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Hoofdstuk  1:  Maatregelen  van  ambtswege  en  strafbepalingen 
[inhoudsopgave]

Afdeling 1.1: Strafbepalingen [inhoudsopgave]

Artikel 1.1.1

Wanneer  deze  verordening  of  de  uitvoeringsbesluiten  behorende  tot  huidig  algemeen 
politiereglement overtreden worden en ieder uitstel gevaar zou kunnen opleveren, laat de bevoegde 
gemeentelijke overheid van ambtswege de maatregelen uitvoeren die de overtreder verzuimt, en dit 
op  diens  kosten.  De  invordering  van  die  kosten  zal  geschieden  op  dezelfde  wijze  als  voor  de 
onrechtstreekse gemeentebelastingen.

Artikel 1.1.2

Onverminderd de toepassing van:

• artikel 10 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en 
betreffende de  verplichte verzekering  van de  burgerrechtelijke aansprakelijkheid  in  dergelijke 
gevallen;

• de artikelen 315, 340, 453 en 526 van het Strafwetboek,

worden de overtredingen van deze verordening en van de uitvoeringsbesluiten daarvan gestraft met 
een gevangenisstraf van minstens één dag en hoogstens zeven dagen, alsook met een geldboete van 
minstens één frank en hoogstens vijfentwintig frank of met één van die straffen alleen en desgevallend 
met zwaardere straffen indien de daders zouden strafbaar zijn door andere strafbepalingen. Naast de 
straf kan de politierechtbank beslissen dat de overtreding of de schade veroorzaakt door het begaan 
der overtreding binnen de door het vonnis vastgestelde termijn hersteld moet worden en kan ze 
bepalen dat,  als de beslissing niet ten uitvoer gebracht wordt,  het gemeentebestuur hiervoor zal 
zorgen op kosten van de overtreder; deze laatste zal krachtens hetzelfde vonnis gedwongen kunnen 
worden de uitgave terug te betalen gewoon op grond van een door het college van burgemeester en 
schepenen opgemaakte staat der herstellingskosten of kosten van vervanging.

Krachtens  artikel  43  van  het  strafwetboek  kan  eveneens  worden  overgegaan  tot  bijzondere 
verbeurdverklaring van de zaken die het voorwerp van de overtreding uitmaken en van die welke 
gediend hebben of bestemd waren tot het plegen van de overtreding, wanneer zij eigendom zijn van 
de veroordeelde, alsook van de zaken die uit de overtreding voortkomen.

Afdeling 1.2: Algemene bepalingen [inhoudsopgave]

Artikel 1.2.1

Elke bij toepassing van dit reglement afgeleverde toelating, vergunning of machtiging moet voorgelegd 
worden op verzoek van [rijkswacht of] politie.

Artikel 1.2.2

De burgemeester of het college van burgemeester en schepenen kunnen te allen tijde de door hen 
bij toepassing van dit reglement gegeven toelating, vergunning of machtiging intrekken.
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Artikel 1.2.3

Alle  gemeentelijke  verordeningen  en  reglementen,  vastgesteld  krachtens  artikel  78  van  de 
Gemeentewet en overeenkomstig de decreten van 1789 en 1790, van toepassing op het geheel of 
een gedeelte van het grondgebied van de gemeente, worden opgeheven, met uitzondering van: 
• de aanvullende politiereglementen op het verkeer zoals bedoeld bij de artikelen 2 en 3 van de 

wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968;
• de  bouwverordeningen  zoals  bedoeld  bij  de  artikelen  60  en  61  van  de  wet  houdende  de 

organisatie van de ruimtelijke ordening en stedenbouw;
• de gemeentelijke verordening op taxi's.

Artikel 1.2.4

Deze  verordening  zal  worden  meegedeeld  aan  de  bevoegde  overheid  en  bekendgemaakt, 
overeenkomstig de artikelen 86 en 102 van de Gemeentewet.
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Hoofdstuk 2: Openbare vrede en rust [inhoudsopgave]

Afdeling 2.1: Verblijfsverplichtingen [inhoudsopgave]

Artikel 2.1.1

De uitbaters van logiesverstrekkende bedrijven, de appartements- en kamerverhuurders(sters) zijn 
verplicht elke persoon die bij hen de nacht doorbrengt, in te schrijven of te laten inschrijven op 
logementfiches,  overeenkomstig  de  wet  op  de  "Inrichting  van  controle  op  reizigers  in 
logementhuizen" van 17 december 1963, KB van 20 mei 1965.

Deze logementfiches moeten op elk verzoek van de politie kunnen worden voorgelegd.

Het dubbel van deze fiches moet binnen de 24 uur afgegeven worden op het politiebureau.

Afdeling  2.2:  Borden  en  tekens  op  private  gebouwen;  nummering  van  de 
gebouwen [inhoudsopgave]

Artikel 2.2.1

Iedereen  is  ertoe  gehouden  op  de  gevel  van  het  gebouw  waarvan  hij  eigenaar  is,  door  het 
gemeentebestuur straatnaamborden te laten aanbrengen, evenals verkeersborden en houders van 
leidingen inzake openbare veiligheid en openbaar nut.

Artikel 2.2.2

Elk  huis  van  de  gemeente  zal  op  duidelijk  zichtbare  wijze,  naast  de  voornaamste  toegang-  of 
ingangsdeur, aan de rooilijn, op een hoogte van minimum één meter en van maximum twee meter, 
het nummer moeten dragen dat toegewezen werd door het gemeentebestuur.

De bewoner of eigenaar is ertoe gehouden dit nummer erop te laten en te onderhouden zodat het 
te allen tijde goed zichtbaar en leesbaar blijft vanaf de openbare weg.

Dit nummer mag slechts gewijzigd worden indien het door de overheid wordt bevolen.

Artikel 2.2.3

Bij  nieuwbouw  zal  de  eigenaar,  binnen  de  maand  van  de  voltooiing  van  het  gebouw,  het 
gemeentebestuur om toewijzing van het huisnummer verzoeken.

Artikel 2.2.4

In geval van herbouwing of wijziging van de gevel is de eigenaar gehouden het nummer op zijn kosten 
te herplaatsen na voltooiing van de werken.

Artikel 2.2.5

De eigenaar van het genummerd huis of gebouw draagt de kosten der nummering. De retributie 
wordt vastgesteld door de gemeenteraad in een afzonderlijk besluit.
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Artikel 2.2.6

Alle appartementen en delen van meergezinswoningen op het grondgebied van de gemeente Bredene 
moeten worden genummerd.

Voor de toepassing van de onderhavige verordening wordt verstaan onder:

Appartement: elk aaneengesloten deel van een gebouw dat afzonderlijk kan dienen als bewoning voor 
een gezin of een alleenstaande, of dat desgevallend dienst kan doen als een handelszaak.

Meergezinswoning: elke woning waar meer dan een referentiepersoon verblijft.
 
Algemene ingang:  de  ingang  die  leidt  naar  alle  appartementen,  de  afzonderlijke  ingangen op  het 
gelijkvloers niet meegerekend.

Referentiegevel: de gevel waar de algemene ingang zich bevindt.

Woningencomplex: een gebouw duidelijk bestaande uit verschillende aaneengesloten woonblokken 
met aparte algemene ingangen.

[Aangevuld 15/09/2001]

Artikel 2.2.7

Een appartementsgebouw met een enkele algemene ingang krijgt een apart huisnummer voor het 
gehele gebouw. Indien er reeds een dubbelnummer voor het gehele gebouw bestaat, dan wordt het 
huisnummer van de oorspronkelijke bouwaanvraag toegekend aan de gehele gebouw. Indien dit niet 
mogelijk is, wordt steeds het laagste huisnummer toegekend.

Een  woongelegenheid  die  binnen  een  appartementsgebouw  een  aparte  ingang  heeft,  wordt 
beschouwd als een onderdeel van het gebouw. Bijgevolg wordt er ook een appartementsnummer aan 
toegekend.

Toch kan een woongelegenheid met een aparte ingang op aanvraag een eigen huisnummer toegekend 
krijgen door het gemeentebestuur. Dit kan enkel op voorwaarde dat de woongelegenheid op geen 
enkele  manier  toegankelijk  is  (of  kan  gemaakt  worden)  via  de  algemene  ingang.  Het 
appartementsnummer zelf wordt dan als reservenummer gehouden.

Een  woongelegenheid  met  een  eigen  huisnummer  uit  het  verleden  die  op  geen  enkele  manier 
toegankelijk is (of kan gemaakt worden) via de algemene ingang, mag het eigen huisnummer uit het 
verleden behouden. Deze woongelegenheid wordt niet meegeteld in de appartementsnummering.

Een handelszaak die binnen een appartementsgebouw een aparte ingang heeft, wordt beschouwd als 
een onderdeel van het gebouw. Bijgevolg wordt er ook een appartementsnummer aan toegekend.

Toch  kan  deze  handelszaak  op  aanvraag  een  eigen  huisnummer  toegekend  krijgen  door  het 
gemeentebestuur. Het appartementsnummer zelf wordt dan als reservenummer gehouden.

Een handelszaak met een eigen huisnummer uit het verleden mag dit huisnummer behouden. Deze 
handelszaak wordt niet meegeteld in de appartementsnummering.
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Indien een deel van het appartementsgebouw wijzigt van handelsfunctie naar woonfunctie, dan vervalt 
het eigen huisnummer van dit deel ten voordele van het appartementsnummer. Het huisnummer mag 
echter  wel  behouden  worden  op  voorwaarde  dat  de  woongelegenheid  op  geen  enkele  manier 
toegankelijk is (of kan gemaakt worden) via de algemene ingang.

Een woningencomplex met een enkel huisnummer wordt per woonblok hernummerd. Het meest 
linkse  woonblok  krijgt  het  oorspronkelijk  huisnummer  aangevuld  met  de  laagst  mogelijk  letter 
(meestal A) die als eerste karakter van de index wordt vermeld. De volgende woonblokken krijgen, 
gaande van links naar rechts, de eerstvolgende letters van het alfabet als eerste karakter van de index 
toegekend. De appartementsnummering gebeurt afzonderlijk voor elk van die delen.

Afzonderlijke gebouwen met eenzelfde huisnummer gelegen op eenzelfde perceel grond worden als 
volgt hernummerd:

• Het hoofdgebouw krijgt het oorspronkelijk nummer.
• Het  bijgebouw het  meest  links  van  het  hoofdgebouw krijgt  het  oorspronkelijk  huisnummer 

aangevuld met de laagst mogelijke letter (meestal A) die als eerste karakter van de index wordt 
vermeld.

• De volgende bijgebouwen krijgen, gaande van links naar rechts, de eerstvolgende letters van het 
alfabet als eerste karakter van de index toegekend.

