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UNIFORM POLITIEREGLEMENT 

Gelet op artikelen 117; 118 en 119 van de nieuwe gemeentewet;

Gelet op artikel 135 §2 van de nieuwe gemeentewet houdende de bevoegdheid van de gemeente te 
voorzien  in  een  goede  politie  ten  behoeve  van  de  inwoners  met  name  over  zindelijkheid,  de 
gezondheid,  de veiligheid  en de rust  op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen 
inzonderheid op punt 7° met betrekking tot de opmaak van politieverordeningen voor het tegengaan 
van alle vormen van openbare overlast;

Gelet op de wet van 13 mei 1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties;

Gelet  op  artikel  119bis  van  de nieuwe gemeentewet  houdende de toepassing  van  gemeentelijke 
administratieve sancties;

Overwegende dat het om redenen van efficiëntie en praktische politionele werking nuttig is om binnen 
de gemeenten van de politiezone Rupel een gelijkaardig politiereglement in werking te hebben;

Overwegende  dat  de  gemeente  regelmatig  geconfronteerd  wordt  met  vormen  van  hinder  inzake 
openbare  overlast  tengevolge  van  bepaalde  gedragingen  en  handelingen  met  betrekking  tot  de 
reinheid van de openbare weg, het onderhoud van braakliggende terreinen, het verkeer van honden, 
de inzameling van afvalstoffen, het onderhoud van grachten en afvoersloten, geur- en luchthinder en 
het openbaar groen; 

Overwegende dat  via  een politieverordening deze hinderlijke  gedragingen en handelingen kunnen 
vermeden, en zoniet, gesanctioneerd worden;

Overwegende dat het wenselijk is om doeltreffend en efficiënt op te treden tegen bepaalde vormen 
van openbare overlast;  dat het hierdoor wenselijk  is om bepaalde gedragingen en handelingen te 
voorzien van administratieve sancties;

Overwegende  dat  bepaalde  handelingen  en  gedragingen  zowel  een  strafrechterlijk  als  een 
administratief rechterlijk delict vormen; dat in deze situatie de strafrechtelijke sanctionering voorrang 
heeft op de administratieve conform de bepalingen van artikel 3§8 van de wet van 13 mei 1999 tot 
invoering van gemeentelijke administratieve sancties;

HOOFDSTUK    REINHEID EN MILIEUZORG



Afdeling 1:  Zuiverheid van de openbare weg

Achterlaten van voorwerpen
Artikel 1.1 
Het is verboden op de openbare weg, op private wegen met een openbaar karakter, op een langs 
vermelde weg gelegen terrein of op eender welke andere openbare plaats iets te plaatsen, 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  1.2
Iedereen  die  op om het  even  welke  wijze  de openbare  weg,  op een  private  weg met  openbaar 
karakter  of  het  openbaar  domein  heeft  bevuild  of  laten  bevuilen,  is  verplicht  deze  onverwijld  te 
reinigen. 

Artikel 1.3
Uitbaters  van  frituren  of  andere  gelegenheden  die  waren  verkopen  om  ter  plaatse  of  in  de 
onmiddellijke  omgeving  verbruikt  te  worden,  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 in te staan 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.

Rein- en vrijhouden van voetpaden, fietspaden, wegbermen en straatgoten
Artikel 1.4
§1 De bewoner, gebruiker, aannemers, leveranciers e.a. zijn verplicht alle maatregelen te treffen om 
het voetpad, de wegberm en straatgoot voor het door hem bewoonde of gebruikte eigendom rein te 
houden,  zonder  evenwel  de  bestrating  te  beschadigen.  In  de  appartementsgebouwen  rust  deze 
verplichting op de bewoner of gebruiker van de gelijkvloerse verdieping en bij ontstentenis op deze 
van de hoger gelegen verdiepingen. 
Is het gelijkvloers onbewoond of zijn de bewoners ervan afwezig rust deze verplichting op de bewoner 
der dichtst daarboven gelegen verdieping, tenzij deze verplichting onderling en schriftelijk is geregeld 
tussen al 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 vorige paragraaf vermelde rein houden van vermelde voetpaden, straatgoten en wegbermen 
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.

§2 Bij vriesweer is het verboden op de openbare weg water te gieten of te laten lopen.
 
§3 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.
Wanneer het woningen betreft, bewoond door meerdere gezinnen, rust deze verplichting van hetgeen 
voorafgaat op de bewoner van de benedenverdieping.
Is het gelijkvloers onbewoond of zijn de bewoners ervan afwezig rust deze verplichting op de bewoner 
der dichtst daarboven gelegen verdieping, tenzij deze verplichting onderling en schriftelijk is geregeld 
tussen al 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 1.5
Het   in  artikel  1.4  vermelde  rein  houden  van  vermelde  voetpaden,  fietspaden,  straatgoten  en 
wegbermen omvat ook het verwijderen van zwerfvuil en onkruidgroei. 

Artikel 1.6
Het verzamelde vuil mag niet in de straatgoten 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. Ten alle tijden moet vermeden worden dat er minerale oliën, frituurolie, 
cement, verfresten of andere schadelijke producten in de straatgoot en rioolkolken terechtkomt.

Artikel 1.7
In verkeersvrije en verkeersarme straten en pleinen, waar geen voetpad is aangelegd, dienen de in 
artikel 1.4 vermelde personen in de aldaar vermelde gevallen en onder dezelfde voorwaarden, de 
verplichtingen  voorzien  in  deze  afdeling  uit  te  voeren  over  een  breedte  van  minimum  2  meter, 
gemeten vanaf de gevel of voortuin.

