bevuilen of beschadigen 
tegen voertuigen, huizen, gebouwen en afsluitingen te werpen of in tuinen en besloten erven. 
Daarnaast is het verboden door onvoorzichtigheid of gebrek aan voorzorg onopzettelijk de dood of 
zware verwonding van dieren of vee te veroorzaken door het werpen van stenen of andere harde 
lichamen of voorwerpen. 
 
Artikel 94 
Het is te allen tijde verboden andermans roerende of onroerende eigendommen opzettelijk te 
beschadigen, te besmeuren of te vernielen. 
Het is eenieder verboden stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, 
opzettelijk te beschadigen. 
 
Artikel 95 
Het is te allen tijde verboden wettig aangebrachte aanplakbiljetten kwaadwillig af te trekken of te 
scheuren. 
 
Artikel 96 
Het is te allen tijde verboden opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften 
en plakbriefjes aan te brengen op de openbare weg, op verkeersborden of verkeerslichten, 
straatmeubilair, op bomen, op aanplantingen, plakborden, voor- en zijgevels, muren, omheiningen, 
pijlers, palen, zuilen, bouwwerken, monumenten of op andere plaatsen dan die welke door de 
gemeenteoverheid tot aanplakking bestemd zijn, tenzij die vooraf schriftelijk werden vergund door het 
gemeentebestuur, de eigenaar of de gebruiksgerechtigde, voor zover de eigenaar eveneens zijn 
akkoord vooraf en schriftelijk heeft gegeven. 
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Deel II: openbare reinheid en milieuzorg 

Hoofdstuk I: Zuiverheid van de openbare weg 

AFDELING I: ACHTERLATEN VAN VOORWERPEN 

Artikel 97 
Het is verboden op de openbare weg of op de langs deze wegen gelegen terreinen iets te plaatsen, te 
verspreiden, achter te laten of te werpen dat de reinheid van de omgeving kan schaden, hinderlijke 
uitwaseming kan veroorzaken of een gevaar kan zijn voor de openbare gezondheid en veiligheid.  
 
Artikel 98 
Iedereen die op om het even welke wijze de openbare weg heeft bevuild of laten bevuilen, is verplicht 
deze onverwijld te reinigen. 
 
Artikel 99 
Het is verboden om het even welk materiaal of gereedschap boven of op de openbare weg uit te 
kloppen, uit te borstelen of uit te schudden. 
 
Artikel 100 
Uitbaters van frituren of andere mobiele gelegenheden die waren verkopen om ter plaatse of in de 
onmiddellijke omgeving te verbruiken, zijn verplicht de omgeving van hun inrichting rein te houden. Zij 
dienen ten behoeve van hun klanten een voldoende groot recipiënt te voorzien om afval in te werpen 
en staan zelf in voor de lediging ervan. 
Behoudens hetgeen voorzien is voor de markten, moeten de personen die vanwege de bevoegde 
overheid een vergunning voor het verkopen van goederen op de openbare weg verkregen, instaan 
voor de reinheid van en rond hun standplaats. 
 

AFDELING II: REIN- EN VRIJHOUDEN VAN VOETPADEN, FIETSPADEN, WEGBERMEN EN STRAATGOTEN 

Artikel 101 
De bewoner, gebruiker, aannemers, leveranciers e.a. zijn verplicht alle maatregelen te treffen om het 
voetpad en straatgoot voor het door hem bewoonde of gebruikte eigendom rein te houden, zonder 
evenwel de bestrating of de voegen of fundering ervan te beschadigen. 
In de appartementsgebouwen rust deze verplichting op de bewoner of gebruiker van de gelijkvloerse 
verdieping en bij ontstentenis daarvan op de bewoner van de dichtst daarboven gelegen verdieping, 
tenzij deze verplichting onderling en schriftelijk is geregeld tussen de bewoners van het gebouw. 
Bij niet-bebouwde percelen rust deze verplichting op de gebruiker van de grond of bij ontstentenis bij 
de eigenaar. 
Het in het eerste lid vermelde rein houden van vermelde voetpaden en straatgoten omvat ook het 
verwijderen van zand, stof of grond teneinde de afwatering naar de riolering of gracht te vrijwaren. De 
roosters van de straatkolken dienen eveneens te worden vrijgemaakt van eventueel aanwezig vuil. 
 
Artikel 102 
Het is verboden onderhoudswerken, zoals het verversen van olie, uit te voeren aan auto’s en andere 
motorvoertuigen op de openbare weg. 
 
Artikel 103 
Het is verboden langs de openbare weg te wateren elders dan in de daartoe bestemde plaatsen. 
 
Artikel 104 
Bij vriesweer is het verboden op de openbare weg water te gieten of te laten lopen. 
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Artikel 105 
Bij sneeuwval of ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg erover waken dat voor de 
eigendom die zij bewonen, voor de doorgang van de voetgangers en fietsers voldoende ruimte op het 
voetpad en aanpalende fietspad wordt schoongeveegd of dat het nodige wordt gedaan om de gladheid 
ervan te vermijden. 
Het is verboden de geruimde sneeuw voor een ander gebouw te vegen of op andere plaatsen van de 
openbare weg waardoor het verkeer wordt belemmerd of de rioolopeningen worden verstopt. Ter hoogte 
van opritten, oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers en aangeduide haltes voor voertuigen van 
het openbaar vervoer moet de rand van het voet- en fietspad gelegen langs de rijweg vrijgehouden 
blijven. 
In de appartementsgebouwen rust deze verplichting op de bewoner of gebruiker van de gelijkvloerse 
verdieping en bij ontstentenis daarvan op de bewoner van de dichtst daarboven gelegen verdieping, 
tenzij deze verplichting onderling en schriftelijk is geregeld tussen de bewoners van het gebouw. 
De eigenaar of gebruiker van een niet-bebouwd perceel dient erover te waken dat een volledige ruimte 
voor de doorgang van voetgangers en fietsers wordt schoongeveegd, of dat het nodige wordt gedaan 
om de gladheid te vermijden van dat gedeelte van de openbare weg, gelegen langs het onbebouwd 
perceel. 
 
Artikel 106 
Het rein houden van vermelde voetpaden, fietspaden en straatgoten omvat ook het verwijderen van 
zwerfvuil en onkruidgroei. 
 
Artikel 107 
Het verzamelde vuil mag niet in de straatgoot of riolering worden gebracht maar dient afgevoerd te 
worden via de normale huisvuilverwijdering. 
Het is verboden om het even welke vaste stoffen (slijk, zand e.d) op de straten, in de greppels of in de 
rioolputten achter te laten. Te allen tijde moet vermeden worden dat er minerale oliën, frituurolie, 
cement, verfresten of andere gevaarlijke producten in de straatgoot en rioolkolken terechtkomt. 
Daar waar er een gescheiden rioleringsstelsel aanwezig is, is het verboden in de afvoerleiding 
bestemd voor hemelwater enig andere stof of vloeistof in te brengen. 
 
 
AFDELING III: HET AANBRENGEN VAN PUBLICITEITSBORDEN, AFFICHES, BORDEN, TEKSTEN, TEKENINGEN, … 
OP DE OPENBARE WEG 

Artikel 108 
§1. Behoudens voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen 
en onverminderd de vigerende regelgeving is het verboden publiciteitsborden, affiches, borden, 
teksten of tekeningen van welke aard ook op of langs de openbare weg aan te brengen. 
§2. Bij een overtreding van een van de artikels van deze afdeling zijn de aanbrengers, de 
verantwoordelijke uitgever en de organisator van de betrokken activiteit hoofdelijk aansprakelijk. 
 
Artikel 109 
De publiciteitsborden, affiches, borden, teksten of tekeningen mogen geenszins bevestigd worden aan 
de palen waaraan verkeerslichten of verkeersborden zijn bevestigd. In geen geval mogen ze 
verwarring veroorzaken met de aanwezige verkeerstekens of het zicht van de weggebruikers 
belemmeren. 
Evenmin mogen ze aangebracht worden aan bomen of heesters die behoren tot de openbare weg. 
 
Artikel 110 
Het aanbrengen van de publiciteitsborden, affiches, borden, teksten of tekeningen mag geen schade 
veroorzaken aan het openbaar domein of privé-patrimonium. 
Elke mededeling moet voorzien zijn van de naam en het adres van de verantwoordelijke uitgever. 
 
Artikel 111 
Het formaat van de publiciteitsborden, affiches, borden, teksten of tekeningen mag de vrije doorgang 
voor de weggebruiker niet hinderen. 
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Artikel 112 
De publiciteitsborden, affiches, borden, teksten of tekeningen moeten uiterlijk twee dagen na de dag 
van het evenement verwijderd worden. 
 
Artikel 113 
Het college van burgemeester en schepenen kan het aanbrengen van de publiciteitsborden, affiches, 
borden, teksten of tekeningen beperken tot welomschreven straten en pleinen of gedeelten ervan. 
 
Artikel 114 
Het is verboden andermans eigendom, bewoond of onbewoond, op enige wijze te beplakken of te 
bekladden. 
 
Artikel 115 
Op diverse plaatsen in de gemeente worden gemeentelijke aanplakborden en -zuilen opgericht. Het 
aanbrengen of gedogen van aanplakbiljetten, teksten of tekeningen van welke aard ook, mag, zonder 
voorafgaande toestemming van het gemeentebestuur, uitsluitend geschieden op de hierboven vermelde 
plaatsen volgens de volgende modaliteiten: 
a) uitsluitend aankondigingen, in de vorm van affiches, voor tijdelijke evenementen van socio-culturele 
aard, zijn toegelaten: alle andere aankondigingen, onder meer van politieke en commerciële aard, zijn 
verboden; 
b) het is verboden regelmatig aangeplakte plakbrieven of afkondigingen onleesbaar te maken of te 
overplakken zolang ze hun belang niet verloren hebben of dat de datum van het feit dat ze aankondigen, 
niet verstreken is; 
 
Artikel 116 
Voor boodschappen van politieke aard worden bij officiële verkiezingen aparte aanplakborden voorzien. 
 
 

Hoofdstuk II: Braakliggende terreinen 

Artikel 117 
De gebruikers, of bij ontstentenis, de eigenaars van gronden gelegen aan de openbare weg zijn verplicht 
de gronden rein te houden. 
 
Artikel 118 
§1. De eigenaars, bewoners, huurders, erfpachthouders, opstalhouders, aangestelden, vruchtgebruikers 
van en de houders van om het even welk zakelijk recht, de publiek- en privaatrechtelijke personen 
inbegrepen, op onroerende goederen zijn ertoe gehouden: 
1. de aldaar aanwezige planten, struiken, heesters, hagen, bomen en alle andere aanplantingen te 

snoeien, zodat zij geen enkele belemmering inhouden voor het normaal gebruik van de openbare 
weg, de voetpaden, de gelijkgrondse bermen, de verkeersborden en de openbare verlichting; 

2.  alle vreemde stoffen of materialen die het algemeen uitzicht in het gedrang brengen te verwijderen; 
3.  afsluitingen die gronden en/of terreinen van de openbare weg afsluiten in goede staat te houden. 
 
§2. De burgemeester kan elke eigenaar of gebruiker van voormelde terreinen om redenen van 
veiligheid, hygiëne ertoe verplichten het onkruid te maaien, de beplanting te snoeien, materialen te 
verwijderen of een afsluiting te plaatsen of te herstellen. 
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Hoofdstuk III: Inzameling van afval 

AFDELING I: ALGEMENE BEPALINGEN 

ONDERAFDELING A. DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED 
 
Artikel 119 
Dit hoofdstuk is van toepassing op huishoudelijke afvalstoffen met name afvalstoffen die ontstaan 
door de normale werking van een particuliere huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld 
worden bij besluit van de Vlaamse regering. 
De begrippen en definities vermeld in de geldende wetgeving zijn van toepassing. 
 
Artikel 120 
§1. De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden bij om het even welke selectieve 

inzameling (exclusief het containerpark/recyclagepark/ecopark): 
- huisvuil of restafval; 
- grofvuil; 
- gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen2; 
- krengen van dieren en slachtafval; 
- oude en vervallen geneesmiddelen3; 
- radioactief afval; 
- gevaarlijk afval. 