• Indien er niet duidelijk een hoofdgebouw te onderscheiden is, wordt aan elk gebouw afzonderlijk 
een opeenvolgende letter van het alfabet als eerste karakter van de index toegekend. Daarbij 
worden de gebouwen van links naar rechts overlopen, startende met de laagst mogelijke letter 
(meestal A)

De appartementnummering gebeurt afzonderlijk voor elk van die delen.

[Aangevuld 15/09/2001]

Artikel 2.2.8

Het appartementsnummer volgt onmiddellijk op het huisnummer en wordt daarvan gescheiden door 
een schuine streep.

Het appartementsnummer bestaat uit vier karakters.

De eerste twee karakters geven de bouwlaag aan. De gelijkvloerse bouwlaag krijgt het nummer 00 
toegewezen. De kelderverdiepingen krijgen een nummer waarvan het eerste karakter een minleken 
is. Appartementen die zich tussen twee verschillende bouwlagen bevinden, worden automatisch bij 
de onmiddellijk hoger gelegen bouwlaag gerekend.

Bij  gebouwen of  woonblokken met een letter  als  eerste karakter  in de index,  wordt  enkel  het 
tweede karakter in aanmerking genomen om de bouwlaag aan te geven.

De twee laatste cijfers geven de plaatsen aan van de appartementen op een en dezelfde bouwlaag.

Indien er zich slechts een appartement op een bouwlaag bevindt, dan krijgt het 01 als 2 laatste cijfers.

Indien er zich verscheidene appartementen op een bouwlaag bevinden,  dan worden ze als  volgt 
genummerd:
 
• De appartementen aan de referentiegevel worden, naar de referentiegevel toekijkend, van links 

naar rechts genummerd, startende met het nummer 01.
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• De appartementen aan de overige gevels worden eveneens, naar de gevel toekijkend, van links 
naar  rechts  verdergeteld,  waarbij  de  gevels  in  tegenwijzerzin  worden  overlopen.  De 
hoekappartementen worden gerekend bij de gevel waarbij ze eerst werden geteld.

Om te bepalen of een appartement effectief op een bepaalde gevel kan worden meegeteld, worden 
de ramen als referentie genomen. Het is reeds voldoende dat er een klein raam aanwezig is. Toilet- 
en badkamerramen worden hiervoor echter niet in aanmerking genomen.

In het geval van een appartementsgebouw met duplexappartementen, wordt er genummerd alsof het 
gaat  om afzonderlijke  appartementen  op  verschillende  bouwlagen.  De  duplexappartementen  zelf 
krijgen het laagste appartementsnummer toegekend.

In  geval  van  een  samengevoegd  appartement,  oorspronkelijk  bestaande  uit  verschillende  aparte 
woongelegenheden,  wordt  er  genummerd  alsof  het  gaat  om  verschillende  appartementen.  Het 
samengevoegde appartement zelf krijgt het laagste appartementsnummer toegekend.

[Aangevuld 15/09/2001]

Artikel 2.2.9

De appartementsnummers worden toegekend door het gemeentebestuur.

Wanneer zij daartoe door het college van burgemeester en schepenen worden verzocht, verschaffen 
de eigenaars of de door hen aangeduide beheerders van de gebouwen het gemeentebestuur alle 
nuttige inlichtingen voor de toekenning van de appartementnummer.

[Aangevuld 15/09/2001]

Artikel 2.2.10

Voor alle personen, ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Bredene op het 
adres van een appartement dat het voorwerp uitmaakt van een nieuwe appartementsnummering, 
wordt  dat  nieuwe  nummer  door  de  Bevolkingsdienst  in  de  registers  ingevoerd  achter  het 
huisnummer.

De aanpassing  van  de  adresgegevens  inzake  de  appartementsnummers  op  de  identiteitskaart  en 
andere documenten waarop de verblijfplaats is vermeld, gebeurt ambtshalve bij de vernieuwing van 
de betreffende documenten.

In afwachting van die vernieuwing kunnen de houders van de documenten, indien ze het wenselijk 
achten, de aanpassing ervan bekomen bij de gemeentelijke administratie die de documenten heeft 
afgegeven.

De  eigenaars  van  de  gebouwen  of  de  door  hen  aangewezen  beheerders  delen  het  juiste 
appartementsnummer  mede  aan  elke  nieuwe  bewoner,  met  het  oog  op  diens  aangifte  bij  de 
Bevolkingsdienst.
 
[Aangevuld 15/09/2001]

Artikel 2.2.11
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Binnen een maand nadat aan de eigenaars - eventueel via de door hen aangeduide beheerders - door 
het college van burgemeester en schepenen kennis wordt gegeven van de door het gemeentebestuur 
toegekende nummering, worden voor het betreffende gebouw de volgende bepalingen van kracht:

• In alle contacten met het gemeentebestuur aangaande de appartementen dienen de eigenaars en 
beheerders gebruik te maken van de overeenkomstig deze verordening toegekende nummers;

• De eigenaars dienen erop toe te zien dat bij de ingang van elk afzonderlijk appartement en naast 
alle  bellen  in  de  ingang  de  nieuw  toegekende  nummers  zijn  aangebracht,  alsmede  alle 
aanduidingen van de oude nummering worden vervangen;

• Op elke brievenbus wordt het nummer aangebracht van het overeenkomstige appartement; de 
eigenaars  zien  erop  toe  dat  de  brievenbussen  indien  nodig  worden  omgewisseld  om  de 
numerieke volgorde te eerbiedigen;

• De beheerder van een gebouw in mede-eigendom deelt aan alle mede¬eigenaren in het door 
hem beheerde gebouw de nieuwe appartementsnummers mede, alsook de op hen toepasselijke 
bepalingen van dit reglement.

[Aangevuld 15/09/2001]

Artikel 2.2.12

In de gebouwen die in mede-eigendom zijn, dienen de mede-eigenaren ervoor te zorgen dat naam, 
adres en telefoonnummer van de beheerder op een duidelijke wijze in de onmiddellijke nabijheid van 
bellen en brievenbussen is aangebracht.

[Aangevuld 15/09/2001]

Afdeling 2.3: Aanplakken en reclame [inhoudsopgave]

Artikel 2.3.1

Door het gemeentebestuur zijn langs de openbare weg aanplakzuilen aangebracht. Het aanplakken op 
deze zuilen is niet vrij. Er mag enkel en alleen worden aangeplakt door gemeentepersoneel en in 
opdracht van het gemeentebestuur.

Artikel 2.3.2

Aanplakbrieven van organisatie in de gemeente van de door de gemeenteraad erkende gemeentelijke 
verenigingen  worden  kosteloos  twee  keer  per  maand,  en  dit  op  de  tweede  en  vierde  vrijdag, 
aangeplakt zonder kosten, door gemeentepersoneel.

Deze aanplakbrieven moeten afgegeven worden op de gemeentelijke technische dienst uiterlijk de 
donderdag vóór de dag van de aanplakking. Zij zullen alleen door diensten van de gemeente op de 
openbare aanplakborden mogen worden aangebracht.

Artikel 2.3.3

Er is geen voorafgaand akkoord van het college van burgemeester en schepenen nodig voor het 
aanplakken, uitgezonderd voor het afficheren van bijzondere activiteiten of zaken. Dit zijn activiteiten 
of zaken, die niet in rechtstreeks verband staan met de doelstellingen van de vereniging.

Artikel 2.3.4
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Het is verboden de aanplakbrieven die ingevolge de voorschriften van artikel 2.3.2 hiervoor, op de 
aanplakborden werden aangebracht, geheel of gedeeltelijk te overplakken, te overschilderen of te 
verwijderen. 

Het verwijderen van deze aanplakbrieven mag enkel en alleen gebeuren door de technische dienst 
van de gemeente.

Artikel 2.3.5

Het is verboden honende, schimpende, ergernis verwekkende of persoonlijke aanvallen bevattende 
aanplakbiljetten of opschriften uit te hangen of aan te plakken in het openbaar.

Artikel 2.3.6

Het is verboden met eender welk reclamevoertuig en/of aanhangwagen, noch met eender welke 
reclameconstructie op het grondgebied van de gemeente rond te rijden zonder voorafgaandelijk een 
schriftelijke toelating van de burgemeester te hebben verkregen.

Deze toelating wordt alleen verleend na de verschuldigde gemeentebelasting in de gemeentekas te 
hebben gestort. De vergunning dient te worden aangevraagd minstens drie werkdagen vooraf.

Het gebruik van luidsprekers of andere geluidsversterkende apparatuur is verboden behoudens in 
uitzonderlijke gevallen door de burgemeester bepaald.

Artikel 2.3.7

De  bepalingen  van  artikel  2.3.6,  zoals  hierboven  vermeld,  zijn  niet  van  toepassing  op  de 
reclamevoertuigen die enkel de gemeente doorrijden via volgende rijkswegen: 

• Koninklijke Baan;
• Brugse Steenweg;
• Prinses Elisabethlaan;
• Plassendaalse Steenweg.

 De reclamevoertuigen zijn in voorkomend geval niet aan een vergunning onderworpen.

Afdeling 2.4: drankslijterijen, dancings [inhoudsopgave]

Artikel 2.4.1

In de openbare inrichtingen zoals ondermeer dancings, drank- en spijshuizen, hotels en lunaparken is 
het maken van muziek toegestaan op een zodanig gedempte toon dat het niet van aard is de rust der 
geburen te storen en het niet hinderend is op straat.

Artikel 2.4.2

Ieder persoon in staat van dronkenschap of die de rust op eender welke wijze stoort, is verplicht op 
het eerste verzoek van de politie  of  van de bewoners de in artikel  2.4.1 hierboven vernoemde 
inrichtingen te verlaten.

Artikel 2.4.3
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Alle  openbare  danspartijen  niet  in  de  open  lucht  ingericht,  om  het  even  in  welke  lokalen  of 
dansgelegenheden zij plaats hebben, moeten minstens drie werkdagen voordat zij aanvangen, worden 
aangegeven bij het gemeentebestuur.

Bij gevaar voor openbare orde, rust, veiligheid, gezondheid of reinheid, kan de burgemeester een 
verbod uitvaardigen.

[Gewijzigd 30/03/1989]

Artikel 2.4.4

Het  muziek  spelen,  dansen,  zingen  in  de  inrichtingen,  vermeld  in  artikel  2.4.1  hierboven,  moet 
stoppen om middernacht.

Mits het richten van een voorafgaande schriftelijke aanvraag tot de burgemeester, minstens 24 uur 
vooraf,  kan  een  doorlopende  afwijking  worden  toegestaan  voor  een  periode,  die  door  de 
burgemeester zal worden bepaald.

[Gewijzigd 11/03/1991]

Artikel 2.4.5

De personen die, niettegenstaande het verbod door een politiebeambte gegeven, toch verder muziek 
of lawaai maken, dansen of zingen, zullen met dezelfde straffen worden beboet als de uitbater.