Snoeien van bomen en planten op eigendommen langs de openbare weg
Artikel 1.8
Eigenaars van bomen en planten op percelen gelegen naast de openbare weg of naast private wegen 
met openbaar karakter zijn verplicht deze regelmatig te snoeien zodanig dat er geen takken boven de 
openbare weg uitsteken op minder dan 2,5 meter hoogte.

Het onderhouden van voertuigen op de openbare weg
Artikel 1.9
Het  is  verboden  onderhoudswerken  uit  te  voeren  aan  auto's  en  andere  motorvoertuigen  op  de 
openbare weg. 

Aanbrengen van publiciteitsborden, affiches, borden, teksten, tekeningen, … op de openbare 
weg
Artikel  1.10
§1.  Behoudens  voorafgaande  schriftelijke  toelating  van  het  gemeentebestuur,  is  het  verboden 
publiciteitsborden, affiches, borden, teksten of tekeningen van elke aard ook, op de openbare weg aan 
te brengen.

§2. Het is verboden andermans eigendom, bewoond of onbewoond, op enige wijze te beplakken of te 
bekladden.

§3. 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) De totale oppervlakte die mag beplakt worden mag het formaat 70 x 50 cm niet overschrijden. Er mag 
slechts één affiche per manifestatie op een aanplakbord of -zuil worden aangebracht. 
c) 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.

§4. Voor boodschappen van politieke en commerciële aard worden aparte aanplakborden voorzien. 



Afdeling 2: Braakliggende terreinen

Artikel 2.1  
De gebruikers, of bij  ontstentenis, de eigenaars van gronden gelegen aan de openbare weg of private 
weg met een openbaar karakter zijn verplicht de gronden rein te houden.

Artikel 2.2
De eigenaars, bewoners, huurders, erfpachthouders, opstalhouders, aangelandehouders, aangestelden 
en vruchtgebruikers, de publiek- en privaatrechtelijke personen inbegrepen, van onroerende goederen 
zijn ertoe gehouden:

§ 1. op hun braakliggende gronden en/of terreinen, gelegen in woongebied of woongebied met landelijk 
karakter, afgesloten of niet, alle onkruid te maaien, en dit alleszins voor 15 juni en 30 september van elk 
jaar.
De aldaar aanwezige planten, struiken, heesters, hagen, bomen en alle andere aanplantingen volgens 
de in voege zijnde reglementen te  snoeien,  zodat  zij  geen enkele belemmering inhouden voor het 
normaal gebruik van de openbare rijwegen, de voetpaden, de gelijkgrondse bermen, de verkeersborden 
en de openbare verlichting.
Alle vreemde stoffen die het algemeen uitzicht in het gedrang brengen te verwijderen.

§ 2. afsluitingen die gronden en/of terreinen van de openbare weg of private weg met een openbaar 
karakter afsluiten moeten steeds in goede staat gehouden worden.

Afdeling 3. Het verkeer van honden

Lawaaihinder door honden
Artikel 3.1.
De eigenaar of houder van een hond moet alle nodige maatregelen treffen opdat het dier niet door zijn 
aanhoudend geblaf of gejank hinder veroorzaakt voor de omgeving of de nachtrust verstoort.

Het laten rondlopen van dieren
Artikel 3.2
Het is de eigenaar of de houder van een hond verboden het dier op de openbare weg, en voor publiek 
toegankelijke plaatsen te laten lopen zonder dat het dier aangelijnd is en de veiligheid van de andere 
weggebruikers gegarandeerd kan worden.

Artikel 3.3
Het is verboden zich met een hond, zelfs aan de lijn, te begeven op plaatsen aangeduid door een rond 
bord met rode rand waarop in zwarte kleur het profiel van een hond staat. 

Artikel 3.4
In  hiervoor  voorziene hondenloopzones mag de eigenaar of  houder van een hond het  dier  laten 
loslopen.  Hondenloopzones  zijn  door  de  gemeente  afgebakende  terreinen  aangeduid  door  een 
vierkant bord in blauwe kleur met daarop in witte kleur het profiel van een spelende hond.

Uitwerpselen van honden
Artikel 3.5
De eigenaars en houders van honden zijn  verplicht  te beletten dat  de voetpaden en 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.

Artikel 3.6
Indien toch uitwerpselen terecht komen op voornoemde plaatsen, zijn de eigenaar of houders van de 
honden verplicht deze uitwerpselen te verwijderen en te deponeren in een straatvuilcontainer of een 
speciaal voorzien recipiënt voor hondenpoep of ervoor te zorgen dat deze uitwerpselen verwijderd 
worden met de gewone huisvuilophaling.



De voormelde verplichtingen ontslaan de aangelanden echter niet van hun eigen verplichtingen inzake 
het rein houden van de openbare weg.

Artikel 3.7
De begeleiders van honden zijn verplicht een zakje voor het verwijderen van de uitwerpselen van hun 
dier in bezit te hebben. Het zakje dient op het eerste verzoek van de politie te worden getoond.

Artikel 3.8
De bepalingen van artikels 3.3, 3.5 en 3.6 zijn niet van toepassing op de begeleidingshonden van 
gehandicapten.

Afdeling 4: Inzameling van afval

Algemene bepalingen

Definities en toepassingsgebied

Artikel 4.1 

Voor  de  toepassing  van  deze  verordening  wordt  onder  huishoudelijke  afvalstoffen  verstaan: 
afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en afvalstoffen die 
daarmee gelijkgesteld worden, zoals gedefinieerd in artikel 2.1.1 van het VLAREA.