§2. De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden op het 
containerpark/recyclagepark/ecopark: 
- huisvuil of restafval; 
- groente-, fruit- en tuinafval met een niet recycleerbare papierfractie (GFT+); 
- gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen; 
- krengen van dieren en slachtafval; 
- oude en vervallen geneesmiddelen; 
- gevaarlijke afvalstoffen met uitzondering van klein gevaarlijk afval (KGA); 
- bedrijfsafvalstoffen (facultatief). 

§3. Het is verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten ter inzameling aan te bieden, 
behoudens in de gevallen waarin dit uitdrukkelijk is toegelaten of voorzien in het kader van een 
intergemeentelijk samenwerkingsverband. 

§4.Het is verboden voormelde afvalstoffen en huisvuil of restafval in het bijzonder te deponeren in de 
openbare vuilnisbakken of bladkorven. 

 
Artikel 121 
Behoudens schriftelijke toelating van de burgemeester is het voor iedereen verboden om het even 
welke aangeboden afvalstof mee te nemen. Alleen de door de gemeente of opdrachthoudende 
vereniging IGEAN milieu & veiligheid aangestelde ophalers zijn gerechtigd om afvalstoffen in te 
zamelen. 
 

                                                           
2 Gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen moeten worden afgeleverd bij de leveranciers. 
3 Oude en vervallen geneesmiddelen worden ingezameld via het circuit van de apotheken. 
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ONDERAFDELING B. VERBRANDEN EN SLUIKSTORTEN VAN AFVALSTOFFEN 
 
Artikel 1224: 
Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen5 is het verboden om afvalstoffen of 
andere materialen te verbranden, zowel in open lucht als in gebouwen. De enige uitzonderingen op 
deze regel vormen: 
- het verbranden, conform de wettelijke bepalingen van plantaardige afvalstoffen, afkomstig van het 

onderhoud van de eigen tuin of van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden; 
- het verbranden van onbehandeld stukhout in een houtkachel met een nominale 

verbrandingscapaciteit van maximum 50 kg/u voor de verwarming van een woonverblijf of een 
werkplaats. 

 
Artikel 123 
§1.  Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden om afvalstoffen te 

sluikstorten. Onder sluikstorten wordt verstaan: 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 de bepalingen van onderhavig reglement en andere wettelijke bepalingen. 

§2.  Wanneer afvalstoffen worden achtergelaten op een wijze of op een plaats in strijd met dit 
reglement of met andere wettelijke bepalingen kan de burgemeester de onmiddellijke 
verwijdering van de in §1 bedoelde afvalstoffen bevelen. Dit bevel wordt per aangetekend 
schrijven aan de overtreder overgemaakt. De overtreder beschikt over een termijn van maximum 
één week, te rekenen vanaf de ontvangst van het bevel van de burgemeester. Indien de 
overtreder weigert de afvalstoffen binnen de door de burgemeester vastgestelde termijn te 
verwijderen, is de gemeente gemachtigd ambtshalve, de betrokken afvalstoffen op te ruimen of te 
laten opruimen. 

§3.  Indien geen overtreder kan aangeduid worden, kan de burgemeester jegens de eigenaar van het 
perceel waarop afvalstoffen werden achtergelaten in strijd met dit reglement of met andere 
wettelijke bepalingen, de onmiddellijke verwijdering van de in §1 bedoelde afvalstoffen bevelen. 
Dit bevel wordt per aangetekend schrijven aan de eigenaar overgemaakt. De eigenaar beschikt 
over een termijn van maximum één week, te rekenen vanaf de ontvangst van het bevel van de 
burgemeester. Indien de eigenaar weigert de afvalstoffen binnen de door de burgemeester 
vastgestelde termijn te verwijderen, is de gemeente gemachtigd ambtshalve, de betrokken 
afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen. 

§4.  Onverminderd §2 en §3 is de gemeente gemachtigd ambtshalve, de betrokken afvalstoffen op te 
ruimen of te laten opruimen, wanneer de afvalstoffen worden achtergelaten op een wijze of een 
plaats in strijd met de bepalingen van onderhavig reglement of met andere wettelijke bepalingen. 

§5.  Naar aanleiding van een ambtshalve verwijdering, overeenkomstig §§2, 3 en 4, kan de 
burgemeester gemeentelijke ambtenaren de opdracht geven het afval grondig te onderzoeken 
teneinde de identiteit van de overtreder te achterhalen. 

§6.  Het is verboden slijk, zand of afvalstoffen dat zich voor of nabij de woning bevindt op de straten, 
in de greppels of in de rioolputten te vegen. Het is tevens verboden via de rioolputten of op enige 
andere wijze om het even welke afvalstoffen in de riolering te deponeren. 

§7.  Met het oog op thuiscomposteren is het voor particulieren toegestaan op eigen privé-terrein een 
stapelplaats aan te leggen voor het composteren van eigen groente-, fruit- en tuinafval, mits deze 
stapelplaats geen hinder teweegbrengt voor de buurtbewoners. 

 
ONDERAFDELING C. AANBIEDING VAN AFVALSTOFFEN 
 

Artikel 124 
§1.  De afvalstoffen dienen aangeboden te worden zoals voorzien in dit reglement. Afvalstoffen die 

worden aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden van dit reglement worden 
niet aanvaard. De aanbieder dient dezelfde dag nog de niet-aanvaarde afvalstoffen terug te 
nemen. 

§2.  Het toezicht op de aanbieding van afvalstoffen wordt uitgevoerd door de ophalers die gerechtigd 
zijn om afvalstoffen in te zamelen en door de containerparkwachter(s) in geval van inzameling via 
het containerpark. Deze ophalers en de containerparkwachter(s) mogen de aanbieders wijzen op 
de foutieve aanbieding en de nodige richtlijnen verstrekken. Zij mogen de afvalstoffen die niet 
conform de voorschriften afgeleverd worden, weigeren. 

                                                           
4 Zie ook artikel 196 
5 Met andere wettelijke bepalingen wordt hier onder andere bedoeld: veldwetboek, bosdecreet, Vlarem, e.d. 
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Artikel 125 
§1.  De afvalstoffen die huis-aan-huis worden ingezameld mogen slechts vanaf 18 uur de avond voor 

de ophaaldag buitengeplaatst worden. 
§2.  De afvalstoffen, desgevallend middels de voorgeschreven recipiënten, dienen aangeboden te 

worden aan de rand van de openbare weg en aan het betrokken perceel waar de aanbieder 
gevestigd is, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen. De 
aanbieder die afgelegen van de openbare weg gevestigd is of die langs wegen, plaatsen of 
stegen gevestigd is die niet door de wagens van de ophaaldienst bereikbaar zijn, dienen de 
voorgeschreven recipiënten te plaatsen op de dichtst bij zijn perceel grenzende openbare weg 
die wel toegankelijk is. 

§3.  De inwoners die afvalstoffen, desgevallend middels de voorgeschreven recipiënten, buitenzetten 
zijn zelf verantwoordelijk voor het eventueel uitspreiden van de inhoud ervan en staan zelf in voor 
het opruimen. 

§4.  Het is verboden de langs de openbare weg staande recipiënten te openen, geheel of gedeeltelijk 
te ledigen en/of te doorzoeken, met uitzondering van het bevoegde personeel in de uitoefening 
van hun functie. 

§5.  De geledigde recipiënten dienen desgevallend door de aanbieder op de dag van lediging terug te 
worden verwijderd van de openbare weg. 

 
ONDERAFDELING D. AFVAL OP STANDPLAATSEN 
 
Artikel 126 
§1.  De uitbater van een private vaste of verplaatsbare inrichting aan of langs de openbare weg die 

voedingswaren of dranken verkoopt of aanbiedt die buiten de inrichting worden verbruikt 
(drankautomaat, snackbar, frituur, ijssalon, e.d.) dient op een behoorlijke wijze, duidelijk zichtbare 
en goed bereikbare afvalrecipiënten te voorzien. 

§2.  De opstellingsplaats en het aantal inzamelrecipiënten, alsook de aard van de in te zamelen 
fracties kunnen door het gemeentebestuur worden bepaald. 

§3.  De ambulante uitbater dient de recipiënten zelf tijdig te ledigen en het recipiënt, de standplaats en 
de onmiddellijke omgeving van de inrichting rein te houden. 

 
ONDERAFDELING E. AFVAL OP EVENEMENTEN 
 
Artikel 127 
Indien op het grondgebied van de gemeente een evenement (zoals o.m. kermis, markt, stoet, concert, 
braderij, …) plaatsvindt, dienen de organisatoren ervan in samenspraak met de gemeente in te staan 
voor de voorkoming, de selectieve inzameling en de verwijdering van de vrijgekomen afvalstoffen. De 
ophaal- en verwerkingskosten van de ingezamelde afvalstoffen vallen ten laste van de organisatoren.  
 
 
ONDERAFDELING F. RECLAMEDRUKWERK EN GRATIS REGIONALE PERS16 
 
Artikel 128 
§1.  Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen vóór 7 uur en na 22 uur. 

Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in leegstaande panden of 
achter te laten op andere plaatsen, inclusief het containerpark, anders dan de brievenbus. 

§2.  Door de gemeente worden zelfklevers met de boodschap “geen reclamedrukwerk en geen gratis 
regionale pers a.u.b.” of “geen reclamedrukwerk, wel gratis regionale pers a.u.b.” of een 
gelijkaardige tekst ter beschikking gesteld. Eén van deze zelfklevers kan op de brievenbus 
aangeplakt worden. Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers, respectievelijk 
reclamedrukwerk te bedelen in de brievenbus die voorzien is van een dergelijke zelfklever. 
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AFDELING II. INZAMELING VAN HUISVUIL EN RESTAFVAL EN DE GEMENGDE FRACTIE VAN HET 
VERGELIJKBAAR BEDRIJFSAFVAL 

ONDERAFDELING A. DEFINITIE 
 
Artikel 129 
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huisvuil en restafval verstaan: alle afvalstoffen, 
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding, die in de voorgeschreven 
recipiënt voor de huisvuilophaling kunnen geborgen worden, met uitzondering van papier en karton, 
textiel, glas, klein gevaarlijk afval, groente-, fruit- en tuinafval of groenafval, plastic flessen en flacons, 
metalen verpakkingen en drankkartons en andere selectief ingezamelde afvalstoffen. 
 
ONDERAFDELING B. INZAMELING 
 
Artikel 130 
§1.  Het huisvuil en restafval wordt huis-aan-huis opgehaald langs de voor de ophaler toegankelijke 

straten, wegen en pleinen waar de ophaling wordt ingericht op de door het college van 
burgemeester en schepenen bepaalde dagen. 

§2.  Het huisvuil en restafval mag niet worden meegegeven met het grofvuil of een inzameling andere 
dan deze van het huisvuil en restafval en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval. 

§3.  Het is verboden voor de verwijdering van het huisvuil gebruik te maken van een containerpark. 
 
ONDERAFDELING C. WIJZE VAN AANBIEDING 
 
Artikel 131 
§1.  Het huisvuil en restafval dient gescheiden aangeboden te worden in recipiënten waarvan de aard 

en het model door het college van burgemeester en schepenen werd vastgesteld. Het gebruik 
van andere recipiënten is verboden. Het recipiënt dient zorgvuldig gesloten te worden en mag 
noch scheuren, barsten of lekken vertonen. 

§2.  Het gewicht van de aangeboden recipiënt mag niet groter zijn dan 15 kg in het geval van 
huisvuilzakken. 

§3.  Het huisvuil en restafval dient aangeboden te worden in een toestand die geen risico inhoudt voor 
de veiligheid en/of gezondheid van de ophaler. Scherpe voorwerpen dienen zodanig verpakt te 
worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de ophalers. 

 

AFDELING III: INZAMELING VAN GROFVUIL 

ONDERAFDELING A. DEFINITIE 
 
Artikel 132 
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder grofvuil verstaan: alle afvalstoffen, ontstaan door de 
normale werking van een particuliere huishouding, die omwille van de omvang, de aard en/of het 
gewicht niet in het recipiënt voor de huisvuilophaling kunnen geborgen worden, met uitzondering van 
papier, karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval, groente-, fruit- en tuinafval of groenafval, plastic 
flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons, afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur, bouw- en sloopafval, houtafval, gemengde metalen, autobanden en andere selectief 
ingezamelde afvalstoffen. 
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ONDERAFDELING B. INZAMELING 
 
Artikel 133 
§1.  Het grofvuil wordt opgehaald langs de voor de ophaler toegankelijke straten, wegen en pleinen 

waar de ophaling wordt ingericht op de door het college van burgemeester en schepenen 
bepaalde dagen. Het grofvuil wordt ook ingezameld op het containerpark. Het herbruikbaar 
grofvuil kan worden aangeboden in het kringloopcentrum waarmee de gemeente een 
overeenkomst heeft afgesloten. 