Artikel 2.4.6

Het is de uitbaters van de inrichtingen, vermeld in artikel 2.4.1 hierboven, verboden muziektoestellen 
of een deel ervan in deur- of vensteropeningen of tegen de gevel te plaatsen zodanig dat de toestellen 
tegelijkertijd op straat en in het lokaal spelen.

Artikel 2.4.7

Privé-clubs of bijzondere maatschappijen, welke ook hun benaming weze, zijn eveneens onderworpen 
aan de voorschriften van onderhavige afdeling.

Artikel 2.4.8

Zonder  voorafgaande  schriftelijke  toelating  van  de  burgemeester  is  het  verboden  aan 
muziekmaatschappijen, groepen of verenigingen hun leden muziek te laten spelen langs de openbare 
weg of  op openbare  plaatsen.  Dit  verbod geldt  eveneens voor  alle  muziek,  voortgebracht  langs 
mechanische, elektrische of elektronische weg, al dan niet vanuit rijdende voertuigen.

Artikel 2.4.9

De  burgemeester  is  gemachtigd  het  maken  van  muziek  voortijdig  te  doen  eindigen  indien  dit 
aanleiding geeft tot wanordelijkheden of indien dit op gelijk welke manier de orde en rust verstoort.

Artikel 2.4.10

De burgemeester  kan tevens,  bij  gemotiveerde beslissing,  met het  oog op de vrijwaring  van de 
openbare rust de sluiting van een inrichting bevelen.
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Afdeling 2.5: het bedelen en geldinzamelingen [inhoudsopgave]

Artikel 2.5.1

Het is  verboden te bedelen op gans het grondgebied van de gemeente.  Het is  tevens verboden 
zonder toelating van de burgemeester plaats te nemen langs de openbare weg met het doel het 
medelijden op te wekken wegens bepaalde lichamelijke of geestelijke gebreken.

Artikel 2.5.2

De verkoop op de openbare weg, in openbare instellingen en plaatsen, van bepaalde voorwerpen ten 
voordele  van  liefdadigheidswerken  is  verboden  zonder  de  schriftelijke  toestemming  van  de 
burgemeester.

De personen met de inzameling belast, moeten deze machtiging steeds kunnen vertonen aan ieder 
belanghebbende die er om verzoekt.

Deze toelating zal slechts verleend worden wanneer wordt bewezen dat de verkoop daadwerkelijk 
geschiedt ten bate van een liefdadigheidswerk.

Afdeling 2.6: Kindertehuizen [inhoudsopgave]

Artikel 2.6.1

Onderhavige afdeling is toepasselijk op alle tehuizen, die kinderen herbergen tussen 07 en 18 jaar, 
niet vergezeld van hun ouders.

Artikel 2.6.2

De opening en de uitbating van deze tehuizen welke niet door "Kind en Gezin" erkend zijn en waar 
kinderen opgenomen worden van meer dan 07 jaar en minder dan 18 jaar, is onderworpen aan de 
voorafgaande  aangifte  ten  gemeentehuize.  De  aangifte  moet  worden  ondertekend  of 
meeondertekend door de persoon, die strafrechterlijk voor de uitbating verantwoordelijk is.

Artikel 2.6.3

De tehuizen, waarvan sprake in deze afdeling, moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

A. Installaties:

De gebouwen dienen uitsluitend voor kinderen bestemd te zijn. Het opnemen van families, betalende 
gasten of volwassen kostgangers is verboden.

De gebouwen dienen ten minste te bevatten:

1. een keuken;
2. een eetplaats of refter (naar rato van ten minste 1 m² per persoon), met meubels aangepast aan 

de leeftijd van de kinderen;
3. een WC (naar rato van 1 per 15 personen);
4. slaapkamers of een slaapzaal met bestendige verluchting (naar rato van 10 m³ per persoon). De 

bedden moeten éénpersoonsbedden zijn, de afstand tussen de bedden dient ten minste 50 cm te 
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bedragen. Boven elkaar geplaatste bedden kunnen enkel worden toegelaten in vakantiehuizen, 
doch zijn  volstrekt  verboden in  huizen die  heel  het  jaar  openblijven.  Het beddengoed moet 
schoon zijn en eventueel een gummivel omvatten;

5. goed ingerichte wastafels (naar rato van 1 per 3 kinderen);
6. individuele kleerkasten of vakken;
7. baden of stortbaden met warm en koud lopend water (naar rato van 1 per 15 personen);
8. een ziekenkamer met ten minste een bed per 26 kinderen. Twee afzonderlijke kamers dienen 

voorbehouden te worden,  indien meisjes  of  jongens  boven de 10 jaar  in  het tehuis  worden 
opgenomen.  Voor de tehuizen die minder dan 20 kinderen opnemen,  volstaat het  over een 
kamer te beschikken die steeds als ziekenplaats vrijgehouden wordt. De exploitanten dienen er 
evenwel voor te zorgen een tweede kind in goede omstandigheden te kunnen afzonderen, indien 
een jongen en een meisje tezelfdertijd ziek mochten zijn (kamer van een monitrice, die in de 
slaapzaal zou gaan slapen, een omgevormde bureau, enz. ...)
Voor de tehuizen die in verschillende gebouwen ondergebracht zijn, wordt het aanbevolen een 
ziekenafdeling  in  het  hoofdgebouw in  te  richten.  Het  aantal  kamers  en  bedden  zal  worden 
berekend volgens het totaal aantal kinderen in alle gebouwen ondergebracht. In de bijgebouwen 
zal de onmiddellijke afzondering van een ziek kind in goede omstandigheden kunnen gebeuren, 
zoals bijvoorbeeld bij onpasselijkheid 's nachts;

9. een speelkamer met speelgoed, aangepast aan de leeftijd van de kinderen zo het een huis betreft 
dat het hele jaar openblijft.
Indien mogelijk zal ook voor de vakantiehuizen een speelkamer of overdekte speelplaats worden 
voorzien.
Slaapkamers,  eetkamers,  ziekenkamers  of  dergelijke  mogen  niet  in  de  kelder  worden 
ondergebracht. Het water moet drinkbaar zijn. Indien er geen gemeentelijke distributie is, dient 
het consumptiewater jaarlijks te worden ontleed.
Met het oog op de verluchting moeten alle vensters kunnen worden geopend. In verband met de 
zindelijkheid en de hygiëne moeten de lokalen regelmatig met water worden gereinigd. 
Alle kamers en wasplaatsen moeten degelijk verwarmd zijn.

B. Exploitanten:

De uitbaters moeten alle waarborgen bieden op het stuk van zeden en reputatie. Daartoe zal een 
getuigschrift van goed zedelijk gedrag, bestemd voor een openbaar bestuur, dienen voorgelegd.

De exploitanten moeten ten minste 21 jaar oud zijn en bevoegd inzake opvoeding en bestuur.

Zij dienen over een goede gezondheid te beschikken. Een jaarlijks radiografisch onderzoek van de 
longen van de exploitant en zijn familieleden, die met hem inwonen, is vereist. Dit kan kosteloos 
gebeuren in elk dispensarium.

C. Personeel:

Het personeel moet voldoende in aantal zijn, voor tehuizen waar meisjes in worden opgenomen is 
ook vrouwelijk personeel vereist (verzorging, toilet). De personeelsleden belast met de opvoeding, 
moeten ten minste 18 jaar oud zijn, zo mogelijk geschoold en op actieve wijze met de opvoeding van 
de kinderen worden belast (minimum 1 per 20 kinderen).

Een getuigschrift van goed zedelijk gedrag dient voorgelegd.

De personeelsleden dienen over een goede gezondheid te beschikken; in dit verband moeten zij 
jaarlijks een bewijs van radiografisch onderzoek van de longen voorleggen.
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De exploitanten zijn  voor  de  goede  houding  van  de  opvoeders  verantwoordelijk  (deftige  kledij, 
opvoedend optreden, correcte omgang tussen de opvoeders van beide geslachten).

D. Geneeskundige dienst:

Elk kind moet bij de aankomst voorzien zijn van een recent medisch getuigschrift waaruit blijkt dat 
het vrij is van besmettelijke ziekten.

Het tehuis moet in verbinding staan met een geneesheer die geroepen wordt telkens als het nodig is. 
Het  vervoer  van  het  zieke  kind  van  de  bijgebouwen  naar  de  centrale  afdeling  zal  in  de  beste 
omstandigheden moeten gebeuren.

In geval van besmettelijke ziekte dient onmiddellijk aangifte gedaan bij de Gezondheidsinspectie en 
dienen de lokalen onverwijld ontsmet.

E. Tijdsindeling:

De tijdsindeling moet worden goedgekeurd door de afgevaardigde van "Kind en Gezin"  en stipt 
nageleefd.

Het opstaan moet gebeuren tussen 07.00 uur en 09.00 uur, het slapengaan tussen 19.00 uur en 24.00 
uur.

F. Voeding:

De maaltijden moeten op vaste uren verstrekt worden.

Dagelijks dient een menuboek bijgehouden, met rechtvaardiging van de gebruikte hoeveelheden.

G. Hygiëne: 

Elk kind dient zich dagelijks volledig te wassen. De exploitanten moeten er voor zorgen dat elk kind 
over een voldoende aan linnen en propere kleren beschikt. Elk kind dient over strikt individuele 
handdoeken en toiletgerief te beschikken.

H. Opvoeding:

De exploitanten dienen te waken over de opvoeding van de kinderen. De atmosfeer van het tehuis 
moet aan de kinderen aangepast zijn.

Lijfstraffen of ontzegging van voeding zijn niet toegelaten.