Voor  de  toepassing  van  deze  verordening  wordt  onder  bedrijfsafvalstoffen die  omwille  van  aard, 
samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen, hierna vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen genoemd, verstaan: afvalstoffen die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van 
dezelfde  aard  zijn  als  deze  van  de  normale  werking  van  een  particuliere  huishouding,  zoals 
gedefinieerd in artikel 5.4.1.1 van het VLAREA.

Artikel 4.2 
§ 1. De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden bij om het even welke selectieve 
inzameling, noch op het containerpark:
- gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen;
- krengen van dieren en slachtafval; 
- niet-vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.

§ 2. De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden op het containerpark:
- groente- en fruitafval
- gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen;
- krengen van dieren en slachtafval;
- niet-vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.

§ 3. Het is verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten ter inzameling aan te bieden, 
behoudens onderlinge samenwerkingsovereenkomsten tussen de gemeenten.

Artikel 4.3 
Het is het voor iedereen verboden om het even welke aangeboden afvalstof mee te nemen. Alleen de 
door  de gemeente  of  intercommunale  aangestelde  ophalers  zijn  gerechtigd  om afvalstoffen in  te 
zamelen.

Aanbieding van afvalstoffen
Artikel 4.4 
§ 1. De  afvalstoffen  dienen  aangeboden  te  worden  zoals  voorzien  in  deze  verordening. 
Afvalstoffen die worden aangeboden op een wijze  die niet voldoet aan de voorwaarden van deze 
verordening  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 gemeentelijk  of 
intercommunaal  aangestelde  ophalers  en  door  de  parkwachters  in  geval  van  inzameling  via  het 



containerpark.  Deze  ophalers  en  de  parkwachters  mogen  de  aanbieders  wijzen  op  de  foutieve 
aanbieding en de nodige richtlijnen verstrekken.

Artikel 4.5 
§1. De volgende afvalstoffen worden gescheiden huis aan huis opgehaald: 
- restafval
- papier en karton
- GFT+
- PMD (Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle)
- Glas (Boom)
- Snoeihout
- Grofvuil
- Textiel
- Steen- en puinafval (Schelle)
- Schroot (Schelle)
- Behandeld en onbehandeld hout (Schelle)
§ 2. Het afval wordt opgehaald langs de voor de ophaler toegankelijke straten, wegen en pleinen, 
op de door de gemeente bepaalde dagen. Deze ophaaldagen worden jaarlijks vastgelegd en worden 
aan de bevolking meegedeeld via een afvalkalender die op het einde van het voorbije jaar onder de 
inwoners wordt bedeeld.
§ 3. De afvalstoffen mogen ten vroegste buitengeplaatst worden de dag voor de ophaling vanaf 19 uur 
’s avonds. 
§ 4. De afvalstoffen dienen middels de voorgeschreven recipiënt of wijze aangeboden te worden 
aan de rand van de openbare weg en vóór 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 of langs wegen, plaatsen of stegen gevestigd is die niet door de 
wagens van de ophaaldienst bereikbaar zijn, dienen de voorgeschreven recipiënt te plaatsen op de 
dichtst bij zijn perceel grenzende openbare weg of private weg met een openbaar karakter die wel 
toegankelijk is.
§ 5. De inwoners die de recipiënt buitenzetten zijn verantwoordelijk voor het eventueel uitspreiden 
van de inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen.
§ 6. 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.

Afval op evenementen
Artikel 4.6 
Indien op het grondgebied van de gemeente een evenement plaatsvindt,  dienen de organisatoren 
ervan in samenspraak met de gemeenten de nodige acties te ondernemen om afval te voorkomen en 
afval selectief in te zamelen.

Reclamedrukwerk en gratis regionale pers
Artikel 4.7 
§ 1. 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 tekst “neen folders en neen regionale pers” of 
“neen  folders,  ja  regionale  pers”  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.
§ 3.   Het is verboden om ongeadresseerd reclamedrukwerk te bedelen die verpakt worden in een 
plastiek folie.

Inzameling van restafval

Definitie
Artikel 4.8
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder restafval verstaan: alle afvalstoffen, ontstaan 
door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, die in 



de  voorgeschreven  recipiënt  voor  de  ophaling  van  het  restafval  kunnen  geborgen  worden,  met 
uitzondering van deze afvalfracties die door de gemeente selectief worden ingezameld. 

Inzameling
Artikel 4.9 
§ 1. Het  restafval  wordt  opgehaald  langs  de voor  de ophaler  toegankelijke  straten,  wegen en 
pleinen.
§ 2. Het restafval mag niet worden meegegeven met het grofvuil of een inzameling andere dan 
deze van het restafval.
§ 3. Voor welbepaalde adressen kan het restafval in ondergrondse containers worden ingezameld, na 
overeenkomst met de gemeente.

Wijze van aanbieding
Artikel 4.10 
§ 1. Het  restafval  dient  gescheiden  aangeboden  te  worden  in  zakken  die  daartoe  door  het 
gemeentebestuur  tegen  betaling  ter  beschikking  worden  gesteld.  Deze  zakken  dienen  zorgvuldig 
gesloten te worden en mogen noch scheuren, barsten of lekken vertonen. 
§ 2. Het gewicht van de aangeboden zakken mag niet groter zijn dan 15 kg.
§ 3. Het 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 van het restafval.
§4. Per huisgezin en per ophaling mag maximaal één huisvuilzak worden aangeboden in de gemeente 
Schelle.