§2.  Het grofvuil mag niet worden meegegeven met het huisvuil of een inzameling, andere dan deze 
van het grofvuil. 

 
ONDERAFDELING C. WIJZE VAN AANBIEDING 
 
Artikel 134 
§1.  Het grofvuil dient naar behoren gebundeld of per stuk en gesorteerd per fractie aangeboden te 

worden. 
§2.  Het grofvuil mag niet langer zijn dan 1,50 m en niet groter zijn dan 2 m³. Het gewicht van één 

afzonderlijk stuk bedraagt maximaal 50 kg. 
§3.  Alle voorwerpen dienen zodanig aangeboden te worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren 

voor de ophalers van de afvalstoffen. 
 

AFDELING IV: SELECTIEVE INZAMELING VAN GLAS 

ONDERAFDELING A. DEFINITIE 
 
Artikel 135 
§1.  Voor de toepassing van dit reglement wordt onder glas verstaan: hol glas en vlak glas, ontstaan 

door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, 
met uitzondering van vuurvaste voorwerpen, gewapend glas, serreglas, kristal, opaal glas, 
rookglas, spiegelglas, autoruiten, plexiglas, gloeilampen, spaarlampen, TL-lampen, porselein, 
aardewerk, beeldbuizen, e.d.. 

§2.  Hol glas betreft alle flessen en bokalen. 
§3.  Vlak glas betreft vensterglas. 
 
ONDERAFDELING B. INZAMELING 
 
Artikel 136 
§1.  Hol glas wordt kleurgescheiden ingezameld in de glascontainers die verspreid staan opgesteld in 

de gemeente. Hol glas en vlak glas worden eveneens ingezameld op het containerpark.  
§2.  Hol en vlak glas mag niet worden meegegeven met het huisvuil, het grofvuil of een selectieve 

inzameling, andere dan deze van hol en vlak glas. 
 
ONDERAFDELING C. WIJZE VAN AANBIEDING 
 
Artikel 137 
Hol glas dat naar de glascontainer gebracht wordt, dient, afhankelijk van de kleur, in de daartoe 
voorziene glascontainers te worden gedeponeerd. Hol glas wordt bij de aanbieding indien mogelijk 
ontdaan van deksels, stoppen en omwikkelingen. Het dient leeg en voldoende gereinigd te zijn. 
 
Artikel 138 
§1.  Het deponeren in glascontainers van om het even welke andere afvalstof dan hol glas is 

verboden. Het is verboden om naast de glascontainers glas of andere afvalstoffen achter te laten. 
§2.  Het is verboden glas te deponeren in de glascontainers tussen 22 uur en  7 uur, evenals op zon- 

en feestdagen. 
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AFDELING V: SELECTIEVE INZAMELING VAN PAPIER EN KARTON 

ONDERAFDELING A. DEFINITIE 
 
Artikel 139 
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder papier en karton verstaan: alle dag-, week- en 
maandbladen, tijdschriften en periodieken, reclamedrukwerk en ander drukwerk, publicaties, telefoon- 
en faxgidsen, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier, boeken en papieren of kartonnen 
verpakkingen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een 
vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van geolied papier of karton, papier met waslaag, 
carbonpapier, gelaagd papier, vervuild papier, vervuilde papieren en kartonnen verpakkingen, 
papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn, kaarten met 
magneetbanden, behangpapier, cement-, meststof- en sproeistofzakken, e.d.. 
 
ONDERAFDELING B. INZAMELING 
 
Artikel 140 
§1.  Papier en karton wordt minstens maandelijks huis-aan-huis opgehaald langs de voor de ophaler 

toegankelijke straten, wegen en pleinen waar de ophaling wordt ingericht op de door het college 
van burgemeester en schepenen bepaalde dagen. Papier en karton wordt ook ingezameld op het 
containerpark. 

§2.  Papier en karton mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het 
bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van papier en karton. 

 
ONDERAFDELING C. WIJZE VAN AANBIEDING 
 
Artikel 141 
§1.  Het papier en karton dient aangeboden te worden in een kartonnen doos, papieren zak en steeds 

samengebonden met natuurkoord in hanteerbare pakken. 
§2.  Het gewicht per zak, doos of pakket mag niet groter zijn dan 15 kg. 
 
 
AFDELING VI: SELECTIEVE INZAMELING VAN KLEIN GEVAARLIJK AFVAL 

ONDERAFDELING A. DEFINITIE 
 
Artikel 142 
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder klein gevaarlijk afval, hierna KGA genoemd, 
verstaan, de afvalstoffen zoals opgesomd in artikel 5.5.2.1 van het Vlarea. 
 
ONDERAFDELING B. INZAMELING 
 
Artikel 143 
§1.  Het KGA wordt opgehaald of ingezameld op de door het college van burgemeester en schepenen 

bepaalde plaatsen en tijdstippen. 
§2.  KGA mag niet worden meegegeven met het huisvuil, het grofvuil of een selectieve inzameling, 

andere dan deze van KGA. 
 
ONDERAFDELING C. WIJZE VAN AANBIEDING 
 
Artikel 144 
§1.  Het KGA dient, tenzij het fysisch onmogelijk of niet aangewezen is, afzonderlijk van andere 

afvalstoffen aangeboden te worden in een daartoe geschikte recipiënt. 
§2.  Injectienaalden moeten worden aangeboden in een naaldcontainer. 
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Artikel 145 
Het aangeboden KGA wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, inclusief 
buitenverpakking, aangeboden om de identificatie te vereenvoudigen. Indien nodig brengt de 
voortbrenger zelf de aanduiding(en) over de aard, de samenstelling en de eventuele gevaren van het 
KGA op de verpakking aan. Producten van verschillende aard mogen niet worden samengevoegd. De 
aanbieder dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om het lekken en andere ongewenste 
effecten van het KGA te voorkomen. 
 
Artikel 146 
§1.  Het KGA dat wordt aangeboden bij een eventuele huis-aan-huis- of wijkinzameling wordt door de 

begeleider van het ophaalvoertuig in de gepaste sorteer- of opslagrecipiënten gedeponeerd. De 
aanbieder van het KGA mag dit niet zelf doen. 

§2.  Het KGA dat wordt aangeboden op het containerpark wordt door het bevoegde personeel in de 
speciale KGA-kluis gedeponeerd. De aanbieder van het KGA mag dit niet zelf doen. 

§3.  De afgifte van KGA aan de erkende ophaler gebeurt in aanwezigheid en onder toezicht van het 
bevoegde personeel. 

 
ONDERAFDELING D. GEBRUIK VAN DE MILIEUBOX 
 

Artikel 147 
§1.  De milieubox wordt voor gebruik aan de inwoners ter beschikking gesteld. De inwoners zijn 

persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van de milieubox. Onder 
deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de milieubox uitsluitend mag aangewend worden voor de 
opslag van KGA. 

§2.  In geval van schade, diefstal of verlies dient de inwoner de gemeente hiervan onverwijld in kennis 
te stellen met het oog op de herstelling of de vervanging door een nieuwe milieubox.  

 
Artikel 148 
De milieubox dient verbonden te blijven aan het adres waar hij is afgeleverd. In geval van verhuizing is 
het de inwoner niet toegestaan om de milieubox mee te nemen naar zijn nieuwe adres. 
 
Artikel 149 
Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente geen beschikking hebben 
over een milieubox kunnen bij de gemeente een milieubox bekomen. 
 
 
Afdeling VII: Selectieve inzameling van groente-, fruit- en tuinafval gemengd met een niet 
recycleerbare papierfractie (GFT+) 
 
Artikel 150 
 
Artikel 151 
 
Artikel 152 
 
Artikel 153 
 
Artikel 154 
 
Artikel 155 
 
Artikel 156 
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Afdeling VIII: Selectieve inzameling van tuinafval en/of snoeihout 
 
ONDERAFDELING A. DEFINITIE 
 
Artikel 157 
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder tuinafval verstaan: organisch composteerbaar afval 
zoals snoeihout, plantenresten, haagscheersel, bladeren, organisch afval uit parken en plantsoenen, 
boomstronken, gazon- en wegbermmaaisel en kerstbomen, ontstaan door de normale werking van 
een particuliere huishouding. Onder snoeihout worden enkel takken met een diameter van minder dan 
10 cm verstaan. 
 
ONDERAFDELING B.INZAMELING 
 
Artikel 158 
§1.  Het tuinafval en snoeihout wordt minstens opgehaald langs de voor de ophaler toegankelijke 

straten, wegen en pleinen waar de ophaling wordt ingericht op de door het college van 
burgemeester en schepenen bepaalde dagen. Het tuinafval en snoeihout wordt ook ingezameld 
op het containerpark. 

§2.  Tuinafval en snoeihout mag niet worden meegegeven met het huisvuil, het grofvuil of een 
selectieve inzameling, andere dan deze van tuinafval en snoeihout. 

§3.  Verontreinigd tuinafval en snoeihout wordt niet aanvaard bij de selectieve inzameling. 
 
 
ONDERAFDELING C. WIJZE VAN AANBIEDING 
 
Artikel 159 
§1.  Het tuinafval dient voor de huis-aan-huisinzameling aangeboden te worden in recipiënten 

waarvan de aard en het model door het college van burgemeester en schepenen werd 
vastgesteld. Het gebruik van andere recipiënten is verboden. Het recipiënt dient zorgvuldig 
gesloten te worden en mag noch scheuren, barsten of lekken vertonen. 

§2.  Bij gebruik van tuinafvalzakken mag het gewicht van het recipiënt niet groter zijn dan 15 kg. 
§3.  Het snoeihout dient samengebonden met natuurkoord te worden aangeboden. De takken mogen 

niet langer zijn dan 1,5 m. 
 
 
AFDELING IX: SELECTIEVE INZAMELING VAN PLASTIC VERPAKKINGEN, METALEN VERPAKKINGEN EN 
DRANKKARTONS 

ONDERAFDELING A.DEFINITIE 
 
Artikel 160 
§1. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder plastic flessen en flacons, metalen 

verpakkingen en drankkartons, ook PMD-afval genoemd, verstaan: plasticflessen en flacons, 
metalen verpakkingen (inclusief kroonkurken) en drankkartons, met uitzondering van papieren en 
kartonnen verpakkingen en glasverpakkingen, ontstaan door de normale werking van een 
particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit. 

§2.  De aangeboden plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons mogen geen 
KGA, glas, etensresten of andere afvalstoffen bevatten. 

 
ONDERAFDELING B. INZAMELING 
 
Artikel 161 
§1.  De plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons worden huis-aan-huis 

opgehaald langs de voor de ophaler toegankelijke straten, wegen en pleinen waar de ophaling 
wordt ingericht op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen. De 
plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons worden ook ingezameld op het 
containerpark. 

§2.  Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons mogen niet worden 
meegegeven met het huisvuil, het grofvuil of een andere selectieve inzameling, andere dan deze 
van de plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons. 
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§3.  Verontreinigde plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons worden niet 
aanvaard. 

 
ONDERAFDELING C. WIJZE VAN AANBIEDING 
 
Artikel 162 
§1.  De plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons dienen aangeboden te 

worden in PMD-zakken waarvan de aard en het model door het college van burgemeester en 
schepenen werd vastgesteld. Het gebruik van andere recipiënten is verboden. Het recipiënt dient 
zorgvuldig gesloten te worden en mag noch scheuren, barsten of lekken vertonen. 

§2.  De verschillende fracties van de plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en 
drankkartons mogen gemengd in de voorgeschreven recipiënt worden aangeboden. 

 Er mag geen PMD of ander afval aan de buitenkant van de PMD-zak vastgebonden worden. 
§3.  Het gewicht van één recipiënt mag niet groter zijn dan 8 kg en dient gesloten aangeboden te 

worden. 
 