Artikel 2.6.4

Onverminderd de bestaande richtlijnen betreffende de veiligheid waaraan de tehuizen waar kinderen 
worden opgenomen,  dienen te voldoen, zijn  de volgende algemene beveiligingsmaatregelen tegen 
brandgevaar en voor een veilige evacuatie van de verblijvenden strikt van toepassing: 

a de gebouwen moeten bereikbaar zijn voor de voertuigen van de brandweerdiensten derwijze dat 
het opstellen en de bediening van het materiaal voor de brandbestrijding en het reddingswerk 
kunnen worden uitgevoerd;

b de veilige evacuatie van de verblijvenden, zich bevindende op gelijk welke verdieping, dient streng 
verzekerd te zijn.
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De trappen, die de bovenverdiepingen bedienen moeten op de gelijkvloerse verdieping zo dicht 
mogelijk bij de buitenuitgangen belanden.
Wanneer  de  buitentrappen  of  noodtrappen  zich  opdringen  om  de  ontruiming  van  de 
verblijvenden te verzekeren, moeten zij alle waarborgen bieden van een doelmatige bescherming 
tegen de rook en de vlammen, een degelijke bereikbaarheid, betreding en ommanteling hebben 
alsook geen gevaar opleveren voor het vallen of struikelen van de evacuerende personen;

c het gebouw moet voorzien zijn van een noodverlichting die voor wat de werking betreft, elke 
dag dat de inrichting in bedrijf is, moet worden gecontroleerd.
Goed zichtbare pictogrammen moeten de uitgangen aanduiden, en dit zowel bij dag als bij nacht;

d de elektrische installaties moeten voldoen aan de voorschriften van het Algemeen Reglement 
voor  de  Arbeidsbescherming  en  de  van  toepassing  zijnde  bepalingen  van  het  Algemeen 
Reglement der Elektrische Installaties.
Vóór het in dienst stellen en vervolgens om de drie jaar dienen zij onderworpen te worden aan 
een speciaal nazicht door een door het Ministerie van Economische Zaken erkend organisme. 
Het verslag over het jongste onderzoek moet op ieder ogenblik kunnen worden voorgelegd;

e in de inrichting dienen de nodige maatregelen getroffen voor het geven van een alarm, derwijze 
dat:
1. het ontstaan van een brand onmiddellijk kan worden gemeld aan de persoon, belast met de 

verantwoordelijkheid van de veiligheid;
2. door deze persoon alarm kan worden gegeven, waarbij alle leden van het personeel kennis 

krijgen van een ontstane brand;
3. de  brandweerdienst  onmiddellijk  telefonisch  van  het  geval  in  kennis  wordt  gesteld.  De 

telefoon  rechtstreeks  aangesloten  op  het  openbaar  net,  moet  steeds  onmiddellijk  te 
gebruiken zijn waarbij ook de telefoonnummers van de hulpdiensten bij het toestel moeten 
worden uitgehangen;

f de  installaties  voor  de  verwarming  der  lokalen  en  de  kooktoestellen  moeten  de  grootste 
waarborgen van veiligheid bieden;

g de inrichting dient voorzien te zijn van de nodige en passende brandblustoestellen, waarover het 
advies  moet  worden  ingewonnen  bij  de  bevelhebber  van  de  plaatselijke  of  gewestelijke 
brandweerdienst en die bij de inbedrijfstelling volledig moeten zijn afgewerkt;

h het personeel dient te beschikken over een handleiding,  waarin de volgende punten worden 
vastgesteld: 
1.  de wijze van alarmering bij het ontstaan van brand;
2. de hun toegewezen taken in geval van alarm, enerzijds het bewerken van een geleide  veilige 

ontvluchting van de kinderen en anderzijds bestaande uit de beginbrandbestrijding;
3. de aangeduide personen, die zich ter beschikking moeten stellen van de brandweerdienst 

voor het verlenen van bijstand, zoals bijvoorbeeld het geven van inlichtingen;
i de tehuizen moeten vóór hun inbedrijfstelling en vervolgens om het jaar, hetzij vanaf de datum 

waarop de controle voor de inbedrijfstelling werd verricht, hetzij voor de vroeger bestaande 
inrichtingen vanaf de datum waarop dit reglement wordt bekendgemaakt, op initiatief van het 
gemeentebestuur gecontroleerd worden door de Bevelhebber van de plaatselijke of gewestelijke 
Brandweerdiensten;

j de niet-naleving van de brandbeveiligingsmaatregelen kan aanleiding geven tot een onmiddellijke 
sluiting van de inrichting.

Artikel 2.6.5

Met het oog op het toezicht van de tehuizen welke kinderen tussen 0 en 18 jaar opnemen en niet 
door "Kind en Gezin" erkend zijn, kan de burgemeester een beroep doen op de medewerking van 
deze instellingen. De houders van deze tehuizen zijn verplicht toegang te geven aan de bevoegde 
brandweerbevelhebber, aan de gemeentelijke politie en aan de afgevaardigde van "Kind en Gezin", 
alsook om dagelijks een aanwezigheidsregister bij te houden dat op het verzoek van de politie dient 
voorgelegd.
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Artikel 2.6.6

Bij herhaling van overtreding zal het tehuis gesloten worden.

Afdeling 2.7: Optochten, manifestaties en samenscholingen [inhoudsopgave]

Artikel 2.7.1

Behoudens  voorafgaande schriftelijke  toelating  van de  burgemeester  is  het  organiseren van elke 
manifestatie op de openbare weg verboden.

Artikel 2.7.2

Elke persoon die deelneemt aan een samenscholing op de openbare weg dient onmiddellijk gevolg te 
geven aan iedere vordering  of  elk  bevel  van de bevoegde politiediensten,  dat  tot  doel  heeft  de 
veiligheid of het gemak van doorgang te vrijwaren of te herstellen.

Artikel 2.7.3

De houders van de in artikel 2.7.1 hierboven vermelde toelating zijn verplicht zich te schikken naar 
de voorwaarden vervat in het toelatingsbesluit.

 Het  niet  nakomen  van  de  voorwaarden  tegen  dewelke  de  toelating  werd  verleend,  sluit  de 
intrekking van de vergunning in.

Artikel 2.7.4

Op gans het grondgebied van de gemeente is het elastiekspringen, ook "benji" genoemd, verboden.

[Aangevuld 11/03/1991]

Afdeling 2.8: Rumoer en lawaai [inhoudsopgave]

Artikel 2.8.1

Onverminderd  de  wetten  en  besluiten  betreffende  de  bestrijding  van  de  geluidshinder,  zijn  de 
hiernavolgende bepalingen tot bestrijding van de geluidshinder van toepassing op het grondgebied van 
de gemeente Bredene.

Artikel 2.8.2

Alle lawaai of rumoer bij dag of bij nacht, waardoor de rust van de inwoners verstoord kan worden, 
is verboden, wanneer dit lawaai of rumoer zonder noodzaak veroorzaakt wordt of wanneer het te 
wijten is aan een gebrek aan vooruitzicht of voorzorg.

Artikel 2.8.3

Door de burgemeester kan uitzondering worden gemaakt voor bepaalde manifestaties of voor acties 
met een humanitair karakter. Het voortgebrachte geluid mag echter in geen geval oorverdovend zijn.
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Artikel 2.8.4

Het  is  verboden  op  de  openbare  weg  en  in  openbare  plaatsen  in  de  open  lucht,  radio-  en 
televisietoestellen, muziekinstrumenten en in het algemeen alle soorten apparaten voor ontvangst of 
emissie van geluid te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester. 
Het voorgaande geldt niet voor muziekapparaten waarvan het geluid alleen door de ontvanger ervan 
kan waargenomen worden.

Deze toelating kan 's nachts, tussen 22 uur en 7 uur, en voor zon- en wettelijke feestdagen slechts 
worden verleend in uitzonderlijke omstandigheden, zoals plaatselijke kermissen, feestelijkheden of 
vieringen.

De burgemeester kan aan eventuele toelatingen verleend in toepassing van dit artikel en de volgende, 
bepaalde voorwaarden verbinden.

Artikel 2.8.5

Het gebruik van geluidsproducerende toestellen, die binnen en buiten gebouwen, caravans, tenten en 
voertuigen zijn geplaatst, mag geen oorzaak zijn van gerechtvaardigde klachten van geburen.

Het is verboden 's nachts, tussen 22 uur en 7 uur, gebruik te maken van geluidsinstallaties op de 
kampeerterreinen, tenzij voor dringende mededelingen.

Overdag moet de maximumgeluidssterkte zoveel mogelijk beperkt worden en in verhouding staan 
tot de uitgestrektheid van het kampeerterrein, alhoewel artikel 2.8.17 hierbij dient in acht genomen 
te worden.

Indien de apparaten vermeld in artikel  2.8.4 gebruikt worden in een inrichting voor verbruik of 
vermakelijkheden en het gebruik ervan na veroordeling van de uitbater van deze inrichting op grond 
van  alinea  1  van  dit  artikel  aanleiding  geeft  tot  nieuwe  gerechtvaardigde  klachten,  kan  de 
burgemeester het gebruik van bedoelde apparaten verbieden.

Artikel 2.8.6

Voor wat betreft het maken van muziek in openbare en private inrichtingen moeten de voorschriften 
bepaald in het KB van 24 februari 1977 houdende de vaststelling van geluidsnormen voor muziek in 
openbare en private instellingen, worden nageleefd.

Artikel 2.8.7

§ 1. Behoudens voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester is het altijd verboden 
tussen 20 uur en 8 uur, in de open lucht gebruik te maken van voertuigen uitgerust met of 
voorzien van een geluidsinstallatie,  en bestemd voor het  maken van reclame,  propaganda  of 
andere doeleinden.
Voor wat de dagperiode betreft, kan het gebruik van voertuigen uitgerust met of voorzien van 
een geluidsinstallatie slechts toegelaten worden van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur, in de 
periode van 1 oktober tot 31 maart en van 10 tot 12 uur en van 14 tot 20 uur in de periode van 
1 april tot 30 september.
Het  is  verboden  deze  microwagens  te  laten  werken  100  m  vóór  en  tot  100  m  na 
verpleeginstellingen.
De voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester is steeds vereist.
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§ 2. Aan de bepalingen van § 1 is eveneens onderworpen, het aanwenden van geluidsinstallaties die 
met dezelfde bestemming zijn opgesteld in gebouwen, en waarvan de geluiden waargenomen op 
de openbare weg, strijdig zijn met de voorschriften van artikel 2.8.17 en tot gerechtvaardigde 
klachten aanleiding kunnen geven.

Artikel 2.8.8

Rondreizende zangers, muzikanten, kunstenaars allerlei, mogen hun activiteit op de openbare weg 
slechts uitoefenen mits hiervoor voorafgaandelijk toestemming werd verleend door de burgemeester 
of politie.

Artikel 2.8.9

Het is te allen tijde verboden verbrandings- of ontploffingsmotoren of mechanische tuigen op gang te 
brengen in de open lucht of binnen gebouwen zowel op openbare als private terreinen op minder 
dan  200  m van  bewoonde  huizen,  indien  deze  niet  voorzien  zijn  van  een  behoorlijk  werkende 
geluidsdemping.

Artikel 2.8.10

Het  is  verboden  op  de  openbare  weg  motoren  van  voertuigen  of  boten  te  testen,  te  laten 
proefdraaien of warmdraaien, indien zij niet uitgerust zijn met de voorgeschreven geluidsdempers; 
het gebruik ervan binnen gebouwen is eveneens verboden indien dit tot gerechtvaardigde klachten 
van buren aanleiding kan geven.

Geen enkel motorvoertuig en in het algemeen geen enkel verkeersmiddel, mag noch bij dag, noch bij 
nacht abnormaal lawaai veroorzaken, hetzij door een ongewone wijze van besturen, hetzij door het 
herhaaldelijk gas geven in vrijloopstand, hetzij door het niet afzetten van de motor bij stilstand, hetzij 
bij gebrek aan knaldempers, hetzij door een niet oordeelkundig gebruik van de remmen en andere.