Inzameling van grofvuil

Definitie
Artikel 4.11 
§1.  Voor  de toepassing van deze verordening wordt  onder grofvuil  verstaan:  alle  afvalstoffen die 
ontstaan  door  de  normale  werking  van  een  particuliere  huishouding  en  een  vergelijkbare 
bedrijfsactiviteit, die omwille van de omvang, de aard en/of het gewicht niet in de recipiënt voor de 
restafvalophaling kunnen geborgen worden, met uitzondering van bouw- en sloopafval, autobanden 
en alle afvalstoffen die door de gemeente selectief worden ingezameld. Er wordt een onderscheid 
gemaakt in brandbaar en niet brandbaar grofvuil in de gemeente Schelle.

Inzameling
Artikel 4.12 
§ 1. Het  grofvuil  wordt  opgehaald,  op  afroep,  langs  de  voor  de  ophaler  toegankelijke  straten, 
wegen en pleinen.
§2.  Het  grofvuil  kan  enkel  aangeboden  worden  voor  huis-  aan  huisinzameling  na  telefonische 
aanvraag bij het gemeentebestuur tenminste 3 werkdagen voor de ophaling.
§ 3. De aanbieders dienen voor de aanbieding van het grofvuil te onderzoeken of het materiaal 
nog  bruikbaar  is  voor  derden.  In  dit  geval  dient  het  materiaal  te  worden  aangeboden  aan  een 
kringloopcentrum. Het gemeentebestuur verschaft hierover de nodige inlichtingen aan de bevolking.
§4. Het grofvuil mag niet worden meegegeven met het restafval of een andere inzameling andere dan 
deze van grofvuil.
§ 5. Grof vuil kan ook worden aangeboden op het containerpark aan de voorwaarden zoals bepaald in 
het huishoudelijk reglement op het containerpark.

Wijze van aanbieding
Artikel 4.13 
§1. Er mag maximaal 2 m3 grofvuil worden buitengeplaatst per aanbieding. Het maximale stukgewicht 
bedraagt 50 kg. De maximale lengte is 1,5 m.
§2. Alle voorwerpen moeten zodanig verpakt worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de 
ophalers van de afvalstoffen.

Inzameling van glas



Definitie
Artikel 4.14 
§ 1.  Voor de toepassing van deze verordening 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 alle glazen voorwerpen zoals ruiten, stolpen en schotels die geen hol glas zijn.

Inzameling
Artikel 4.15 
§ 1. In de gemeente Boom wordt het  hol glas opgehaald langs de voor de ophaler toegankelijke 
straten,  wegen en pleinen.  Hol glas kan ook worden aangeboden op het  containerpark onder de 
voorwaarden zoals gesteld in het huishoudelijk reglement op het containerpark.

In  de  gemeenten  Hemiksem,  Niel,  Schelle  en  Rumst  wordt  het  hol  glas  ingezameld  via  de 
glascontainers die verspreid staan opgesteld in de gemeente. Het gebruik van de glascontainers is 
uitsluitend voorbehouden aan de inwoners van de desbetreffende gemeente. Hol glas kan ook worden 
aangeboden op het containerpark aan de voorwaarden zoals gesteld in het huishoudelijk reglement 
via het containerpark. 
§ 2. Vlak glas dient te worden aangeboden op het containerpark aan de voorwaarden zoals gesteld in 
het huishoudelijk reglement op het containerpark.
§ 3 Voor welbepaalde adressen kan het hol glas in ondergrondse containers worden ingezameld, na 
overeenkomst met de gemeente.

Wijze van aanbieding
Artikel 4.16 
§ 1. In de gemeente Boom moet het holglas worden aangeboden in stevige kratten, dozen of emmers. 
Holglas wordt bij de aanbieding ontdaan van deksels, stoppen en omwikkelingen. Het dient leeg en 
voldoende gereinigd te zijn.
Het gewicht per recipiënt mag niet hoger zijn dan 15 kg.
Het holglas dat in de gemeenten Hemiksem, Niel, Schelle en Rumst naar de glascontainer gebracht 
wordt, dient, afhankelijk van de kleur, in de daartoe voorziene glascontainers, of compartiment van de 
glascontainer, te worden gedeponeerd. Hol glas dient gereinigd te zijn en ontdaan van inhoud, deksels 
en stoppen. 
§ 2. Het is verboden om glas te deponeren in de glascontainers tussen 20u. 's avonds en 8u. 's 
morgens. 
§ 3. Het deponeren in de glascontainers van om het even welke andere afvalstof dan hol glas is 
verboden. Het is verboden om glas of ander vuilnis achter te laten naast de glascontainers.

Inzameling van papier en karton

Definitie
Artikel 4.17 
Voor de toepassing van deze verordening 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..

Inzameling
Artikel 4.18 
§ 1. Papier en karton wordt opgehaald langs de voor de ophaler toegankelijke straten, wegen en 
pleinen.  Papier  en karton wordt  ook ingezameld op het  containerpark aan de voorwaarden zoals 
gesteld in het huishoudelijk reglement op het containerpark.



§ 2. Papier  en  karton  mag  niet  worden  meegegeven  met  het  restafval,  het  grofvuil  of  een 
selectieve inzameling, andere dan deze van papier en karton.
§ 3. Voor welbepaalde adressen kan het restafval in ondergrondse containers worden ingezameld, na 
overeenkomst met de gemeente.