 
AFDELING X: SELECTIEVE INZAMELING VAN GEMENGDE METALEN 

ONDERAFDELING A. DEFINITIE 
 
Artikel:163 
§1.  Voor de toepassing van dit reglement wordt onder gemengde metalen verstaan: alle door de 

normale werking van een particuliere huishouding ontstane soorten van metalen voorwerpen 
waarvan de grootte sterk kan verschillen, met uitzondering van KGA, metalen verpakkingen en 
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. 

 
ONDERAFDELING B. INZAMELING 
 
Artikel 164 
§1.  De gemengde metalen worden samen met het grof vuil opgehaald langs de straten, wegen en 

pleinen waar de ophaling wordt ingericht, op de door het college van burgemeester en 
schepenen bepaalde dagen. De gemengde metalen worden ook ingezameld op het 
containerpark/recyclagepark/ecopark. 

§2.  Gemengde metalen mogen niet worden meegegeven met het huisvuil of een selectieve 
inzameling, andere dan deze van grof vuil. 

 
ONDERAFDELING C. WIJZE VAN AANBIEDING 
 
Artikel 165 
De gemengde metalen moeten worden aangeboden zoals het grof vuil. 
 
 
AFDELING XI:SELECTIEVE INZAMELING VAN TEXTIEL EN HERBRUIKBARE GOEDEREN 

ONDERAFDELING A. DEFINITIE 
 
Artikel 166 
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder herbruikbare goederen verstaan: alle door de 
normale werking van een particuliere huishouding ontstane afvalstoffen die via het kringloopcentrum 
geschikt kunnen gemaakt worden voor hergebruik, zoals meubelen, kleding, kleine huisraad, boeken 
en platen, speelgoed, e.d.. 
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huishoudelijk textielafval verstaan: alle niet 
verontreinigde kledij (textiel en lederwaren), schoeisel, handtassen, beddegoed, woningtextiel 
(gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, servetten…), lompen, e.d., die ontstaan door de normale 
werking van een particuliere huishouding. 
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ONDERAFDELING B. INZAMELING 
 
Artikel 167 
§1.  Het textiel wordt desgevallend ingezameld langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling 

wordt ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen. Het 
textiel wordt eveneens ingezameld op het containerpark.  

§2.  Alleen de organisaties die toelating hebben van het college van burgemeester en schepenen of 
de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid en vermeld zijn op de door de OVAM 
gepubliceerde lijst van “erkende textielinzamelaars” zijn gemachtigd textielcontainers te plaatsen, 
respectievelijk een huis-aan-huisinzameling te organiseren. 

§3.  Het textiel mag niet worden meegegeven met het huisvuil, het grofvuil of een selectieve 
inzameling, andere dan deze van het textiel. 

§4.  Voor de inzameling van herbruikbare goederen wordt een beroep gedaan op het door de OVAM 
erkend kringloopcentrum, werkzaam op het grondgebied van de gemeente. Deze inzameling kan 
gebeuren op afroep. Het telefoonnummer van het kringloopcentrum is terug te vinden via het 
gemeentelijk informatieblad en via de gemeentelijke diensten. 

§5.  Herbruikbare goederen mogen niet worden meegegeven met het huisvuil, het grofvuil of een 
andere selectieve inzameling, andere dan deze van herbruikbare goederen. 

§6.  Het staat het kringloopcentrum vrij om aangeboden herbruikbare goederen te weigeren indien 
deze niet dienstig zijn voor het kringloopcentrum. In dit geval mogen de door het 
kringloopcentrum geweigerde herbruikbare goederen meegegeven worden met het huisvuil, het 
grofvuil of gemengde metalen. 

 
ONDERAFDELING C. WIJZE VAN AANBIEDING 
 
Artikel 168 
Alle voorwerpen moeten zodanig aangeboden worden dat ze geen gevaar opleveren voor de ophalers 
van de afvalstoffen. 
 
AFDELING XII: HET CONTAINERPARK 

ONDERAFDELING A. ALGEMEEN 
 
Artikel 169 
Het containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke 
afvalstoffen mogelijk te maken met het oog op de maximale recyclage van deze afvalstoffen. 
 
Artikel 170 
§1.  Het containerpark is enkel toegankelijk voor de inwoners van de gemeente. Het college van 

burgemeester en schepenen of de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid kan 
het gebruik van het containerpark verruimen. 

§2.  Het containerpark is geopend op de door het college van burgemeester en schepenen of de 
opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid bepaalde data en openingsuren. Buiten 
de openingsuren is het containerpark niet toegankelijk voor personen vreemd aan de dienst. 

§3.  Op het containerpark gelden de bepalingen van het huishoudelijk reglement zoals vastgesteld 
door het college van burgemeester en schepenen of de opdrachthoudende vereniging IGEAN 
milieu & veiligheid. 

 
ONDERAFDELING B. GEBRUIK VAN HET CONTAINERPARK 
 
Artikel 171 
Op het containerpark mogen enkel de door het college van burgemeester en schepenen of de 
opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid vastgestelde en vooraf maximaal 
gesorteerde huishoudelijke afvalstoffen aangeboden worden. 
De afvalstoffen mogen slechts na goedkeuring van de containerparkwachter, enkel in de daartoe 
voorbestemde en van een duidelijke vermelding voorziene container, recipiënt of opslagruimte 
gedeponeerd worden. 
Er mogen geen afvalstoffen van het containerpark meegenomen worden. 
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Artikel 172 
Tijdens de openingsuren is het containerpark permanent onder toezicht van de 
containerparkwachters. 
 
Artikel 173 
§1.  Het is de containerparkwachter toegestaan de aanbrengers van afvalstoffen buiten de omheining 

te laten wachten indien er zich reeds teveel mensen op het containerpark bevinden, evenals in 
functie van een goede verkeersregeling op het containerpark. 

§2.  Kinderen jonger dan 12 jaar dienen vergezeld te zijn door een volwassen begeleider. 
§3.  Het is verboden dieren te laten rondlopen op het containerpark. 
 
Artikel 174 
De afvalstoffen dienen zoveel mogelijk gesorteerd te worden aangeboden, teneinde de verblijfsduur 
van de bezoekers op het terrein te beperken. De snelheid van de voertuigen is beperkt tot 15 km/uur. 
De motor dient stilgelegd te worden bij het lossen van de afvalstoffen. De bezoekers en de ophalers 
zijn ertoe gehouden de aanwijzingen van de parkwachter te volgen. 
 
Artikel 175 
§1.  De gebruikers van het containerpark moeten de omgeving van de containers en de overige 

ruimte van het terrein steeds zo rein mogelijk houden. Zij kunnen door de containerparkwachters 
verzocht worden het door hen bevuilde terrein te reinigen. 

§2.  Tijdens de sluitingsuren/dagen van het containerpark is het verboden om afval voor de 
toegangspoorten te deponeren of over de omheining op het containerpark te gooien. Dergelijke 
handelingen worden gelijkgesteld met sluikstorten. 

 
Artikel 176 
Op het containerpark is het verboden te roken of om op enige andere wijze vuur te maken. Het is 
verboden om enige beschadiging aan te brengen aan de omheining, containers, gebouwen, 
beplantingen of uitrusting. 
 
 

Hoofdstuk IV: Water, grachten en riolering 

AFDELING I: GRACHTEN EN AFVOERSLOTEN 

Artikel 177 
Dit reglement is van toepassing op de afvoersloten en (baan)grachten die niet vallen onder de 
wettelijke bepalingen betreffende de bevaarbare en onbevaarbare waterlopen, de polders en 
wateringen, waarvan het beheer en het onderhoud werd toevertrouwd aan andere instanties, en deze 
waar provinciale reglementen bedoelde aangelegenheid regelen. 
 
Artikel 178 
Behalve de lozing van afvalwater waarvoor een vergunning werd verleend krachtens Vlarem17 en de 
lozing van niet verontreinigd hemelwater, is het verboden in de afvoersloten en (baan)grachten 
voorwerpen of stoffen te werpen of te lozen. 
 
Artikel 179 
De eigenaars, vruchtgebruikers, huurders of andere bewoners van een onroerend goed zijn verplicht 
de vrije afwatering van de op hun gronden gelegen afvoersloten en grachten te garanderen en zo 
nodig deze te ruimen of te doen ruimen voor 1 november. 
Al de voorwerpen welke de afloop van het water zouden kunnen hinderen, zullen weggeruimd worden. 
Met uitzondering van de bestaande grachten moeten de grachten op de bodem minimaal 25 cm breed 
zijn en schuine taluds hebben. De diepte en de aansluiting met de hoofdgracht moet voldoende 
afvloeiing van het water garanderen. 
 

                                                           
17  Besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement 

betreffende de milieuvergunning (Vlarem I) 
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Artikel 180 
De bij het vorig artikel bepaalde personen zijn verplicht de afvoersloten en (baan)grachten in stand te 
houden, de voor de instandhouding ervan noodzakelijke onderhoudswerken uit te voeren en, indien 
nodig, voor het algemeen nut ze te herdelven of te doen herdelven. 
 
Artikel 181 
Het is verboden afvoersloten of (baan)grachten geheel of gedeeltelijk te dempen, te beschoeien of te 
bekleden met materialen die de infiltratie van water naar de bodem kunnen tegenwerken. 
 
Artikel 182 
Wanneer het gemene sloten of (baan)grachten betreft, rust de verplichting om werken uit te voeren 
voor de helft op ieder van de boordeigenaars of -gebruikers, behoudens hetgeen bepaald is in artikel 
33 van het veldwetboek18. 
 
Artikel 183 
Het gemeentebestuur zal tot de eigendommen, waar de afwateringen doorlopen, toegang hebben om 
zich er van te vergewissen dat de voorschriften van dit besluit worden nageleefd. 
 
Artikel 184 
Met het oog op de verdelging van muskusratten, ander ongedierte en evasieve plantenexoten langs 
afvoersloten en (baan)grachten zijn de in artikel 188 vermelde personen verplicht vrije doorgang te 
verlenen aan de daartoe aangestelde personen van de gemeente, de provincie of AMINAL. 
 

AFDELING II: LOZINGEN EN AFVALWATER 

Artikel 185 
§1.  Wanneer in de openbare weg een openbare riolering is aangelegd, moet het huishoudelijk 

afvalwater geloosd worden in de openbare riolering.  
§2.  Een woning of gebouw wordt geacht aansluitbaar te zijn als het ligt aan een openbare weg of een 

private weg met een openbaar karakter uitgerust met openbare riolering, mits die riool bereikbaar 
is zonder de eigendom van derden te betreden. Eventueel moeten niveauverschillen opgelost 
worden met afvalwaterpompen. Deze aansluitingsplicht geldt ook voor bestaande indirecte 
lozingen in grondwater voor zover de aansluiting technisch mogelijk is. De eigenaar moet zelf de 
nodige documenten leveren die deze eventuele technische onmogelijkheid tot aansluiting op de 
openbare riolering staven en is verplicht zelf in te staan voor de zuivering van zijn afvalwater. 

 
Artikel 186 
Het is verboden om afvalwater of regenwater afkomstig van bebouwde of onbebouwde percelen op de 
openbare weg te laten afvloeien. 
 

 

Hoofdstuk V: Geur en Lucht 

AFDELING I: VERBRANDING VAN MATERIALEN 

Artikel 187 
Onverminderd de bepalingen van de geldende wetgeving is het verboden om materialen te 
verbranden die hinderlijke rookgassen verspreiden met uitzondering van de verbranding van 
onbehandeld, droog stukhout.  
Deze bepaling geldt zowel voor verbranding van materialen in open lucht als via (hout)kachels, open 
haarden of zogenaamde allesbranders met een nominale verbrandingscapaciteit van maximum  
50 kg/u voor de verwarming van een woonverblijf of een werkplaats. 
 

                                                           
18 Veldwetboek van 7 oktober 1886, waarvan de Nederlandstalige tekst werd vastgesteld bij wet van 8 april 1969 
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Artikel 188 
De burgemeester kan na een gemotiveerde aanvraag schriftelijke toestemming geven voor 
uitzondering op artikel 187, bijvoorbeeld om redenen van folkloristische of sociale aard, als 
fytosanitaire maatregel bij bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden, in het kader van het beheer van 
bossen, natuur en landschappen. 
De burgemeester kan toestemming geven, weigeren of voorwaarden opleggen betreffende de plaats 
of het tijdstip. 
 