Onverminderd  de  wettelijke  voorschriften  terzake,  is  het  verboden  met  motoren  aangedreven 
speeltuigen,  o.a.  telegeleide  of  met  kabels  bestuurde  modelvliegtuigen,  experimenteertuigen  en 
voertuigen te gebruiken om er oefeningen, vertoningen, persoonlijke- of groepsvermakelijkheden of 
wedstrijden mee te houden of in te richten in de open lucht, tenzij op speciaal daartoe door het 
college van burgemeester en schepenen aangewezen terreinen; openbare of private terreinen die 
gelegen zijn  op minder dan 1.000 m van woonwijken of  woonplaatsen kunnen niet  aangewezen 
worden.

Afwijkingen op voorgaande alinea  kunnen door de  burgemeester  voor  het  grondgebied van zijn 
gemeente  of  een  gedeelte  ervan,  of  zelfs  voor  particuliere  gevallen  worden  toegestaan  ter 
gelegenheid van feestelijkheden of vieringen.

Artikel 2.8.11

Het gebruik in de open lucht van werktuigen die met een brandstofmotor worden aangedreven, zoals 
grasmachines, zaagmachines, kettingzagen en dergelijke meer is verboden tussen 12 uur en 14 uur en 
tussen 20 uur en 8 uur,  evenals  overdag op zon-  en feestdagen,  indien het veroorzaakte lawaai 
oorzaak kan zijn van gerechtvaardigde klachten der buren.

Voor  het  uitvoeren  van  dringende  werken  kan  de  burgemeester  schriftelijke  afwijkingen  op 
voormelde verbodsbepalingen toestaan.
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Voormelde verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op de landbouwmachines aangewend voor de 
normale exploitatie van een bedrijf.

Artikel 2.8.12

Het is verboden vuurwapens af te schieten, knalsignalen of ontploffingen te veroorzaken, die de rust 
van mens  en dier  kunnen  verstoren.  Ook het  gebruik  van  vogelschrikkanonnen is  verboden.  In 
uitzonderlijke  gevallen  en  als  er  geen  evenwaardig  alternatief  beschikbaar  is,  kan  door  de 
burgemeester aan een individuele land- en tuinbouwer een individuele vergunning voor het gebruik 
van dergelijk kanon worden verleend.

Daarbij moet minstens voldaan worden aan de volgende bepalingen:
• Gebruik op minstens 300 meter van de woningen en 200 meter van de openbare weg.
• Verbod op het gebruik tussen 21 en 8 uur.
• Toepassing van de algemene geluidsnormen, voorzien in bijlage 2.2.1. van VLAREM II.
• Maximum 6 knallen per uur.

[Gewijzigd 24/01/2005]

Artikel 2.8.13

Het is verboden: 

• tussen 20 en 6 uur voor de markt aangebrachte goederen of verpakkingen te lossen of te laden, 
kramen  op  te  stellen  of  af  te  breken,  behoudens  op  de  toegelaten  marktdagen  en  in 
uitzonderlijke omstandigheden, mits voorafgaande toelating van de burgemeester;

• 's nachts fluiten, sirenen, bellen, klokken, muziek- of andere geluidssignalen te gebruiken om de 
aandacht te vestigen op de verkoop van een product of het verlenen van een dienst, behalve bij 
uitzonderlijke, dringende hulpverlening; overdag mag het geluidsniveau van deze signalen gemeten 
op 1 meter afstand niet hoger zijn dan 85 dB(A); zij mogen elkaar niet opvolgen met tussenpozen 
van minder dan 1 minuut en langer duren dan 15 seconden;

• tussen 20 uur en 6 uur klokken te luiden behoudens machtiging van de burgemeester.

Artikel 2.8.14

De houders  van  huisdieren  zijn  gehouden  hun  dieren  zodanig  te  huisvesten  dat  de  door  deze 
voortgebrachte geluiden niet van aard zijn tussen 22 uur en 7 uur de rust te verstoren.

Artikel 2.8.15

Het is verboden tussen 22 uur en 7 uur het begin en einde van de werkuren en rustpozen in de 
bedrijven aan te kondigen op een wijze die storend kan zijn voor de omwonenden of oorzaak van 
gerechtvaardigde  klachten  van  buren.  De  werking  van  de  geluidstoestellen  die  voor  deze 
aankondigingen  worden  gebruikt,  mag  overdag  niet  langer  duren  dan  15  seconden  en  het 
geluidsniveau ervan mag op 10 meter afstand van het gebouw niet hoger zijn dan 70 dB(A).

Artikel 2.8.16

Niemand mag op de openbare weg of op plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek, werktuigen 
of apparaten gebruiken die een geluid voortbrengen van meer dan 70 dB(A), gemeten volgens de 
bepalingen vermeld in artikel 2.8.17. In elk seizoen, moet ieder werk onderbroken worden tussen 20 
en 7 uur, evenals op zon- en wettelijke feestdagen.
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Voor werken van openbaar nut of werken die om technische redenen niet kunnen onderbroken 
worden, is een voorafgaande en schriftelijke machtiging van de burgemeester vereist.

Artikel 2.8.17

Elk geluid wordt als hinderlijk beschouwd en kan aanleiding geven tot een gerechtvaardigde klacht 
indien de geluidssterkte meer bedraagt  dan 70 dB(A) overdag en meer dan 50 dB(A) 's  nachts, 
onverminderd  de  toepassing  van  het  KB  d.d.  24  februari  1977  (B.S.  26  april  1977)  houdende 
vaststelling  van  geluidsnormen  voor  muziek  in  openbare  en  private  inrichtingen,  wanneer  het 
geluidshinder betreft, voortgebracht door muziek.

Artikel 2.8.18

De processenverbaal opgesteld inzake geluidshinder door de leden van de gerechtelijke politie, de 
gemeentelijke politie, de landelijke politie en de leden van de rijkswacht, hebben bewijskracht zolang 
het tegendeel niet bewezen is, voor de feiten die erin worden vastgesteld, niet alleen in de vorm van 
gegevens  bekomen  met  behulp  van  meettoestellen,  maar  ook  die  bekomen  door  elk  ander 
rechtsmiddel.

Artikel 2.8.19

De metingen tot naleving van dit reglement zullen worden uitgevoerd met sonometers die voldoen 
aan de nauwkeurigheidseisen bepaald in de publicatie nr. 123 van het Internationaal Elektrotechnisch 
Comité en in de Belgische Norm N.B.N.  576.80,  onverminderd latere wijzigingen in de terzake 
geldende reglementering.

Artikel 2.8.20

De herbergiers, uitbaters van dancings en andere voor het publiek toegankelijke ontspanningslokalen 
zullen de uittreksels van dit reglement die hen aanbelangen, op een zichtbare plaats uithangen.

Afdeling 2.9:  Het gebruik van een schietwapen op de openbare weg of  in de 
nabijheid ervan [inhoudsopgave]

Artikel 2.9.1

Buiten de bij de wet toegestane gevallen is het verboden op de openbare weg of in de nabijheid ervan 
een schietwapen te gebruiken of gebruiksklaar te dragen.

Artikel 2.9.2

Voor de toepassing van artikel 2.9.1 wordt aangenomen dat het schietwapen in de nabijheid van de 
openbare weg wordt gebruikt, wanneer het gevaar bestaat dat een projectiel ervan een gebruiker van 
deze weg zou raken.

Artikel 2.9.3

Op de openbare weg of op openbare plaatsen is het schieten met een hand- of kruisboog of het 
werpen met een slinger verboden. De burgemeester kan eventueel afwijkingen toestaan.
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Het is eveneens verboden zonder schriftelijke toelating van de burgemeester voetzoekers of om het 
even welke vorm of soort van ontploffingspatronen of -tuigen, vuurpijlen of ander vuurwerkpatronen 
te gebruiken.

Afdeling 2.10: Groepsverblijven [inhoudsopgave]

Artikel 2.10.1

Elke georganiseerde groep of jeugdorganisatie die minstens één nachtverblijf houdt in de gemeente, 
hetzij in een home, tehuis, camping of gelijk welke andere pleisterplaats, zal bij zijn aankomst in de 
gemeente aangifte hiervan doen bij de politie.

Als groep wordt beschouwd, een aantal personen, minstens drie, die zich onder de leiding van een 
verantwoordelijke stellen of er zich onder bevinden.

 De in te dienen aangifte zal bevatten: 

• de volledige identiteit van de verantwoordelijke. Deze persoon moet minstens 21 jaar oud zijn;
• het aantal personen dat deel uitmaakt van de groep, met de naam, voornaam en adres van ieder 

persoon;
• de datum en het uur van de aankomst, alsook de datum van het vertrek, en dit voor iedere 

groep.

Artikel 2.10.2

Nachtspelen op de openbare plaatsen of domeinen, alsmede fakkeltochten, zijn verboden zonder 
voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester. De aanvraag tot toelating zal de datum van 
de activiteit met het uur van aanvang en einde vermelden.

Artikel 2.10.3

Het is aan elke groep verboden 's avonds na 22 uur lawaai te maken, te zingen of te roepen, op 
zulkdanige manier dat de nachtrust van de bewoners verstoord kan worden.

Artikel 2.10.4

Het aanleggen van kampvuur, zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester,  is 
verboden.
 Bij elk kampvuur dienen volgende voorschriften in acht te worden genomen:

• de brandhoogte zal maximum drie meter mogen bedragen;
• er dienen brandblusmiddelen ter plaatse te zijn, zoals brandblusapparaat, emmers water of zand, 

schoppen;
• na afloop van het kampvuur mag de plaats niet worden verlaten voordat elke heropflakkering van 

het vuur onmogelijk is geworden.

Artikel 2.10.5

De kampvuren mogen niet aangelegd worden in de duinen.

Artikel 2.10.6
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De bepalingen  van onderhavige  afdeling  moeten  door  de  uitbater  op een  goed  zichtbare  plaats 
worden uitgehangen in de verblijven van de groeperingen.

Afdeling 2.11: Weddenschappen  [inhoudsopgave]

Artikel 2.11.1

Het is verboden in het openbaar weddenschappen en kansspelen in te richten of te houden.

Artikel 2.11.2

Het  is  verboden  op  privaat  domein  of  in  een  privaat  lokaal  aan  dergelijke  kansspelen  en 
weddenschappen deel te nemen of mee te werken of deze toe te laten.

Artikel 2.11.3

De weddenschappen met wettelijke vergunning,  afgeleverd door de gemachtigde overheid,  vallen 
voor  zover  de  voorwaarden  omschreven  in  die  vergunning  worden  nagekomen,  niet  onder 
toepassing van dit verbod.