Wijze van aanbieding
Artikel 4.19 
§ 1. Het  papier  en  karton  dient  aangeboden  te  worden  in  een  kartonnen  doos  of  stevig 
samengebonden met een natuurkoord.  In geen geval mag het papier in een plastiek zak worden 
aangeboden.
§ 2. Het stukgewicht mag niet groter zijn dan 15 kg.
§ 3. Per ophaalbeurt mag maximaal 1m³ papier en karton worden aangeboden.

Selectieve inzameling van klein gevaarlijk afval

Definitie
Artikel 4.20 
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder Klein Gevaarlijk Afval, hierna KGA genoemd, 
verstaan, de afvalstoffen zoals opgesomd in artikel 5.5.2.2 van het VLAREA.

Inzameling
Artikel 4.21 
§  1.  Het  KGA wordt  ingezameld  op  het  containerpark  aan  de voorwaarden  zoals  gesteld  in  het 
huishoudelijk reglement. In de gemeente Hemiksem is er geen inzameling via het containerpark
In de gemeenten Hemiksem en Niel wordt het KGA ook minstens viermaal per jaar opgehaald met 
behulp van een speciaal daartoe uitgeruste chemokar.
In  de  gemeente  Niel  kan  frituurolie  ook  tijdens  de  openingsuren  worden  afgegeven  in  het 
gemeentemagazijn, gelegen aan de Volkenbondstraat 78 te Niel
Afgewerkte  motorolie  kan  achtergelaten  worden  in  de  oliecontainer  die  opgesteld  staat  in  het 
gemeentemagazijn, gelegen aan de Volkenbondstraat 78 te Niel
§ 2. KGA mag niet worden meegegeven met het restafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, 
andere dan deze van KGA.

Wijze van aanbieding
Artikel 4.22 
Het  KGA  dient,  tenzij  het  fysisch  onmogelijk  of  niet  aangewezen  is,  afzonderlijk  van  andere 
afvalstoffen aangeboden te worden in de milieubox.

Artikel 4.23 
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.  Injectienaalden  kunnen  enkel  worden  aangeboden  via  een 
speciaal hiervoor bestemde naaldcontainer die verkrijgbaar zijn via de apotheken.

Artikel 4.24 
§1.     Het  KGA dat  wordt  aangeboden bij  de straatinzameling 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 inrichting aansluitend bij het containerpark 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.

Gebruik van de milieubox
Artikel 4.25 



De milieubox, geleverd door het Vlaamse Gewest, is eigendom van het Vlaamse Gewest en wordt 
slechts  voor  gebruik  aan  de  inwoners  ter  beschikking  gesteld.  De  inwoners  zijn  persoonlijk 
verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van de milieubox. 

Artikel 4.26 
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.

Selectieve  inzameling  van  groente-,  fruit-  en  tuinafval,  niet 
recycleerbaar papierafval en luiers (GFT+).

Definitie
Artikel 4.27 
§ 1. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder GFT+ afval verstaan: loof, schillen en 
resten  van  groenten,  fruit  en  aardappelen,  alle  etensresten,  vlees-  en  visresten,  eierschalen  en 
doppen van  noten  en pinda’s,  snijbloemen en  kamperplanten  (zonder  pot  en  aarde),  resten  van 
tuinplanten (zonder zand), koffiedik, theebladeren, papieren koffiefilterzakjes en theezakjes, mest van 
huisdieren (geen kattenbakkorrels  of  schelpzand uit  vogelkooi),  klein tuinafval  zoals gras,  stro  en 
bladeren,  klein  snoeihout,  alle  niet  recycleerbaar  papierafval  zoals  luiers,  slagerspapier,  bevuilde 
papieren  en  kartonnen  verpakkingen,  inpakpapier,  broodzak,  taartdozen,  papieren  zakdoekjes, 
huishoudpapier, servetten, dat ontstaat door de normale werking van een particuliere huishouding.

§2. Mosselschelpen, zand, stenen, plastic zakken, glas, groot snoeihout, kattenbakkorrels, schelpzand 
uit vogelkooi, stofzuigzakken en niet organisch afval worden niet als GFT+ afval beschouwd.

Inzameling
Artikel 4.28 
§ 1. GFT+-afval  wordt  opgehaald  langs  de  voor  de  ophaler  toegankelijke  straten,  wegen  en 
pleinen.
§ 2. GFT+-afval  mag niet meegegeven worden met het restafval,  het grofvuil  of een selectieve 
inzameling, andere dan deze van GFT+-afval.
§ 3. Voor welbepaalde adressen kan het restafval in ondergrondse containers worden ingezameld, na 
overeenkomst met de gemeente.

Wijze van aanbieding
Artikel 4.29 
§ 1. In de gemeenten Hemiksem, Niel en Schelle dient het GFT+-afval, langs straten, wegen of 
pleinen  waar  de  GFT+  ophaling  is  ingericht,  gescheiden  aangeboden  te  worden  in  een  groene 
minicontainer van 40 liter, van 120 liter of van 240 liter, die aan de inwoners ter beschikking wordt 
gesteld door de gemeente. 
In de gemeenten Schelle en Hemiksem  moeten deze containers voorzien zijn van een sticker gedrukt 
in  opdracht  van  het  gemeentebestuur.  Deze  stickers  zijn  tegen  betaling  te  bekomen  en 
vertegenwoordigen een geldwaarde dat in relatie staat tot het volume van de container. 
In de gemeenten Boom en Rumst dient het GFT+-afval gescheiden aangeboden te worden in de 
composteerbare zakken die daartoe door het gemeentebestuur tegen betaling ter beschikking worden 
gesteld. Deze zakken dienen zorgvuldig gesloten te worden en mogen noch scheuren, barsten of 
lekken vertonen.
§ 2. Het gewicht van de gevulde container mag niet groter zijn dan 70 kg voor de container van 
120 liter en 25 kg voor de container van 40 liter.
Het gewicht van een gevulde composteerbare zak mag niet groter zijn dan 15 kg.