Artikel 189 
Bij vaststelling van de verspreiding van prikkelende of irriterende rookgassen door politie of 
aangestelde ambtenaren dient de veroorzaker op eerste verzoek het vuur onmiddellijk te blussen 
indien deze niet over een toestemming beschikt zoals vermelde in artikel 188. In het andere geval 
dient deze toestemming getoond te worden aan de politie of de ambtenaar. 
Er dient steeds een verantwoordelijke bij het vuur aanwezig te zijn die waakt over de 
brandveiligheidvoorwaarden. 
 
 
AFDELING II: ANDERE ACTIVITEITEN DIE GEURHINDER KUNNEN VEROORZAKEN 

Artikel 190 
Indien men activiteiten uitvoert die geurhinder kunnen veroorzaken (productie etenswaren, tijdelijke 
opslag afval, uitwerpselen van dieren, houden van dieren e.d.) dient de verantwoordelijke alle 
mogelijke maatregelen te nemen om de hinder naar omwonenden te vermijden of zo klein mogelijk te 
houden. 
 
Artikel 191 
Bij de vaststelling van geurhinder ten gevolge van een onhygiënische situatie dient de 
verantwoordelijke op eerste verzoek van de burgemeester, de politie of aangestelde ambtenaren de 
nodige sanitaire maatregelen te treffen om de hinder te verminderen en de hygiëne te vrijwaren. 
 
Artikel 192 
Bij nalaten van het uitvoeren van de opgelegde maatregelen vermeld in de artikelen 190 en 191 kan 
de burgemeester zelf de nodige maatregelen treffen om de bron van luchtverontreiniging of 
geurhinder te verwijderen en de hieraan verbonden kosten verhalen op de veroorzaker van de hinder. 
 

AFDELING III: LICHTVERVUILING 

Artikel 193 
Behoudens voorafgaande en schriftelijke toelating van de Burgemeester is het verboden gebruik te 
maken van het luchtruim boven het grondgebied van de gemeente voor het uitzenden of projecteren 
hetzij rechtstreeks, hetzij door weerkaatsing, van lichtbundels, van laserlicht of zogenaamd laserlicht. 
 
Artikel 194 
Onverminderd andere reglementaire bepalingen moet elke exploitant de nodige maatregelen nemen 
om lichthinder te voorkomen. Door lichthinder wordt verstaan, hinder ten gevolge van kunstlicht dat de 
perken van het optimaal nut overschrijdt. 
 
Artikel 195 
Het gebruik en de intensiteit van lichtbronnen in open lucht zijn beperkt tot de noodwendigheden 
inzake exploitatie en veiligheid. De verlichting moet dermate worden geconcipieerd dat niet-
functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt beperkt. 
 
Artikel 196 
Klemtoonverlichting mag uitsluitend zijn gericht op de inrichting of op onderdelen ervan. 
Klemtoonverlichting is verlichting bedoeld om de aandacht te trekken of om het verlichte onderwerp te 
accentueren. 
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Artikel 197 
Lichtreclame mag de normale intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen. Lichtreclame wil 
zeggen door middel van lichtgevende boodschappen de aandacht vestigen op een product, een 
merknaam of de naam van een inrichting. 
 
 
 

Hoofdstuk VI: Lawaaihinder 

AFDELING I: ALGEMEEN 

Artikel 198 
§1. Onverminderd de bepalingen over de geluidshinder opgenomen in de geldende wetgeving wordt in 
het algemeen verboden: het maken en laten maken van elk gerucht of rumoer dat van aard is de rust 
van de inwoners te storen, wanneer dit zonder noodzaak veroorzaakt wordt. 
§2. De houders van dieren moeten ervoor zorgen dat de dieren geen geluidshinder veroorzaken die van 
aard is de rust van omwonenden te storen.  
Wordt o.m. beschouwd als van aard zijnde de rust te verstoren: de eigenaar of houder van een hond die 
dit dier zonder noodzaak laat blaffen.  
 
 
AFDELING II: VUURWERK 

Artikel 199 
Onverminderd de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen terzake is het verboden, 
zowel op de openbare weg als op private domeinen, binnenplaatsen en op plaatsen die palen aan de 
openbare weg, om het even welk vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en 
rookbussen te laten ontploffen. 
Dit verbod geldt evenwel niet tijdens de nacht van 31 december en 1 januari en tijdens jaarmarkten, 
kermissen en andere plaatselijke feestelijkheden. Deze uitzondering geldt louter voor de private 
domeinen of plaatsen die niet palen aan de openbare weg. Het afsteken van vuurwerk mag nooit 
hinder veroorzaken voor de gebruikers van de openbare weg. 
De burgemeester kan toestemming verlenen om feestvuurwerk af te steken volgens de voorwaarden 
en modaliteiten die hij bepaalt. 
 
 
AFDELING III: GEMOTORISEERDE WERKTUIGEN 

Artikel 200 
Het gebruik van werktuigen en machines voor huishoudelijk gebruik die met een motor worden 
aangedreven en waarvan het geluid hinderend kan zijn voor de omwonenden, zoals gras- en 
zaagmachines en dergelijke, is verboden tussen 22 en  7 uur evenals op zon- en wettelijke feestdagen. 
De burgemeester kan het gebruik van machines en werktuigen aan bijkomende beperkingen 
onderwerpen of afwijkingen toestaan. 
 

AFDELING IV: SIRENES, BELLEN, LUIDSPREKERS, RADIO-INSTALLATIES DOOR VERKOPERS, RECLAMEMAKERS 

Artikel 201 
Het aanwenden van fluiten, sirenes, bellen, klokken, muziek of andere geluiden door 
handelsinrichtingen, bewegende verkoopinrichtingen, venters of leurders, opkopers van oude of nieuwe 
voorwerpen en dienstverleners, met het doel de aandacht te vestigen op de verkoop van een product of 
het verlenen van een dienst, is enkel toegelaten tussen 7 uur en 22 uur.  
 
Artikel 202 
Het gebruik van luidsprekers of een radio-installatie, aangebracht in of op een voertuig, met het oog op 
het maken van reclame of voor het aankondigen van bepaalde manifestaties of evenementen, is 
onderworpen aan een voorafgaande schriftelijke machtiging van de burgemeester. 
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AFDELING V: LUIDSPREKERS EN KLANKUITZENDINGEN IN EIGENDOMMEN 

Artikel 203 
Luidsprekers evenals alle toestellen die klankuitzendingen verrichten mogen niet in werking gesteld 
worden, indien de muziek of het voortgebrachte geluid van aard is de rust der inwoners te storen, 
samenscholingen te verwekken of het verkeer te hinderen. 
Zij moeten derwijze geplaatst en afgeregeld worden, dat de klanken niet op de openbare weg of in de 
nabij gelegen private eigendommen hoorbaar zijn. 
De burgemeester kan hierop een afwijking toestaan volgens de voorwaarden en modaliteiten die hij 
bepaalt. 
 
Artikel 204 
De geplaatste luidsprekers en alle toestellen die klankuitzendingen op de openbare weg verrichten, 
mogen in geen geval tussen 22 en 7 uur in werking gehouden worden, tenzij met voorafgaande 
schriftelijke toelating van de burgemeester om redenen van socio-culturele aard. 
 
 
AFDELING VI: ONMIDDELLIJKE STILLEGGING 

Artikel 205 
Bij vaststelling van inbreuken op bovenstaande artikelen dienen de luidsprekers en alle toestellen die 
klankuitzendingen verrichten, onmiddellijk stilgelegd. 
 
 
AFDELING VII: DRANKGELEGENHEDEN, DANSPARTIJEN, MUZIEKUITVOERINGEN, VARIÉTÉ EN 
TONEELVOORSTELLINGEN 

Artikel 206 
Onverminderd de bepalingen van het Vlarem is het alle uitbaters van inrichtingen waar het publiek 
wordt toegelaten, verboden aldaar dansfeesten of danspartijen, muziekuitvoeringen, variété of 
toneelvoorstellingen te houden, te geven of te laten geven, zonder voorafgaande schriftelijke aangifte 
bij de burgemeester. 
De aangifte en kennisgeving voor het inrichten van deze dansfeesten, muziekuitvoeringen en 
toneelvoorstellingen moeten zeer omstandig inlichtingen bevatten over de groep die optreedt teneinde 
een duidelijk inzicht te geven in de manifestatie en de eventueel te nemen voorzorgen. 
De aangifte moet tenminste 15 kalenderdagen voorafgaand aan de activiteit ingediend worden bij het 
gemeentebestuur. 
 
Artikel 207 
Elke publieke danspartij, bal, muziekuitvoering, variété- of toneelvoorstelling in open lucht of in een 
tijdelijke constructie is onderworpen aan een voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de 
burgemeester. De toelating moet getoond worden op elk verzoek van de met controle bealste 
ambtenaren. 
 
Artikel 208 
Vanaf 22 uur moet de muziek gedempt worden teneinde de openbare rust voor de omgeving niet te 
verstoren. 
Aan instellingen die zich herhaaldelijk niet houden aan voormelde regel, kan de burgemeester een 
sluitingsuur opleggen. 
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AFDELING VIII: GELUID IN  VOERTUIGEN 

Artikel 209 
Het is verboden elektronisch versterkte muziek in voertuigen te produceren die hoorbaar is buiten het 
voertuig. De overtreding van deze bepaling wordt verondersteld - tot bewijs van het tegendeel - door 
de eigenaar van het voertuig te zijn begaan. 
 
AFDELING IX: VOGELSCHRIKKANONNEN, HAGELKANONNEN, SCHOKGOLFGENERATOREN EN 
GELIJKAARDIGE TOESTELLEN OF APPARATEN 

Artikel 209bis 
Het is verboden om al dan niet automatische vogelschrikkanonnen hagelkanonnen, 
schokgolfgeneratoren en gelijkaardige toestellen of apparaten te gebruiken voor het verjagen van 
vogels bij het beschermen van de land- en tuinbouw en fruitteelt voor zover er geen voorafgaande, 
schriftelijke machtiging van de burgemeester werd bekomen. 
 
Artikel 209ter.  
Een aanvraag kan ingediend worden per brief, fax of mail. In deze aanvraag moeten volgende 
gegevens vermeld worden: 
1. naam en adres van de gebruiker 
2. een beschrijving van de werking van de installatie die gebruikt zal worden 
3. Indien voorhanden, het resultaat van het gebruik van alternatieve vogelafweersystemen 
4. de periode van het gebruik, 
5. de uren van gebruik, 
6. de straat en kadastrale gegevens van de percelen (incl. op kaart) waarop het toestel geplaatst  
 wordt, 
7. de aard van de teelt.  
 
Artikel 209quater.  
De aanvraag moet toelaten de mogelijke hinder van de installatie te beoordelen. 
Volgende voorwaarden zijn in elk geval van toepassing: 
1. Het gebruik is verboden op minder dan 100 m van de dichtstbijzijnde woning en op minder dan  
 50m van de openbare weg.  
2. De vuurmond moet weggedraaid zijn van de openbare weg en woningen en indien mogelijk  
 tegen de windrichting in. 
De burgemeester kan in de machtiging nog bijkomende voorwaarden opleggen, rekening houdend 
met de concrete lokale situatie. 
 
Artikel 209quinquies. 
Het is verboden deze apparaten te laten werken tussen zonsondergang en zonsopgang.  
Er mogen maximum 6 knallen per uur plaatsvinden.  
 
Artikel 209sexies. 
Bij overtreding kan de politie de toestellen doen ophouden. 
 
 
 

Hoofdstuk VII: Natuur en groen 

AFDELING I: OPENBARE EN PRIVATE GROENVOORZIENINGEN 

Artikel 210 
§1.  Het is verboden de grasperken te betreden die worden aangegeven met een bord met de tekst 

“verboden te betreden” of een gelijkaardige tekst. 
§2.  Het is verboden schade aan de beplantingen aan te brengen. 
§3.  De infrastructuur moet op een normale wijze gebruikt worden. 
§4.  De parken mogen op generlei wijze verontreinigd worden. Afval moeten in de aangebrachte 

vuilnisbakken geworpen worden. 