Weddenschappen  op  wielerwedstrijden  voor  nieuwelingen,  juniores,  beloften  en  elite  zonder 
contract, blijven echter ten alle tijde verboden.

[Aangevuld 25/07/1996]

Artikel 2.11.4

Bij overtreding van de artikelen van deze afdeling wordt al het gokmaterieel, evenals het inleggeld en 
de eventuele aangeboden prijzen, aangeslagen en verbeurd verklaard. Aan de overtreders zullen de 
voorgeschreven straffen worden toegepast.

Afdeling 2.12: Fietsparkeertoestellen [inhoudsopgave]

Artikel 2.12.1

Het is verboden om een gemeentelijk fietsparkeertoestel met muntbediening te sluiten zonder dat er 
een fiets of bromfiets mee beveiligd wordt.

Artikel 2.12.2

Het is verboden om een fietsparkeertoestel met muntbediening langer dan 24 uur aan één stuk te 
gebruiken.

Afdeling 2.13: Vandalisme en graffiti [inhoudsopgave]

Artikel 2.13.1
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Zonder afbreuk te doen aan eventuele hogere specifieke wetgeving geldt als algemeen principe een 
verbod om, opzettelijk en zonder noodzaak schade aan te richten aan planten,  struiken, bomen, 
dieren of roerende en onroerende goederen waarvan men geen eigenaar is.

Om te oordelen of de schade opzettelijk en zonder noodzaak werd aangericht, wordt vergeleken 
hoe een voorzichtig en goede huisvader zou hebben gehandeld.

Artikel 2.13.2

Het is verboden om opzettelijk het normale gebruik (of de hiermee gelijk te stellen handeling) van 
planten, struiken, bomen, dieren of roerende en onroerende goederen te verhinderen, ook al is die 
verhindering slechts tijdelijk.

Het normale gebruik van planten, struiken, bomen, dieren of roerende en onroerende goederen 
wordt steeds (maar niet alleen dan) geacht te zijn verhinderd:
• omdat er met stenen naar wordt gegooid;
• omdat iemand het tegen de wil van de eigenaar tijdelijk in zijn bezit heeft genomen;
• door opzettelijke bevuiling.

Artikel 2.13.3

Wanneer het verbod vermeld in artikel 2.13.1 wordt overtreden door een loslopend dier, wordt de 
inbreuk beschouwd als te zijn verricht door diegene die aansprakelijk is cfr. artikel 1385 B.W.

Artikel 2.13.5

Het kleven van affiches en dergelijke en het  aanbrengen van graffiti  is  slechts  toegelaten op die 
plaatsen waar de eigenaar uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven.

Afdeling  2.3  van  dit  reglement  regelt  het  kleven  van  affiches  en  dergelijke  op  de  gemeentelijke 
aanplakzuilen.
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Hoofdstuk 3: Openbare gezondheid en reinheid [inhoudsopgave]

Afdeling 3.1: Algemene bepalingen [inhoudsopgave]

Artikel 3.1.1

Het is verboden op de openbare weg, op een langs de openbare weg gelegen terrein of op eender 
welke andere openbare of private plaats iets te plaatsen, te storten of te gooien dat de openbare 
reinheid kan schaden.

Het is  eveneens verboden op een langs de openbare weg gelegen terrein iets  te behouden dat 
schadelijk kan zijn voor de reinheid van de vermelde weg.

Artikel 3.1.2

Hij die, in welke hoedanigheid ook, betrokken is bij een voorval dat gevaar oplevert of kan opleveren 
voor de algemene veiligheid van personen of goederen, of voor de openbare gezondheid, alsmede hij 
die van zulk voorval uit eigen waarneming kennis draagt, is verplicht dit onverwijld te melden aan de 
politiediensten of de brandweer.

Iedere  oproep  en  ieder  alarm  dat  een  nutteloos  optreden  veroorzaakt  van  de  brandweer  of 
politiedienst, of van om het even welke andere overheidsdienst, is volstrekt verboden.

Afdeling  3.2:  Het  stapelen,  verspreiden  en  vervoeren  van  hinderlijke  of 
schadelijke voorwerpen [inhoudsopgave]

Artikel 3.2.1

Het is verboden hinderlijke of schadelijke goederen op te stapelen, te verspreiden, te lozen of te 
vervoeren wanneer de openbare gezondheid erdoor in gevaar kan worden gebracht.

Artikel 3.2.2

Met uitzondering van de gevestigde en erkende landbouwbedrijven in de bebouwde kommen is het in 
alle villawijken van de gemeente verboden paarden, runderen of varkens te kweken.

Het is eveneens verboden mesthopen aan te leggen of eender welke materialen op te stapelen die de 
omgeving kunnen ontsieren.

In  de  bebouwde  kommen,  toegebouwde  straten  of  buurten  op  het  ganse  grondgebied  van  de 
gemeente is het verboden mesthopen of hokken en stallen waarin mest wordt voortgebracht, die 
door hun reuk de geburen hinderen, aan te leggen of te behouden.

Met villawijk wordt bedoeld de wijk waarin de meeste gebouwen landhuizen zijn.

Zonder voorafgaande machtiging van de burgemeester mag in de villawijken van de gemeente geen 
pluimvee worden gehouden.
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Afdeling 3.3: Verwarmingsinstallaties, brandstoffen [inhoudsopgave]

Artikel 3.3.1

De gebruikers van verwarmingsinstallaties met verbranding moeten ervoor zorgen dat de werking 
van hun installatie geen hinder oplevert voor de openbare gezondheid.

Artikel 3.3.2

Als het vermoeden bestaat dat een verbranding hinder voor de openbare gezondheid oplevert, moet 
toegelaten worden dat er door de Gezondheidsinspectie en eventueel door de brandweerdiensten 
controle wordt uitgevoerd.

Artikel 3.3.3

Het  gebruik  of  stapelen  van  vloeibaar  gemaakte  brandbare  gassen  in  recipiënten  (LPG-gas)  is 
verboden  in  alle  inrichtingen  en  afhankelijkheden  welke  op  het  gasbedelingsnet  kunnen  worden 
aangesloten.

Artikel 3.3.4

In  de  inrichtingen  en  afhankelijkheden,  bedoeld  onder  artikel  3.3.3,  welke  niet  kunnen  worden 
aangesloten op het gasdistributienet, is het gebruik of het stapelen van vloeibaar gemaakte brandbare 
gassen in recipiënten (LPG-gas), ongeacht de hoeveelheid, slechts toegelaten onder de voorwaarden 
bepaald in het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming.

Artikel 3.3.5

Met de termen "inrichtingen en afhankelijkheden", die in de voorgaande artikels voorkomen, wordt 
bedoeld:  alle  lokalen  of  uitbatingen  waar  het  publiek  toegelaten  wordt,  zoals  drank-  en 
eetgelegenheden, hotels, toonzalen en dergelijke meer.

Artikel 3.3.6

De gebruikers van verwarmingsinstallaties van het type 'allesbrander' moeten ervoor zorgen dat de 
installatie, die ze gebruiken, geen luchtverontreiniging veroorzaakt, die de gezondheid kan schaden.

[Aangevuld 16/12/1993]

Artikel 3.3.7

Het verbranden van afvalstoffen, turf, bruinkool en niet-rookloze kolenagglomeraten in allesbranders 
voor de verwarming van woningen, werkplaatsen en lokalen is verboden.

[Aangevuld 16/12/1993]

Artikel 3.3.8

Het stoken met allesbranders is verboden bij ongunstige meteorologische condities, zoals langdurige 
temperatuurinversie en windstilte.

[Aangevuld 16/12/1993]
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Artikel 3.3.9

Het stoken met allesbranders is enkel toegestaan met gebruik van onbewerkt hout en steenkool.

[Aangevuld 16/12/1993]

Afdeling 3.4:Bevuilen van openbare domeinen [inhoudsopgave]

Artikel 3.4.1

Papier, snoepverpakkingen, vruchtenschillen, dozen, blikjes en alle ander dergelijk afval waarvan het 
publiek zich wenst te ontdoen,  moeten in de daartoe langs  de openbare weg geplaatste korven 
geworpen  worden.  Deze  korven  mogen  echter  niet  gebruikt  worden  voor  het  deponeren  van 
huisafval.

Het is eveneens verboden naast of bij die korven en papiermanden te deponeren: pakjes en kartons 
gevuld met huisvuil, ander afval of gelijk welk soort voorwerp afkomstig uit woningen.

Artikel 3.4.2

Het is verboden te storten, te lozen, neer te leggen of achter te laten op alle openbare plaatsen: 
vuilnis, afval, huisvuil, etensresten, verpakkingen, resten van verpakkingen, bouwafval, tuinafval, ledige 
recipiënten, afbraakmateriaal, afvalwater of gelijk welke stoffen en voorwerpen van aard schadelijke 
uitwasemingen te veroorzaken of anderzijds de openbare gezondheid te schaden of de opgesomde 
plaatsen te bevuilen.

Artikel 3.4.3

Het verzamelen, bewaren en deponeren van keukenafval, huisvuil,  rottende stoffen, afvalwater en 
gelijk  welk  soort  vuilnis,  stoffen  of  voorwerpen  die  van  aard  zijn  schadelijke  of  hinderlijke 
uitwasemingen te veroorzaken of anderzijds de openbare gezondheid te schaden, is verboden op 
privaat terrein, al dan niet behorende bij woningen, gebouwen en al dan niet afgesloten.

Artikel 3.4.4

Iedere eigenaar van een braakliggend terrein, al of niet palend aan de openbare weg, is verplicht dit 
terrein te onderhouden opdat er geen aanleiding zou bestaan om het als openbare stortplaats te 
gebruiken.

De eigenaar is verantwoordelijk voor de reinheid van zijn terrein en moet het desnoods afsluiten om 
sluikstortingen te vermijden.

Iedere eigenaar van een braakliggend terrein is eveneens verplicht de aan zijn terrein belendende 
grachten rein te houden.

Artikel 3.4.5

Het is verboden om het even welk stuk, materiaal of gereedschap boven de openbare weg uit te 
kloppen, te borstelen of te schudden wanneer het risico bestaat de voorbijgangers te hinderen.

Artikel 3.4.6
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De uitbaters van frituren of snackbars, de verkopers van fruit, droge vis, voedings- of andere waren 
bestemd om ter plaatse of langs de openbare weg verbruikt te worden, dienen er voor te zorgen dat 
behoorlijke en goed bereikbare korven bij hun inrichting geplaatst zijn. Deze recipiënten moeten 
door henzelf op behoorlijke wijze geledigd, rein gehouden en geborgen worden. Het terrein rond de 
recipiënten of de standplaats moet door hen gereinigd worden.