Gebruik van de GFT+-container
Artikel 4.30 
De GFT+-container wordt huis-aan-huis afgeleverd tegen ontvangstbewijs. Deze GFT+-container blijft 
eigendom van de gemeente en wordt slechts voor gebruik aan de inwoners ter beschikking gesteld 
voor de duur van de ophaling van het GFT+-afval.
In de gemeente Hemiksem worden de GFT+ containers verkocht aan de inwoners en dienen door de 
kopers te worden afgehaald in het gemeentemagazijn

Artikel 4.31 



§ 1. De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van 
de GFT+-container. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de GFT+-container uitsluitend mag 
aangewend worden voor de opslag van GFT+-afval.
§ 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 GFT+-container. De 
kosten van herstelling of vervanging kunnen verhaald worden op de inwoner, in geval van oneigenlijk 
gebruik.

Artikel 4.32 
De  GFT+-container  dient  verbonden  te  blijven  aan  het  adres  waar  hij  is  geleverd.  In  geval  van 
verhuizing is het de inwoner niet toegestaan om de GFT+-container mee te nemen naar zijn nieuwe 
adres.
In de gemeente Hemiksem zijn de GFT-containers eigendom van de inwoners.

Artikel 4.33 
Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente geen beschikking hebben 
over een GFT+-container kunnen bij de gemeente een GFT+-container bekomen.

Selectieve inzameling van snoeihout

Definitie
Artikel 4.34 
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder snoeihout enkel takken met een diameter van 
minder dan 10 cm verstaan, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding.

Inzameling
Artikel 4.35
§1. Het snoeihout wordt opgehaald, op afroep, langs de voor de ophaler toegankelijke straten, wegen 
en pleinen.
§2.  Het  snoeihout  kan  enkel  aangeboden  worden  voor  huis-  aan  huisinzameling  na  telefonische 
aanvraag bij het gemeentebestuur tenminste 3 werkdagen voor de ophaling.
In  de  gemeente  Hemiksem wordt  4  maal  per  jaar  een  huis-  aan  huisinzameling  georganiseerd. 
Tweemaal in het voorjaar (maart-april) en twee maal in het najaar (oktober-november)
§3.  Het  groenafval,  het  snoeihout  en  boomstronken  kunnen  ook  worden  aangeboden  op  het 
containerpark aan de voorwaarden zoals gesteld in het huishoudelijk reglement van het containerpark.
§4.   Snoeihout  mag  niet  worden  meegegeven  met  het  restafval,  het  grofvuil  of  een  selectieve 
inzameling, andere dan deze van snoeihout.

Wijze van aanbieding
Artikel 4.36 
Het snoeihout dient aangeboden te worden in bussels, samengebonden met een koord. De lengte van 
de  bussels  is  maximaal  1,5  meter.  De  diameter  van  de  bussels  is  maximaal  0,5  meter.  Er  kan 
maximaal 1,5 m³ snoeihout per ophaalpunt worden aangeboden.

Selectieve  inzameling  van  plastic-verpakkingen,  metalen 
verpakkingen en drankkartons

Definitie
Artikel 4.37
§ 1. Voor  de  toepassing  van  deze  verordening  wordt  onder  Plasticverpakkingen,  Metalen 
verpakkingen en Drankkartons, ook PMD-afval  genoemd, verstaan: alle plastic flessen en flacons, 
metalen verpakkingen (inclusief kroonkurken) en drankkartons, ontstaan door de normale werking van 
een particuliere huishouding (en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit)
§ 2. De aangeboden PMD mogen geen andere afvalstoffen dan in §1 vermeld bevatten.

Inzameling
Artikel 4.38 



§1.  De  plasticverpakkingen,  metalen  verpakkingen  en  drankkartons  worden  ingezameld  op  het 
containerpark aan de voorwaarden zoals gesteld in het huishoudelijke reglement op het containerpark.
In  de  gemeenten  Hemiksem,  Niel,  Schelle  en  Rumst  wordt  het  PMD-afval  ook  huis-aan-huis 
opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht.
§ 2. Voor welbepaalde adressen kan het restafval in ondergrondse containers worden ingezameld, na 
overeenkomst met de gemeente.
§3.  Afvalstoffen die horen tot de PMD-fractie mogen niet worden meegegeven met restafval,  het 
grofvuil of een andere selectieve inzameling, andere dan deze van PMD.
§  4.  Verontreinigde  plasticverpakkingen,  metalen  verpakkingen  en  drankkartons  worden  niet 
aanvaard. 

Wijze van aanbieding
Artikel 4.39 
§ 1. De  plasticverpakkingen,  metalen  verpakkingen  en  drankkartons  dienen  bij  de  huis-aan-
huisinzameling aangeboden te worden in de zakken die daartoe door het gemeentebestuur tegen 
betaling  ter  beschikking  worden  gesteld.  Deze  zakken  dienen  zorgvuldig  gesloten  te  worden  en 
mogen noch scheuren, barsten of lekken vertonen.
§ 2. De verschillende fracties van de plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons 
mogen gemengd in de voorgeschreven recipiënt worden aangeboden.
§ 3. Het gewicht van één recipiënt mag niet groter zijn dan 15 kg en dient gesloten aangeboden te 
worden.