 

    Politiereglement Boechout 41 

 
Artikel 211 
De gemeente kan per plein, park- of sportterrein een huishoudelijk reglement opstellen. 
 
Artikel 212 
De inplantingplaats van bouwwerken, opritten, terrassen, uitbreidingen en dergelijke moet binnen de 
bebouwbare oppervlakte zo worden bepaald dat de aanwezige bomen maximaal en onder goede 
omstandigheden kunnen behouden blijven. 
 
Artikel 123 
Bij de aanleg van wegen, leidingen, kabels, e.d. dienen alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen te 
worden om de beplantingen, bomen in het bijzonder, te beschermen en hun toekomst te garanderen. 
 
Artikel 214 
Een ruimte gelijk aan de kroonprojectie met een maximum van 2 m rond de boomstam moet vrij 
blijven van bouwwerfverkeer, stapeling of storting van bouwmaterialen of bouwafval, bouwbarakken, 
schaftwagens en dergelijke. Het ophogen of afgraven van de bodem binnen deze ruimte is verboden. 
Deze ruimte moet door een bouwhek worden afgebakend. 
 
 
AFDELING II: PARKEN, SPEELPLEINEN, SPEELWEIDEN, SPEELBOSSEN EN VISVIJVERS 

ONDERAFDELING A. DEFINITIE 
 
Artikel 215 
Onder openbare parken wordt verstaan: de parken gelegen in de gemeente, die eigendom zijn of 
onderhouden worden door of in opdracht van het gemeentebestuur en toegankelijk zijn voor het 
publiek. 
Onder speelpleinen, speelweiden of speelbossen wordt verstaan: de plaatsen gelegen in de 
gemeente, die eigendom zijn of onderhouden worden door of in opdracht van het gemeentebestuur, 
die toegankelijk zijn voor het publiek en waar speel- of sporttoestellen staan opgesteld. 
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ONDERAFDELING B. OPENBARE PARKEN, SPEELPLEINEN, SPEELWEIDEN EN SPEELBOSSEN 
 
Artikel 216 
Het college van burgemeester en schepenen kan steeds de toegang tot de openbare parken en 
speelpleinen beperken en deze voor een bepaalde duur, ter beschikking stellen van scholen, groepen 
of verenigingen.  
 
Artikel 217 
De bezoekers van het park moeten zich behoorlijk gedragen en moeten zich houden aan de richtlijnen 
verstrekt door de personen die gelast zijn met het toezicht. 
De politie of de aangestelden kunnen bezoekers, die zich niet aan de reglementen houden, de 
toegang tot het park ontzeggen of ze uit het park zenden. 
 
Artikel 218 
Deze parken, speelpleinen en wandelpaden zijn alleen toegankelijk voor voetgangers. Alleen aan de 
hand geleide rijwielen worden toegelaten behoudens op de daartoe aangelegde of aangeduide 
fietspaden. 
Dit verbod slaat niet op invalidenwagentjes of kinderwagens en kleine fietsen bestemd voor kinderen 
tot 6 jaar. Uitzondering wordt eveneens gemaakt voor de ceremoniewagens, leveranciers, 
dienstvoertuigen en voertuigen voor mindervaliden. 
 
Artikel 219 
Het is verboden rijwielen te plaatsen tegen bomen, plantsoenen, banken of monumenten. 
 
Artikel 220 
De toestellen in de speeltuin en speelweiden zijn voorbehouden aan kinderen tot en met 12 jaar. Het 
college van burgemeester en schepenen kan specifieke speeltuinen of speelweiden voorbehouden 
voor welbepaalde leeftijdscategorieën. 
Het is verboden in de parken en op de speelpleinen honden te laten spelen of ze te laten woelen. De 
honden moeten er aan de leiband gehouden worden. 
 
Artikel 221 
De openbare parken zijn toegankelijk voor het publiek op de tijdstippen bepaald door het college van 
burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 222 
Het is de bezoekers van het park – behoudens toelating van het college van burgemeester en 
schepenen – verboden: 
− dranken te verstrekken of te verkopen; 
− onder welke vorm ook, ambulante handel te drijven of reclame te maken in het park; 
− drukwerken of geschriften aan te plakken, uit te strooien of uit te delen; 
− te zwemmen of te roeien; 
− vee te laten grazen; 
− zand- of bladgrond uit te graven of weg te voeren; 
− strooisel of hout weg te halen; 
− er de nacht door te brengen; 
− paard te rijden; 
− in bomen te klimmen; 
− te schaatsen op de vijver; 
− elektronisch versterkte geluidsbronnen te gebruiken behoudens voor strikt persoonlijk gebruik 

d.m.v. een hoofdtelefoon; 
− sportmanifestaties of feestelijkheden in te richten. 
 
Artikel 223 
De dieren in het park (ook de broedplaatsen) moeten met rust gelaten worden. Het voederen, loslaten 
of uitzetten van dieren in een park is behoudens andersluidende toelating verboden. 
 
Artikel 224 
Met uitzondering van de gemeente- en hulpdiensten of een toelating van de burgemeester is het 
verboden met eender welk vaartuig of ander voorwerp de parkvijvers te bevaren. 
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AFDELING III: VISVIJVERS 

Artikel 225 
Het is verboden in de park- of visvijver te baden of te zwemmen of er zijn huisdier(en) te laten baden 
of zwemmen. 
 
AFDELING IV: HET KAPPEN VAN BOMEN 

Artikel 226 
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder een hoogstammige boom verstaan elke boom die 
op een hoogte van 1 m een stamomtrek heeft van tenminste dertig centimeter. 
Fruitbomen vallen niet onder de toepassing van dit reglement. 
 
Artikel 227 
Onverminderd de wettelijke en decretale bepalingen mag niemand zonder voorafgaandelijke 
schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen hoogstammige bomen vellen 
of rooien. 
Het is tevens verboden bomen op enigerlei wijze te beschadigen of te vernietigen. 
In geval van overmacht of indien het geringste uitstel onmiddellijk gevaar oplevert volstaat een 
eenvoudige mededeling aan de lokale politie. Om dezelfde redenen kunnen de veiligheidsdiensten 
overgaan of laten overgaan tot het vellen van gevaarlijke bomen. 
 
Artikel 228 
Het college van burgemeester en schepenen kan bij het verlenen van de vergunning voorwaarden 
bepalen in verband met de heraanplanting en daartoe van de aanvrager een waarborgsom eisen. 
De heraangeplante bomen mogen niet geveld worden zonder een vergunning bedoeld in het 
voorgaande artikel, zelfs indien zij niet als hoogstammige bomen kunnen beschouwd worden. 
 
Artikel 229 
De gemachtigde ambtenaren van de politie of het gemeentebestuur kunnen mondeling en ter plaatse 
de staking van werken bevelen die in strijd zijn met of bij gebreke aan een vergunning worden 
uitgevoerd. Het bevel moet op straffe van verval binnen de vijf werkdagen door de burgemeester 
bekrachtigd worden. 
Het college van burgemeester en schepenen kan aan de overtreder maatregelen opleggen die 
voorzien in een passende heraanplanting. 
 
 
AFDELING V: BESTRIJDING VAN RUPSEN 

Artikel 230 
De eigenaars, huurders, gebruikers, bezetters of uitbaters van gronden, ongeacht de bebouwing, 
vegetatie en/of bestemming ervan, zijn ertoe gehouden het gemeentebestuur onverwijld in kennis  te 
stellen van de aanwezigheid de zogenaamde processierupsvlinder (Thaumetopeoa processionae L.) 
en de bastaardsatijnvlinder (Euproctis chrysorrhoea L.) en dit met het oog op een efficiënte bestrijding 
ervan. 
 
Artikel 231 
De eigenaars, huurders, gebruikers, bezetters of uitbaters van gronden, ongeacht de bebouwing, 
vegetatie en/of bestemming ervan, zijn ertoe gehouden alle medewerking te verlenen aan de 
gemeentediensten en/of aan de dienst(en) die het gemeentebestuur heeft aangeduid om de rupsen te 
bestrijden. 
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Artikel 232 
Naast de personen bedoeld in voormeld artikel moet eenieder het gemeentebestuur onverwijld in 
kennis stellen van de aanwezigheid van rupsen van genoemde vlindersoorten op bomen op de 
openbare weg of op andere bomen, die zodanig zijn gelegen dat de aanwezigheid van rupsen erop 
een gevaar vormt voor de gezondheid van de bevolking. 
Bovendien moeten ook zij alle medewerking verlenen aan de gemeentediensten en/of aan de 
dienst(en) die het gemeentebestuur heeft aangeduid om de rupsen te bestrijden. 
 
Artikel 233 
Voormelde bepalingen zijn eveneens van toepassing op de bestrijding van de rupsen die zich 
bevinden op de bermen langs wegen, waterlopen en spoorwegen, beheerd door publiekrechtelijke 
rechtspersonen. In die gevallen gebeurt de bestrijding echter op de voor de bermfauna en -flora minst 
belastende of schadelijke wijze. 
 
Artikel 234 
 
Artikel 235 
De bestrijdingsplicht geldt niet voor de eigenaars, huurders, bezitters, uitbaters en/of gebruikers van 
erkende natuurreservaten en natuurgebieden met wetenschappelijke waarde volgens het gewestplan. 
Zij moeten evenwel de aanwezigheid van rupsen van de processierupsvlinder en/of de 
bastaardsatijnvlinder op die gronden onmiddellijk melden aan het gemeentebestuur, zodat kan worden 
nagegaan of alsnog tot de verdelging moet worden overgegaan. 
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Deel III: openbare gezondheid. 

Hoofdstuk I: Toestand van de gebouwen en hun omgeving 

AFDELING I: ALGEMEEN 

Artikel 236 
Het is verboden binnen de huizen, binnenplaatsen en gemeenschappelijke gangen en tuinen vuil, water, 
urine, afval en in het algemeen alle stoffen die van aard zijn ongezonde of stinkende uitwasemingen 
voort te brengen, te bewaren of op te hopen. 
Iedere eigenaar of huurder moet de WC’s, de vuilniskokers, alsook alle andere inrichtingen die daarmee 
verband houden, in volmaakte staat van zindelijkheid houden. 
In geval van ondergelopen kelders zijn de bewoners verplicht het water, modder en klei eruit te 
verwijderen. 
Indien er besmettelijke ziekten uitbreken of dreigen, en de onreinheid van de woning(en) een oorzaak tot 
verspreiding van de kwalen kan vormen, moeten de eigenaars, huurders of bewoners alle lokalen in een 
behoorlijke staat van reinheid brengen en ontsmetten.  
 
 
AFDELING II: ONGEZONDE GEBOUWEN 

Artikel 237 
Onroerende goederen zijn ongezond als ze een bedreiging vormen voor de openbare gezondheid 
en/of niet beantwoorden aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitsnormen zoals 
bepaald in de geldende wetgeving. 
 
Artikel 238 
§1. De eigenaars, bewoners, verhuurders, beheerders of gebruikers van onroerende goederen zijn 
verplicht toegang te verlenen aan degenen die door de burgemeester gelast zijn een onderzoek naar 
de openbare gezondheid in te stellen en/of controle te doen naar de naleving van de bepalingen van 
de geldende wetgeving inzake huisvesting. 
§2. De voormelde eigenaars, bewoners, verhuurders, beheerders of gebruikers zijn verplicht hun 
medewerking bij het onderzoek te verlenen. 
§3. De burgemeester kan alle maatregelen en werken bevelen die vereist zijn om voormeld onderzoek 
mogelijk te maken. 
 
Artikel 239 
§1. Op voorstel van degenen die door hem gelast zijn met een onderzoek, beveelt de burgemeester 
de nodige maatregelen en werken, noodzakelijk om de gezondmaking van ongezonde onroerende 
goederen en/of om het onroerende goed conform te maken met de in de geldende wetgeving 
opgenomen elementaire veiligheids-, gezondheids en kwaliteitsnormen. 
§2. De burgemeester beveelt eveneens binnen welke termijn de in de eerste paragraaf bedoelde 
maatregelen en werken uitgevoerd dienen te worden. 
§3. Indien de maatregelen en werken vermeld in paragraaf 1 niet uitgevoerd worden binnen de 
gestelde termijn, zal de burgemeester hiertoe van ambtswege laten overgaan. 
 