Behoudens hetgeen voorzien is voor de markten, moeten de personen die vanwege de bevoegde 
overheid vergunning voor het verkopen van goederen op de openbare weg verkregen, instaan voor 
de reinheid van en rond hun standplaats.

Artikel 3.4.7

Het is verboden reclameborden en prospectussen of folders vast te maken of neer te leggen op 
auto's en andere voertuigen die op de openbare weg zijn geparkeerd.

Artikel 3.4.8

Het uitdelen aan het publiek op de openbare weg van reclamedocumenten, reclamevoorwerpen, 
prospectussen en folders van welke aard ook is enkel toegelaten na voorafgaande en schriftelijke 
toelating van de burgemeester.

Artikel 3.4.9

Het  is  verboden  vanuit  rijdende  auto's  reclamedocumenten,  reclamevoorwerpen,  prospectussen, 
folders  en  andere  vlugschriften  of  om het  even  welk  ander  voorwerp  op  de  openbare  weg  te 
werpen.

Artikel 3.4.10

Het is verboden vanuit vliegtuigen reclamedocumenten, reclamevoorwerpen en vlugschriften uit te 
werpen boven de gemeente.

Artikel 3.4.11

Het  is  verboden  reclameborden,  van  welke  aard  ook,  aanwijzingsborden  en  gelijk  welk  soort 
voorwerp vast te maken aan de palen die op de openbare weg staan of er zijn ingeplant, behalve de 
uitzonderingen door de burgemeester in bijzondere gevallen toegestaan.

Artikel 3.4.12

De eigenaars, huurders of vruchtgebruikers zijn verplicht er voor te zorgen dat de voetpaden en de 
goten vóór  hun eigendommen in  reine  staat  zijn  en  de  modder,  vuilnis  en  onkruid  die  er  zich 
bevinden,  weggeruimd worden. Tevens moeten zij  er zorg voor dragen dat de rioolroosters,  de 
straatgoten en de voetpaden vrij blijven.

Artikel 3.4.13

Het is verboden eender welk soort vuilnis, aarde, zand, modder of as voor het eigendom van zijn 
buren te vegen, te werpen of te brengen.

Artikel 3.4.14
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Iedereen die, op om het even welke wijze, de openbare weg heeft bevuild of laten bevuilen, moet 
ervoor zorgen dat deze onverwijld opnieuw proper gemaakt wordt.

Het gemeentebestuur kan, bij weigering of nalatigheid vanwege de verantwoordelijke, het werk van 
ambtswege laten uitvoeren op kosten van de bevuiler of verantwoordelijke.

Artikel 3.4.15

Het is verboden de gebouwen, afsluitingen, hoven, tuinen op om het even welke manier te bevuilen 
of te beschadigen.

Artikel 3.4.16

Indien een gebouw door meerdere personen wordt bewoond, rusten de verplichtingen van artikel 
3.4.12 hierboven op de onderste bewoner. Is het gelijkvloers onbewoond of zijn de bewoners ervan 
afwezig, dan rusten deze verplichtingen op de bewoners der dichtst daarboven gelegen verdieping, 
behoudens  andersluidende  bepalingen  opgenomen  in  de  basisakte  of  het  reglement  van  mede-
eigendom dat het betrokken goed beheert.

Artikel 3.4.17

Het is verboden huishoudwater en om het even welk afvalwater op de openbare weg te werpen, 
achter te laten of te laten wegvloeien.

Artikel 3.4.18

De vervoerders van allerhande goederen die de openbare weg bevuilen, zijn verplicht na het vervoer, 
het laden, het lossen of parkeren, het voetpad, de openbare weg of de straatgoot te reinigen en het 
vuilnis of het afval te verwijderen.

Het  gemeentebestuur  kan,  bij  weigering  of  nalatigheid  vanwege  de  vervoerder,  het  werk  van 
ambtswege laten uitvoeren op kosten van de vervoerder.

Artikel 3.4.19

Rondom  de  kerken,  de  scholen  en  openbare  gebouwen  valt  de  verplichting  de  voetpaden  en 
straatgoten schoon te maken ten laste van de besturen van wie het gebouw eigendom is of die er het 
beheer over hebben.

Artikel 3.4.20

Het is verboden op de openbare weg voertuigen te smeren en er, behoudens geval van overmacht, 
werken aan voertuigen uit te voeren.

Ongeacht de voorschriften van de wegcode en van de lokale reglementering op het stilstaan en 
parkeren van voertuigen mag het wassen en reinigen slechts gebeuren vóór het gebouw waar de 
eigenaar van het voertuig woont of vóór zijn garage. Zo anderen hierdoor gehinderd worden is het 
verboden daartoe sproeislangen te gebruiken of water te gieten. De openbare weg mag door het 
wassen en reinigen niet bevuild worden. Alle overblijfselen of ingrediënten, voortspruitende uit het 
wassen en reinigen, zoals modder, aarde, vet, zeep of zeeppoeder en onderhoudsproducten moeten 
zorgvuldig verzameld en van de openbare weg weggenomen worden.
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Geen plassen water mogen achterblijven; die plassen moeten worden opgeveegd zodat alles vlug 
droog komt.

De  burgemeester  kan  het  wassen  en  reinigen  verbieden  langs  bepaalde  straten  indien  dat 
noodzakelijk blijkt wegens redenen van hygiëne en veiligheid.

Artikel 3.4.21

De personen die vergunning hebben om op het strand rijdieren te verhuren moeten de uitwerpselen 
van die dieren wegruimen. Het is verboden de uitwerpselen in het zand onder te delven.

Artikel 3.4.22

De exploitanten of de verantwoordelijke leiders van circussen, van openluchtshows allerhande, van 
organisaties voor strandspelen, moeten bij het verlaten van hun standplaats, hetzij op de openbare 
weg, op openbare plaatsen, op het strand of op private terreinen alle vuilnis en afval wegruimen.

Artikel 3.4.23

Het is verboden op private eigendommen, al dan niet afgesloten, uit het verkeer genomen voertuigen 
te plaatsen wanneer deze van op de openbare weg zichtbaar zijn, of een hinder kunnen wekken voor 
de buren of voorbijgangers.

Artikel 3.4.24

Iedere eigenaar, pachter, huurder, vruchtgebruiker of andere gebruiker die zijn eigen erven of die van 
anderen beheert, is gehouden de bomen, de struiken, de hagen of het kreupelhout, die op vermelde 
erven staan, te ontrupsen of te laten ontrupsen en dadelijk de poppen of webben die rupsennesten 
uitmaken, te vernietigen.

De ondernemers van het onderhoud der beplantingen langs de wegen zijn aan dezelfde verplichtingen 
onderworpen.

Artikel 3.4.25

De niet bebouwde gronden moeten door de zorgen van de eigenaars of gebruikers rein gehouden 
worden en iedere hinderlijke wilde plantengroei moet worden verdelgd.

Artikel 3.4.26

Het is  verboden op en langs  de openbare weg te urineren elders  dan in  de daartoe bestemde 
toiletten.

Afdeling 3.5: Ophalen van huisvuil [inhoudsopgave]

Artikel 3.5.1

Het is ten strengste verboden huishoudelijk afval, tuinafval of eender welk ander soort vuilnis te 
storten, om het even waar op de openbare weg en plaatsen of op de daarmee gelijkgestelde wegen 
en pleinen.

Artikel 3.5.2
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Het  huisvuil  zal  in  de  gemeente  Bredene  worden  afgehaald  door  de  zorgen  van  de  openbare 
reinigingsdienst  of  diens  vergunninghouder,  op  de  dagen  daartoe  bepaald  door  het  college  van 
burgemeester en schepenen en dit volgens de noodwendigheden.

 Het huishoudelijk afval moet worden verpakt:

•  ofwel in de zakken, voorzien van de naam van de gemeente en door de gemeente afgeleverd;
•  ofwel  in  de  containers,  door  de  gemeente  ter  beschikking  gesteld  of  door  de  gemeente 

aanvaard.

 Het gebruik van alle andere recipiënten is verboden.

[Aangevuld 04/12/2000]

Artikel 3.5.3

Het college van burgemeester en schepenen geeft de inwoners kennis van de dagen en uren, waarop 
in de verschillende straten het huisvuil opgehaald wordt. Het is verboden het op te halen huisvuil te 
plaatsen langs de openbare weg buiten de vastgestelde dagen.

Op de plaatsen waar de reinigingsdienst het huisvuil komt ophalen vóór acht uur 's morgens is het 
toegelaten de vuilnisverpakking buiten te plaatsen de dag ervoor na 20 uur.

Artikel 3.5.4

Het is verboden:

a de toegelaten vuilnisrecipiënten zo te vullen dat ze niet kunnen worden gesloten;
b in de vuilnisrecipiënten gelijk welk voorwerp te bergen, dat het personeel van de ophaaldienst 

zou  kunnen  verwonden.  Het  is  eveneens  verboden  er  ontplofbare  voorwerpen  of  bijtende 
stoffen in weg te bergen;

c gescheurde zakken te gebruiken;
d zakken meerdere keren te gebruiken;
e scherpe of puntige voorwerpen in een zak op te bergen zonder ze vooraf in een stevig papier te 

hebben gewikkeld;
f aan te bieden voor ophaling in de grijze zakken, bestemd voor restafval: glas, papier/karton en 

PMD;
g door KMO’s aan te bieden, in het kader van de ophaling van bedrijfsafval: glas, papier/karton en 

PMD, al dan niet verpakt.

[Aangevuld 04/12/2000]

Artikel 3.5.5

Buiten  de  uren  waarop  de  reinigingsdienst  de  betrokken  straat  aandoet,  is  het  verboden  de 
vuilnisverpakking op private grond te bewaren indien ze vanaf de openbare weg zichtbaar is.

Artikel 3.5.6

Het grof huisvuil mag enkel langsheen de openbare weg geplaatst worden op de dagen dat en op de 
plaatsen waar het door de gemeentediensten wordt afgehaald. Deze dagen en plaatsen worden door 
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het college van burgemeester en schepenen bepaald en voorafgaandelijk ter kennis van de bevolking 
gebracht.

Buiten deze dagen kan op verzoek van de  belanghebbende,  en  tegen betaling  van een door  de 
gemeenteraad  vastgestelde  retributie,  het  grof  huisvuil,  door  de  gemeentediensten  worden 
verwijderd.

Voor snoeihout en tuinafval worden eveneens afzonderlijke ophalingen georganiseerd onder dezelfde 
voorwaarden zoals vermeld in onderhavig artikel.

Artikel 3.5.7

Voor de toepassing van artikel 3.5.6 hierboven, wordt onder grof huisvuil verstaan het uitzonderlijk 
of  toevallig  voorkomend huishoudelijk  afval  dat  niet  door de  gewone ophaaldienst  meegenomen 
wordt  en  niet  te  rangschikken  is  onder  industrieel  of  bedrijfsafval,  aarde,  stenen,  takken  en 
boomstronken.