Het containerpark

Artikel 4.40
Tijdens de openingsuren is het containerpark permanent onder toezicht van de parkwachter.

Artikel 4.41
§1 Het is de parkwachter toegestaan de aanvoerders van afvalstoffen buiten de omheining te laten 
wachten indien er zich reeds teveel mensen op het containerpark bevinden en in functie van de goede 
verkeersregeling op het containerpark.
§2 Iedere bezoeker van het containerpark dient zich te identificeren bij de parkwachter.
§3 Kinderen jonger dan 12 jaar moeten vergezeld zijn door een volwassen begeleider.
§4 Het is verboden dieren te laten rondlopen op het containerpark.

Artikel 4.42
De snelheid van de voertuigen is beperkt tot 5 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 4.43
§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 parkwachter verzocht worden het 
door hen bevuilde terrein te reinigen.

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

Artikel 4.44
Op het containerpark is het verboden te roken of om op enige wijze vuur te maken.  Het is verboden om 
enige beschadiging aan te brengen aan de omheinig, containers, gebouwen, beplantingen of uitrusting.

Artikel 4.45
De gemeente of intercommunale kan nadere bepalingen m.b.t. de openingsuren van het containerpark, 
de
afvalfracties die er kunnen worden aangeboden, de openingsuren, de toegankelijkheidsmogelijkeden, de 
eventuele betalings- en aanbiedingsmodaliteiten in het kader van een diftar-systeem uitwerken in een 
huishoudelijk reglement.



Afdeling 5:  Water, grachten en riolering

Grachten en afvoersloten
Artikel 5.l
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 5.2
Behalve de lozing van afvalwater waarvoor een vergunning werd verleend krachtens Vlarem en de 
lozing van niet verontreinigd hemelwater, is het verboden in de afvoersloten voorwerpen of stoffen te 
werpen of te lozen.

Artikel 5.3
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. 
De grachten zullen 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.

Artikel 5.4
De bij het vorig artikel bepaalde personen zijn verplicht de afvoersloten 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 5.5
Het is verboden baangrachten geheel of gedeeltelijk te dempen, of te beschoeien met materialen die 
de infiltratie van water naar de bodem kunnen tegenwerken.

Artikel 5.6
Wanneer het gemene sloten betreft, rust de verplichting om werken uit te voeren voor de helft op ieder 
van de boordeigenaars of -gebruikers, behoudens het bepaalde bij artikel 33 van het veldwetboek.

Artikel 5.7
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 5.8
Met  het  oog  op  de verdelging  van  muskusratten  en  ander  ongedierte  langs  de boorden  van  de 
grachten zijn de in artikel 5.3 vermelde personen verplicht vrije doorgang te verlenen aan de door het 
gemeentebestuur daartoe aangestelde personen.

Lozingen en afvalwater

Artikel 5.9 
§1 Wanneer in de openbare weg of in de private weg met een openbaar karakter 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.

Artikel 5.10 



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

Afdeling 6: Geur en Lucht

Verbranding van materialen
Artikel 6.1 
Onverminderd de bepalingen van het afvalstoffendecreet, het Vlarem, het Veldwetboek en het 
bosdecreet is het verboden van 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.

Artikel 6.2 
De Burgemeester kan na een gemotiveerde aanvraag schriftelijke toestemming geven voor 
uitzondering op artikel 6.1, 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 6.3
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 6.2. In dit 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

Motorvoertuigen
Artikel 6.4
Het is verboden om de motor van stilstaande motorvoertuigen langer dan drie minuten te laten draaien 
in woonzone met uitzondering van speciale parkeerplaatsen en de periode dienstig voor leveringen, 
ruimingen e.d. 

Andere activiteiten die geurhinder kunnen veroorzaken
Artikel 6.5
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 6.6
Bij de vaststelling van geurhinder ten gevolge van een onhygiënische situatie (vb. rottingsverschijnsel) 
dient de verantwoordelijke op eerste verzoek van de Burgemeester, de politie of aangestelde 
ambtenaren de nodige sanitaire maatregelen treffen om de hinder te verminderen en de hygiëne te 
vrijwaren.

Artikel 6.7
Bij nalaten van het uitvoeren van de opgelegde maatregelen in artikel 6.3 en artikel 6.6 kan de 
Burgemeester zelf de nodige maatregelen treffen om de bron van luchtverontreiniging of geurhinder te 
verwijderen. 

Afdeling 7: Lawaaihinder

Algemeen
Artikel  7.1



Onverminderd de bepalingen over de geluidshinder die veroorzaakt wordt door elektronisch versterkte 
muziekemissie, opgenomen in het Koninklijk Besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van 
geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen, wordt in het algemeen verboden: bij dag 
en nacht, 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.

Knalsignalen en ontploffingen
Artikel  7.2
Het is verboden knalsignalen of  ontploffingen te veroorzaken, die personen of  dieren kunnen doen 
opschrikken  of  storend  zijn  voor  de  omwonenden,  behoudens  de  schriftelijke  toelating  door  de 
Burgemeester om redenen van folkloristische, sociale of landbouwkundige aard.

Gemotoriseerde werktuigen
Artikel  7.3 
Het gebruik van werktuigen die met een motor worden aangedreven en waarvan het geluid hinderend is, 
zoals zaagmachines en dergelijke, is verboden tussen 20 en 8 uur.
 