Artikel 240 
Indien de omstandigheden het vereisen, kan de burgemeester de onmiddellijke gehele of gedeeltelijke 
ontruiming bevelen met verbod de betrokken lokalen te betreden.  
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AFDELING III: BOUWVALLIGE GEBOUWEN 

Artikel 241 
Wanneer een bouwwerk door bouwvalligheid de openbare veiligheid in het gedrang brengt, zal de 
eigenaar door de burgemeester verzocht worden om het te herstellen en het geheel of gedeeltelijk te 
slopen en het gevaar te doen ophouden. 
Wanneer een bouwwerk bouwvallig is zonder dat de openbare veiligheid in het gedrang komt, kan de 
eigenaar door de burgemeester verzocht worden om het te herstellen en het geheel of gedeeltelijk te 
slopen. 
Een door de burgemeester aangestelde deskundige zal daarvoor de uit te voeren werken bepalen 
alsmede de periode binnen dewelke deze werken moeten uitgevoerd worden.  
 
Artikel 242 
Eigenaars zijn verplicht gevolg te geven aan de bevelen van de burgemeester om bouwvallige 
gebouwen te herstellen of te slopen. 
 
Artikel 243 
Indien de omstandigheden het vereisen, kan de burgemeester de onmiddellijke gehele of gedeeltelijke 
ontruiming bevelen met verbod het gebouw te betreden. 
 
 
AFDELING IV: BEWONING VAN GEBOUWEN WAARVOOR EEN BEVEL TOT ONTRUIMING GELDT 

Artikel 244 
Het is verboden een gebouw, dat door de burgemeester onbewoonbaar werd verklaard of waarvan de 
ontruiming werd bevolen, te bewonen of te laten bewonen. 
Indien een eigenaar-bewoner een onbewoonbaar verklaarde woning blijft bewonen na de 
vooropgestelde termijnen van ontruiming van de woning, kan de burgemeester een bevel tot uitdrijving 
opmaken en  indien nodig de woning ontoegankelijk maken voor de eigenaar-bewoner, door een 
slotenmaker de sloten te laten veranderen en de politie de woning te laten verzegelen. 
 
Artikel 245 
Vooraleer een pand dat onbewoonbaar of ongeschikt verklaard werd terug bewoonbaar verklaard kan 
worden, dient de eigenaar een aanvraag voor een conformiteitsattest in te dienen bij de bevoegde 
gemeentelijke diensten en dient het college van burgemeester en schepenen een conformiteitsattest af 
te leveren. 
 
AFDELING V: LEEGSTAANDE WONINGEN 

Artikel 246 
De eigenaar van een niet-bewoond of niet-gebruikt gebouw is verplicht het op een zodanige wijze af te 
sluiten dat iedere toegangsmogelijkheid, zonder inbraak, onmogelijk wordt. 
Tevens dient in deze gebouwen de toegang voor huis-en knaagdieren via vensters, ramen, deuren, 
keldergaten, garages en riolen onmogelijk te worden gemaakt. 
Wanneer vastgesteld wordt, dat een leegstaand onroerend goed onvoldoende ontoegankelijk werd 
gemaakt, kan de burgemeester, een ambtenaar van de bevoegde gemeentelijke diensten gelasten de 
nodige vaststellingen te doen. 
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Dit verslag van het onderzoek naar de feitelijke situatie wordt aan de betrokkenen meegedeeld. 
Samen met de mededeling van het verslag verzoekt de burgemeester de betrokkenen, binnen een 
redelijke termijn die hij vaststelt, hem hun aanmerkingen betreffende de toegankelijkheid van de woning  
en de maatregelen die zij voorstellen om de toegankelijkheid van de leegstaande woning te verhelpen 
mee te delen. 
Na kennis genomen te hebben van die voorstellen of bij ontstentenis daarvan stelt de burgemeester in 
een besluit de gepaste maatregelen vast evenals de termijn van uitvoering. 
De bevelen waarvan sprake in huidig artikel zullen via een aangetekend schrijven betekend worden aan 
de eigenaars van het leegstaande onroerend goed. 
 
Artikel 247 
Indien, na het verstrijken van de termijnen gesteld door de burgemeester in voorgaande artikels, de 
eigenaars de bevolen werken niet hebben uitgevoerd, kan de burgemeester, desnoods van ambtswege, 
tot de uitvoering van de bevolen werken overgaan. 
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Deel IV: openbare veiligheid 
 

Titel I: Brandveiligheid - Algemeen 

Middelen en maatregelen ter voorkoming en bestrijding van brand en ontploffingen 

Artikel 248 
Het is verboden: 
− op de openbare weg vuur te maken, knalbussen of om het even welk vuurwerk af te steken, tenzij 

hiertoe door de burgemeester toelating werd verleend: 
− open vuren te maken zowel in open lucht als in gebouwen. 
 
Artikel 249 
Schoorstenen, haarden en ovens moeten zo gemaakt zijn dat er geen gevaar voor brand bestaat en dat 
ze ook gemakkelijk kunnen gekuist worden. 
Zij dienen steeds in goede staat onderhouden te worden. 
In elk geval is eenieder ertoe gehouden ovens, schoorstenen of fabrieken waar gebruik wordt 
gemaakt van vuur steeds in goede staat te onderhouden en indien nodig te herstellen of reinigen. 
De gebruikers van schoorstenen, welke verwarmen met vaste of vloeibare brandstoffen, zijn ertoe 
gehouden hun schoorstenen minstens jaarlijks te laten reinigen. Het reinigen van de schoorstenen 
gebeurt door een beëdigd schoorsteenveger. Het bewijs hiervan moet steeds kunnen worden 
voorgelegd bij controle door de burgemeester of zijn gemachtigde. 
 
Artikel 250 
De eigenaars, vruchtgebruikers en huurders van boomrijke plaatsen, op het grondgebied van de 
gemeente, zijn gehouden, regelmatig deze plaatsen te onderhouden. 
Bij het ingebreke blijven van deze onderhoudswerken, binnen de acht dagen na aanmaning, kunnen de 
onderhoudswerken geschieden door of in opdracht van de diensten van het gemeentebestuur. 
 
Artikel 251 
Al wie brand, hoe klein ook, waarneemt dient onmiddellijk de dichtst bijgelegen brandweerpost of politie 
te verwittigen. 
Deze verplichting berust eveneens op de personen die, door de benadeelde van de plaats waar de 
brand is ontstaan, verzocht wordt die verwittiging te doen. 
 
Artikel 252 
Onverminderd de geldende regelgeving houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van 
brand en ontploffing in inrichtingen toegankelijk voor het publiek, dient elk van die inrichtingen voorzien 
te zijn van: 
− een aansluiting op het openbaar telefoonnet; 
− een elektrische verlichting en een veiligheidsverlichting. 
− tenminste twee snelblustoestellen van het type 6 kg poeder ABC. 
 
 
 

Titel II: brandveiligheid in inrichtingen toegankelijk voor het publiek 

Artikel 253 
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Deel V: Diverse bepalingen 

Titel I: straat- en plaatsverbod 

 
Artikel 254 
Onverminderd zijn prerogatieven kan de burgemeester bij gemotiveerd besluit aan die personen, die 
herhaaldelijk de openbare orde ernstig verstoren of zware overlast veroorzaken in dezelfde omgeving, 
verbieden één of verscheidene straten te betreden of er te vertoeven gedurende een door hem te 
bepalen termijn die 8 dagen niet mag overschrijden. 
Het “straat- en plaatsverbod” slaat op alle straten, pleinen, speelpleinen en -terreinen en op alle 
plaatsen behorend tot de openbare weg in het algemeen. 
Dit verbod kan slechts opgelegd worden na herhaaldelijke vaststellingen en een mondelinge en een 
schriftelijke verwittiging dat inbreuken begaan werden en een straatverbod overwogen wordt. Het 
straatverbod kan slechts opgelegd worden hetzij bij aangetekend schrijven, hetzij door overhandiging 
tegen ontvangstbewijs, hetzij bij deurwaardersexploot. De betrokkene wordt de mogelijkheid geboden 
om vooraf gehoord te worden in zijn middelen van verdediging. 
In geval van herhaling bedraagt de maximumtermijn 14 dagen. 
In geval van nieuwe herhaling bedraagt de maximumtermijn 1 maand. 
 
Artikel 255 
Indien de persoon, aan wie de burgemeester dergelijk verbod heeft opgelegd, in de aangewezen 
straat een aantoonbaar belang heeft om ze te betreden of er te vertoeven, dan kan deze de 
burgemeester bij gemotiveerde vraag verzoeken het verbod in tijd en plaats te beperken. 
De burgemeester kan dergelijk verbod niet opleggen aan personen die, blijkens het bevolkings- of 
vreemdelingenregister, in de aangewezen straat zijn ingeschreven. 
 
Artikel 256 
Onverminderd de bepalingen in de huishoudelijke reglementen en onverminderd zijn prerogatieven, 
kan de burgemeester aan de personen die herhaaldelijk de openbare orde ernstig verstoren of zware 
overlast veroorzaken, het verbod opleggen, om bepaalde openbare inrichtingen te betreden of er te 
vertoeven, voor zover zij afgebakend kunnen worden, zoals sportzalen, sportterreinen, zwembaden, 
ontspanningsgebieden, musea, bibliotheken en culturele centra, enz… gedurende een door hem te 
bepalen termijn, die 8 dagen niet mag overschrijden. 
De bepalingen van de voormelde artikelen zijn van overeenkomstige toepassing op de in dit artikel 
vermelde plaatsen. 
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Titel II: het plaatsen van straatnaamborden en verkeerstekens op de 
gevels van gebouwen - nummering van de huizen 

 
Artikel 257 
Iedereen is ertoe gehouden op de gevel van het gebouw waarvan hij eigenaar is, door het 
gemeentebestuur straatnaamborden, verkeersborden, (ge)leidingen en houders ervan, 
aanduidingsborden en toebehoren van de openbare nutsvoorzieningen te laten aanbrengen zonder 
enige vergoeding. 
 
Artikel 258 
Tevens is iedereen ertoe gehouden op de voorgevel van zijn woning op een hoogte van ongeveer 2 m 
een huisnummer aan te brengen of te laten aanbrengen en dit te onderhouden in functie van een 
goede zichtbaarheid van op de openbare weg. 
Indien de woning zich op een afstand van meer dan 6 m van de openbare weg bevindt, dient een 
tweede huisnummer op de brievenbus te worden aangebracht. 
 
Artikel 259 
Een huisnummer moet worden aangebracht binnen de maand na oplevering of eerste bewoning van 
een nieuwe woning of hernummering van een bestaande woning. 
In geval van herbouwing en de wijziging van de voorgevel van een woning zal de eigenaar binnen de 
8 dagen na de voltooiing van de werken het nummer opnieuw aanbrengen op een van op de 
openbare weg goed zichtbare plaats . 
 
 
 

Titel III: het gebruik van gemeentelijke kentekens 

 
Artikel 260 
Het gebruik van gemeentelijke kentekens (o.a. wapenschild, logo, vlag, domeinnaam) voor 
persoonlijke, commerciële of politieke doeleinden is verboden. Het gebruik is enkel toegestaan voor 
de diensten van het gemeentebestuur. 
 
Artikel 261 
Het gebruik van de gemeentelijke kentekens kan evenwel worden toegestaan in het kader van door 
derden in samenwerking met of met de toelating van het gemeentebestuur ingerichte manifestaties en 
evenementen, mits uitdrukkelijk aangevraagd en vermeld in de verleende toelating. 
 
Artikel 262 
Alle niet in dit reglement voorziene gevallen kunnen mits expliciete aanvraag daartoe aan het college 
van burgemeester en schepenen individueel worden toegestaan. 
 