Gemotoriseerde telegeleide vliegtuigen
Artikel 7.4
Het is verboden telegeleide vliegtuigen te laten opstijgen of te laten vliegen behoudens schriftelijke 
voorafgaande toelating van de Burgemeester die rekening houdt met de locatie, het tijdstip en de te 
verwachten hinder voor de omwonenden en de natuurlijke omgeving.

Sirenes, bellen, luidsprekers, radio-installaties door verkopers, reclamemakers, … 
Artikel  7.5
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 8 uur en 22  uur. 

Artikel  7.6
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.

Dieren
Artikel  7.7
De houders van dieren moeten ervoor zorgen dat hun dieren geen geluidshinder veroorzaken, die van 
aard is de rust van de inwoners te storen.

De houders van dieren, waarvan het geluid aanleiding kan geven tot klachten vanwege de buren, zijn 
strafbaar op voorwaarde dat het door de dieren voortgebrachte geluid te wijten is aan een persoonlijke, 
hetzij vrijwillige, hetzij een bij gebrek aan vooruitzicht of voorzorg uitmakende daad van de houder van 
het dier.
 
Luidsprekers en klankuitzendingen in eigendommen
Artikel  7.8 
Luidsprekers evenals alle toestellen die klankuitzendingen verrichten, geplaatst in eigendommen, 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 eigendommen hoorbaar zijn.
 
Artikel 7.9
De geplaatste luidsprekers en alle toestellen die klankuitzendingen verrichten, mogen in geen geval 
tussen 22 en 8 uur in werking gehouden worden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toelating van de 
Burgemeester om redenen van socio-culturele aard.

Artikel  7.10



Bij vaststelling van inbreuken op bovenstaande artikelen dienen de luidsprekers en alle toestellen die 
klankuitzendingen verrichten, onmiddellijk stilgelegd.

Afdeling  8: Natuur en groen

Openbare wandelingen, parken, speel- en sportterreinen
Artikel 8.1
Behoudens schriftelijke toelating van het  gemeentebestuur,  zijn  de gemeentelijke parken,  speel-  en 
sportterreinen  enkel  toegankelijk  tussen  zonsopgang  en  zonsondergang  of  aan  de  door  het 
gemeentebestuur aangebrachte openingstijden.
 
Artikel 8.2
§1. De gemeente kan het gebruik van de gemeentelijke speel- en sportterreinen beperken voor het 
publiek en ze ter beschikking stellen voor een bepaalde duur van scholen, groepen, verenigingen en 
clubs.
 
§2.  De  scholen,  groepen,  verenigingen  en  clubs  die  het  gebruik  van  de  speel- en  sportterreinen 
verkregen hebben zijn verantwoordelijk voor de door hen aangerichte schade.
 
Artikel 8.3
§1. Het is verboden de grasperken te betreden die worden aangegeven met een bord met de tekst 
verboden te betreden.
 
§2. Het is verboden schade aan de beplantingen aan te brengen.

§3. De voorziene infrastructuur moet op een normale wijze gebruikt worden.

Artikel 8.4
Het gebruik van de speeltuigen die zich bevinden binnen de afsluiting van de gemeentelijke speeltuinen 
of speelpleinen is uitsluitend voorbehouden aan de personen die de leeftijd van 12 jaar niet bereikt 
hebben. 
  
Artikel 8.5.
De gemeente kan per plein, park- of sportterrein een huishoudelijk reglement opstellen.

Artikel 8.6.
De inplantingplaats van bouwwerken, opritten, terrassen, uitbreidingen en dergelijke moet binnen de 
bebouwbare  oppervlakte  zo  worden  bepaald  dat  de aanwezige  waardevolle  bomen maximaal  en 
onder goede omstandigheden behouden blijven.

Artikel 8.7.
Bij de aanleg van wegen, leidingen, kabels, e.d. dienen alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen te 
worden om de beplantingen, bomen en het bijzonder, te beschermen en hun toekomst te garanderen.

Artikel 8.8.
Een ruimte van minimum 1 m rond de boomstam moet vrij blijven van bouwwerfverkeer, stapeling of 
storting van bouwmaterialen of bouwafval, bouwbarakken, schaftwagens en dergelijke. Deze ruimte 
moet door een bouwhek worden afgebakend.

Afdeling 9: Strafbepalingen
Artikel 9.1
De overtreding op de artikelen 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 
4.3, 4.5, 4.6, 4.10, 5.2, 5.3, 5.5, 5.9, 5.10, 6.1, 6.4, 6.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 8.3, 8.6, 8.7 en 
8.8  worden,  overeenkomstig  artikel  49  bis  van  de  nieuwe  gemeentewet,  bestraft  met  een 
administratieve geldboete van maximum 250,00 euro. 



Tenzij  de wet andere strafbepalingen voorziet en onverminderd de in de vorige artikelen bepaalde 
bijkomende  sancties,  worden  de  overtredingen  van  dit  reglement,  waarop  geen  gemeentelijke 
administratieve sanctie wordt gesteld, gestraft met politiestraffen.

Bij  herhaling van overtredingen op de artikels waarop een administratieve sanctie wordt  voorzien, 
wordt de maximale administratieve sanctie van 250,00 euro opgelegd.

Bij  overtreding van dit  reglement,  kan de gemeente,  na schriftelijke aanmaning,  de noodzakelijke 
werken zelf uitvoeren, op kosten van de overtreder.

Afdeling 10: Slotbepalingen
Afdeling 10.1
Elke vorige politieverordening betreffende dezelfde onderwerpen wordt opgeheven.
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