Artikel 263 
In geen geval mag er ongevraagd van de gemeentelijke kentekens gebruik worden gemaakt voor om 
het even welke doeleinden die niet door dit reglement of na evaluatie door het college van 
burgemeester en schepenen worden toegestaan. 
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Titel IV: het voeren van verkiezingspropaganda  

Artikel 264 
Door het gemeentebestuur worden op het openbaar domein aanplakborden voor verkiezingen 
geplaatst. 
Deze aanplakborden mogen uitsluitend voor verkiezingspropaganda aangewend worden. 
Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen dat op de door het gemeentebestuur 
geplaatste aanplakborden door de zorgen van de gemeentediensten de plakbrieven worden 
aangeplakt, die door de diverse politieke partijen worden afgeleverd. 
Op de aanplakborden wordt een vak voorbehouden voor iedere partij die deelneemt aan de 
verkiezingen. Het is verboden om de affiches van andere partijen te overplakken, te overschilderen 
met eender welke stof of op om het even welke manier de propagandamiddelen te beschadigen of 
onleesbaar te maken.                                                                                                                                                          
 
Artikel 265 
Mits vergunning, uitdrukkelijk en voorafgaandelijk verleend door de eigenaar of de huurder, mogen 
aanplakbrieven, opschriften en dergelijke aangebracht worden op private gebouwen en gevels, 
onbebouwde percelen en braakliggende gronden. 
Het is evenwel verboden op deze plaatsen de aanplakbrieven, opschriften en dergelijke aan te 
brengen tussen 22 en 7 uur. 
 
Artikel 266 
Het is niet toegelaten propaganda te voeren door middel van rondrijdende voertuigen met luidsprekers 
tussen 22 en  7 uur, met uitzondering voor wat betreft het uitzenden van een meeting tijdens de duur 
ervan. 
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Titel V: Begraafplaatsen en lijkbezorging 

 
Artikel 267 

 

Titel V: Markten en ambulante handel 

Artikel 268 
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Deel VI: strafbepalingen 

Hoofdstuk I: Toepassingsgebied 

Artikel 269: 
Het opleggen van een administratieve sanctie is onderworpen aan de procedurevoorschriften zoals 
voorzien in de artikelen 119bis en 119ter van de nieuwe gemeentewet en de omzendbrieven OOP 
30bis van 3 januari 2005 en OOP 30ter van 10 november 2005 met inbegrip van latere wijzigingen. 
 
 

Hoofdstuk II: Aangewezen ambtenaar 

Artikel 270: 
De gemeenteraad wijst in een afzonderlijk besluit een ambtenaar aan die bevoegd is voor het 
opleggen van de administratieve geldboete: 
 
 

Hoofdstuk III: De administratieve geldboete 

Artikel 271 
Een overtreding wordt gesanctioneerd - behoudens andersluidende bepaling - met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro of 125 euro indien het een minderjarige betreft die 
de volle leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. 
 
Artikel 272 
Een inbreuk op de artikelen 526, 534bis, 534ter, 537, 545, 559, 1°, 561, 1° en 563, 2° en 3° van het 
Strafwetboek kunnen eveneens gesanctioneerd worden met een administratieve geldboete van 
maximum 250 euro of 125 euro, indien het een minderjarige betreft die de volle leeftijd van 16 jaar 
heeft bereikt. 
 
 

Hoofdstuk IV: Herhaling 

Artikel 273 
De persoon die, na met een administratieve geldboete te zijn gesanctioneerd, eenzelfde overtreding 
begaat binnen de twaalf maanden nadat ze uitvoerbare kracht heeft gekregen overeenkomstig artikel 
119bis, §11 van de nieuwe gemeentewet, wordt gesanctioneerd met een geldboete waarvan de 
waarde overeenstemt met het dubbele bedrag van de oorspronkelijke boete. 
 
Artikel 274 
De persoon die, voor dezelfde feiten reeds twee maal gesanctioneerd werd, eenzelfde overtreding 
begaat binnen de twaalf maanden nadat de laatste sanctie uitvoerbare kracht heeft gekregen 
overeenkomstig artikel 119bis, §11 van de nieuwe gemeentewet, wordt gesanctioneerd met de 
volgens de wet maximum toegelaten geldboete, zijnde 250 euro of 125 euro indien het een 
minderjarige betreft die de volle leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. 
 
Artikel 275 
De persoon, eigenaar van een instelling, aan wie reeds tweemaal een administratieve boete werd 
opgelegd naar aanleiding van een overtreding die verband houdt met die instelling, zal worden 
gesanctioneerd met de administratieve sluiting van de instelling gedurende een termijn van maximum 
drie maanden. 
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Hoofdstuk V: Samenloop van verscheidene overtredingen binnen één reglement of verordening 

Artikel 276 
In geval van samenloop van verscheidene overtredingen waarvoor administratieve geldboetes 
voorzien zijn, wordt het bedrag van de som van de verschillende geldboeten opgelegd, zonder dat 
deze boete het bedrag van 250 euro te boven mag gaan of 125 euro indien het een minderjarige 
betreft die de volle leeftijd van 16 jaar heeft bereikt op het ogenblik van de feiten. Er wordt dus slechts 
één administratieve geldboete opgelegd per reglement. 
 
Artikel 277 
Bij samenloop van een overtreding waarvoor een administratieve geldboete voorzien is én een 
overtreding waarvoor een administratieve schorsing of intrekking van een door de gemeente 
afgeleverde toestemming of vergunning of een administratieve sluiting van een instelling, wordt alleen 
de schorsing, intrekking of sluiting uitgesproken. 
 
 

Hoofdstuk VI: Verzachtende omstandigheden 

Artikel 278 
Indien er verzachtende omstandigheden zijn, kunnen de administratieve geldboetes worden 
verminderd, zonder dat zij ooit lager mogen zijn dan 25 euro. 
 
 

Hoofdstuk VII: procedure 

Artikel 279 
§1. De administratieve procedure wordt overeenkomstig artikel 119bis, §9 van de nieuwe 
gemeentewet opgestart door middel van een ter post aangetekend schrijven aan de overtreder. 
§2. De overtreder wordt in kennis gesteld van de feiten, die hem ten laste worden gelegd, evenals van 
een kopie van het proces-verbaal of bestuurlijk verslag. In de kennisgeving wordt de overtreder 
eveneens gewezen op de mogelijkheid tot inzage van zijn dossier en tot bijstand door een raadsman. 
§3. De overtreder dient zijn verweerschrift, met een eventueel verzoek tot mondelinge verdediging van 
zijn zaak, ook bij een ter post aangetekende zending te versturen uiterlijk de vijftiende dag na de dag 
van ontvangst van de kennisgeving bedoeld in vorige paragraaf. 
§4. Het verzoek tot mondelinge verdediging van zijn zaak is enkel mogelijk indien het een overtreding 
betreft die gesanctioneerd wordt met een geldboete die hoger is dan 62,50 euro.  
§5. De aangewezen ambtenaar bepaalt in dit geval de dag waarop dit mondeling onderhoud 
plaatsvindt, rekening houdend met het feit dat het onderhoud binnen de twintig werkdagen, te rekenen 
van de datum van verzending van het verweerschrift, moet plaatsvinden. 
 
Artikel 280 
De gemeente stelt de betrokkene met een aangetekend schrijven in kennis van de beslissing van de 
sanctionerende ambtenaar. 
 
Artikel 281 
Naast de kennisgeving van de beslissing, bedoeld in artikel 12, wordt betrokkene geïnformeerd over: 

- de wijze waarop de administratieve geldboete kan betaald worden, hetzij door het bijgevoegde 
overschrijvingsformulier, hetzij contant in handen van de gemeenteontvanger; 

- zijn beroepsmogelijkheden. 
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Hoofdstuk VIII:De bemiddelingsprocedure 

Artikel 282 
Overeenkomstig artikel 119ter van de nieuwe gemeentewet wordt een bemiddelingsprocedure 
ingesteld die tot doel heeft de dader van de inbreuk de mogelijkheid te bieden de schade die hij/zij 
heeft aangebracht te herstellen of te vergoeden.  
 
Artikel 283 
De bemiddelingsprocedure wordt gevoerd door de sanctionerend ambtenaar, waarvan sprake in 
artikel 2 van dit reglement. 
 
Artikel 284 
Het staat de sanctionerend ambtenaar vrij alle vereiste maatregelen te nemen en contacten te leggen 
ten einde de opgestarte bemiddelingsprocedure tot een goed einde te brengen. 
 
Artikel 285 
Van de gevoerde bemiddelingsprocedure en het resultaat hiervan, wordt een schriftelijke neerslag 
opgemaakt door de sanctionerend ambtenaar, en dit uiterlijk binnen de 10 dagen na het verstrijken 
van de termijn van 15 dagen waarbinnen de dader het schriftelijk bewijs van vergoeding of herstelling 
van de schade dient te leveren. Van dit verslag wordt minstens melding gemaakt in de uiteindelijke 
beslissing van de sanctionerend ambtenaar. 
 
Artikel 286 
Indien door de dader tot (schriftelijk bewezen) vergoeding of herstelling van de schade werd 
overgegaan, kan de sanctionerend ambtenaar overwegen om een minder zware boete of helemaal 
geen sanctie op te leggen. 
 
Artikel 287 
Bovenstaande bemiddelingsprocedure is verplicht te volgen bij de administratieve sanctionering van 
alle inbreuken begaan door minderjarigen die de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben op het ogenblik 
van het plegen van de feiten. 
 
 

Hoofdstuk IX: De administratieve schorsing OF intrekking van een door de gemeente afgegeven 
toestemming of vergunning en de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting 

Artikel 288 
Indien de inbreuk gesanctioneerd wordt door een in dit hoofdstuk bepaalde sanctie, stuurt de 
aangewezen ambtenaar het proces-verbaal door naar het college van burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 289 
De aangewezen ambtenaar verstuurt een voorafgaande waarschuwing. Hierin staat dat er een 
inbreuk werd vastgesteld en dat een sanctie zal opgelegd worden indien de inbreuk wordt 
gehandhaafd of bij een volgende inbreuk. De waarschuwing moet een uittreksel bevatten van het 
overtreden reglement en dient per post aangetekende brief te gebeuren.  
 
Artikel 290 
Vervolgens wordt aan de overtreder per post aangetekend schrijven meegedeeld dat er aanwijzingen 
zijn dat er nog steeds een inbreuk is en dat het college overweegt een sanctie (schorsing of intrekking 
van de vergunning, sluiting van de instelling) op te leggen. Bij deze mededeling deelt men ook mee 
waar en wanneer het dossier kan worden ingekeken, waar en wanneer betrokkene zal worden 
gehoord, en dat hij zich mag laten bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman. 
 
Artikel 291 
De hoorzitting kan maar plaatsvinden als de meerderheid van het college van burgemeester en 
schepenen aanwezig is. De hoorzitting wordt genotuleerd en de aanwezigen worden bij het einde van 
de zitting uitgenodigd de notulen te ondertekenen. 
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Artikel 292 
Alleen de leden van het college van burgemeester en schepenen die aanwezig waren tijdens de 
volledige duur van de hoorzitting kunnen deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over de 
administratieve sanctie. 
 
Artikel 293 
De kennisgeving van de sanctie wordt ondertekend door de burgemeester en de gemeentesecretaris. 
Deze sanctie wordt aan de overtreder ter kennis gebracht door een aangetekend schrijven, ofwel door 
overhandiging tegen ontvangstbewijs. 
 
 

Hoofdstuk X: Bijkomende maatregelen 

Artikel 294 
Bij overtreding, en wanneer ieder uitstel gevaar kan opleveren, wordt de eigenaar of de 
verantwoordelijke hiervan, door een bevel van de burgemeester verzocht de opgelegde werken uit te 
voeren. 
Indien binnen de tien dagen na de ontvangst van dit bevel niet werd overgegaan tot uitvoering der 
voorziene werken, zal de burgemeester hiertoe van ambtswege overgaan, zonder verdere verwittiging 
en op kosten en risico van de overtreder. 
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Deel VII: slotbepalingen 
Artikel 295: Opheffingsbepaling 
Elke vorige politieverordening betreffende dezelfde onderwerpen wordt opgeheven. 
 
Artikel 296: Overgangsbepaling 
Teneinde de thans bestaande inrichtingen in de mogelijkheid te stellen om te voldoen aan de 
voorwaarden, opgelegd in deel IV van onderhavig politiereglement, wordt een overgangsperiode van 
vijf jaar voorzien. 
 
Artikel 297: Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking op ………... 
 
Artikel 298: Bekendmaking 
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet. 