Artikel 3.5.8

Om bij werken in of om een huis of gebouw een of meerdere containers op de openbare weg te 
mogen plaatsen, is er een voorafgaande toelating van de gemeentelijke overheid vereist.

Bovendien dient elke op de openbare weg geplaatste container te worden gesignaleerd door middel 
van:

•  één geel flikkerlicht;
•  één signaal D1 geplaatst op een hoogte van 1,50 m;
•  één regel, rood en wit doorstreept.

Bovenvermelde signalisatie moet worden geplaatst op de linker achterhoek van de container en dit in 
de rijrichting van het verkeer.

Ingeval van ingebreke blijven zal de gemeentelijke overheid de nodige maatregelen treffen, en dit op 
kosten van de overtreder.

De  containers  moeten  tijdens  de  weekends  verwijderd  worden.  Uitzonderingen  hierop  kunnen 
toegestaan worden door de burgemeester.

Artikel 3.5.9

De inwoners die wonen op koeren,  stegen of  erfdienstbaarheden waar de vrachtwagens van de 
reinigingsdienst niet door of bij kunnen, en de inwoners die wonen in van de openbare weg afgelegen 
woningen, moeten hun vuilnisrecipiënten neerzetten op de dichtst bij hun woning gelegen straat of 
straathoek.

Artikel 3.5.10

Glas moet worden gedeponeerd in daartoe voorziene glascontainers. Ander vuilnis dan glas mag niet 
in deze containers worden gestort. Het is verboden glas of ander vuilnis achter te laten naast de 
containers.
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Wanneer deze containers vol zijn, dient de afval terug meegenomen te worden totdat een nieuwe 
container is geplaatst.

Het is verboden glas te storten na 22 uur en vóór 7 uur.

Artikel 3.5.11

Oud papier en karton moet worden meegegeven met de daartoe eventueel speciaal georganiseerde 
selectieve ophaalronde(s) of moet worden gedeponeerd in de daartoe voorziene papiercontainers. 
Ander vuilnis dan papier en karton mag in deze containers niet gestort worden. Het is verboden 
papier, karton of ander vuilnis achter te laten naast deze containers. Wanneer de containers vol zijn, 
dient het afval  terug meegenomen te worden totdat een nieuwe container is geplaatst.  Het oud 
papier en karton mag alleen op de dag van de ophaling op het voetpad geplaatst worden en dit 
overeenkomstig de uren dat de ophaaldienst de betrokken straten aandoet.

Artikel 3.5.12

Het is verboden oliën of vetstoffen op de openbare weg te laten lopen of ze derwijze te lozen dat ze 
in de openbare riolering of waters terechtkomen.

Afgewerkte motorolie kan gedeponeerd worden in de daartoe bestemde containers. Ander vuilnis 
dan afgewerkte olie mag niet in deze containers gestort worden. Het is verboden olie of ander vuilnis 
achter te laten naast de containers.

Artikel 3.5.13

Het  is  verboden  de  recipiënten  met  huishoudelijk  vuil,  het  grote  huisvuil  en  de  containers  te 
doorzoeken of voorwerpen te ontvreemden. Alleen het gemeentebestuur of de aangestelde van het 
gemeentebestuur is gemachtigd de ophaling te doen.

Artikel 3.5.14

In appartementsgebouwen waar de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen gebeurt door middel 
van kokers moeten de genoemde kokers om de zes maanden grondig worden gereinigd, ontsmet en 
behandeld. De reiniging dient te worden uitgevoerd door natuurlijke -of rechtspersonen erkend door 
de Gemeenschapsminister bevoegd inzake leefmilieu.

Artikel 3.5.15

De milieuboxen, geleverd door het Vlaams Gewest, blijven eigendom van het Vlaams Gewest en 
worden slechts voor gebruik aan de gezinnen ter beschikking gesteld, met dien verstande dat slechts 
één milieubox per gezin wordt uitgedeeld.

[Aangevuld 11/10/1993]

Art 3.5.16

De burger is persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik van de box, overeenkomstig het KGA-
besluit. Dit wil zeggen dat enkel afvalstoffen, opgesomd in het KGA-besluit, in de box mogen worden 
gedeponeerd en dat de milieubox moet aangeboden worden aan het gemeentelijk containerpark of 
de selectieve ophaaldienst. De burger is aansprakelijk voor elk oneigenlijk gebruik van de milieubox.

[Gewijzigd 31/01/1994]
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• Basen
− ontvetters, ontstoppers, bijtende soda, natronloog, kaligeen, kaliloog, ammoniak
− bijtende  schoonmaakmiddelen,  beits-  en  decapeermiddelen,  bleekwater,  hypochlorieten, 

hypochloraten
− fotografische ontwikkelaars, activators en additieven

• Batterijen
− autoaccu's
− knoopbatterijen, zilver-, cadmium-, nikkel- , alkali-, mangaan- en kwikbatterijen

• Kwikhoudende producten
− TL-lampen (nooit breken)
− kwikthermometers
− amalgamen

• Olie en vet
− plantaardige en dierlijke vetten
− meubelolie en boenwas
− plantaardige en minerale olie
− brandstoffen

• Solventen
− ontvetters, droogkuisproducten, vlekkenwater, decapeermiddelen, beitsmiddelen
− trichloorethyleen, perchloorethyleen, tetrachloorethyleen, chloroform
− ontvlambare  oplosmiddelen:  petroleumether,  ether,  wasbenzine,  brandspiritus,  benzine, 

aceton, methanol, hexaan, tolueen, xyleen
− verdunners, white spirit, lijnolie, terpentijn, terpentine, celluloseverdunners, thinners
− gefluoreerde schoonmaakmiddelen
− glycol, antivries

• Schoonmaakmiddelen
− zepen, waspoeders, WC-reinigers, glansmiddelen voor vaatwas
− metaalpoets, roestverwijderingsmiddelen
− autowax

• Verven, inkten, lijmen, harsen
− verf, lak, vernis
− houtbeschermingsmiddelen, carbolineum, black varnish, creoline
− lijm, hars, siliconen
− filmafval
− kleurstoffen, toner, inkten, stempelkussens

• Zuren
− zoutzuur, middelen die kalk en cement verwijderen
− zwavelzuur, accuzuur
− salpeterzuur, chroomzuur, fosforzuur
− fixeervloeistoffen en stopbadvloeistoffen

• Varia
− restanten met ongekende samenstelling
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− ongebruikte, afgedankte chemicaliën
− bestrijdingsmiddelen, pesticiden, cosmetica
− spuitbussen
− brandblusmiddelen
− fotografisch zilver
− ontplofbare stoffen van huishoudelijke oorsprong, vuurwerk

[Aangevuld 11/10/1993]

Artikel 3.5.17

In geval van verhuizing is het niet toegestaan de milieubox mee te nemen. De milieubox blijft immers 
verbonden aan het adres, appartement, waar hij is afgeleverd.

[Aangevuld 11/10/1993]

Afdeling 3.6: Vervoer van onwelriekende stoffen [inhoudsopgave]

Artikel 3.6.1

Over  het  ganse  grondgebied  van  de  gemeente  is  het  verboden  op  zaterdagen,  zondagen  en 
feestdagen,  zowel  wettelijke  als  plaatselijke  feestdagen,  gier  evenals  mengmest  te  vervoeren,  te 
storten of uit te strooien op weilanden en akkergronden.

Afwijkingen kunnen worden toegestaan door de burgemeester.

Artikel 3.6.2

Akkergronden  moeten  uiterlijk  48  uur  na  het  uitstrooien  van  gier  of  mengmest  bewerkt  of 
omgeploegd worden, indien de weersomstandigheden het toelaten en voor zover er geen vruchten 
op staan.

Artikel 3.6.3

De beerputten en vergaarbakken voor mest en andere afvalstoffen moeten zo aangelegd worden dat 
ze geen hinder vormen voor buren en dat er geen afvloeistoffen aflopen in of  op het openbaar 
domein.

Artikel 3.6.4

Het  ruimen  van  beerputten  mag  slechts  gebeuren  door  middel  van  speciale  toestellen  die  het 
reukloos  ruimen  verzekeren  en  in  hoofdzaak  bestaan  uit  een  zuigpomp,  een  buisleiding  en  een 
luchtdichte beertank.

Artikel 3.6.5

De bepalingen van artikel 3.6.4 hierboven zijn niet van toepassing op:
•  het ledigen van beerputten die uitsluitend dienen voor het bemesten van tuinen of gronden van 

aanpalende woningen;
• het ledigen van beerputten bestemd voor het bemesten van de akkers der land- of tuinbouwers. 

Het vervoer zal echter slechts mogen geschieden in goed gesloten beertonnen of beerbakken 
zodat de openbare weg niet wordt verontreinigd.
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Artikel 3.6.6

Het is niet toegelaten vanaf  één juni  tot en met dertig september in bebouwde kommen en op 
landerijen, velden of weiden palende aan kampeerterreinen of in de onmiddellijke omgeving ervan, 
gier, beer of andere stoffen uit te gieten of te werpen welke door hun stof of stank de kampeerders 
zouden kunnen hinderen.

Afdeling 3.7: Gebruik van leidingwater bij waterschaarste [inhoudsopgave]

Artikel 3.7.1

Bij waterschaarste is het verboden leidingwater te gebruiken voor het besproeien van grasperken en 
plantsoenen, het schuren van trottoirs en terrassen, het reinigen van auto's, het bereiden van mortel 
en beton, het reinigen van dierenstallen of op enige andere wijze water te verspillen.

Artikel 3.7.2

De periode gedurende dewelke, evenals de plaatsen waarop de beperking van het waterverbruik van 
toepassing is, worden bepaald en kenbaar gemaakt door de burgemeester of de bevoegde hogere 
overheid.

Afdeling 3.8: Riolen, duikers, grachten en waterlopen [inhoudsopgave]

Artikel 3.8.1

Behoudens toelating van de bevoegde overheid is het verboden riolen op het openbaar domein te 
ontstoppen, te reinigen of te herstellen.

Artikel 3.8.2

De aangelande eigenaars moeten de duikers die zij hebben aangelegd of laten aanleggen, ontstoppen 
en reinigen.

Artikel 3.8.3

Niemand  mag  in  de  grachten  van  gemeentewegen  duikers  bouwen  zonder  voorafgaandelijk  en 
schriftelijk de toelating te hebben gevraagd aan het college van burgemeester en schepenen, dat de 
vereiste afmetingen bepaalt.

Artikel 3.8.4

Het is verboden in de grachten of waterlopen iets te plaatsen, te gieten, te gooien of te laten lopen, 
waardoor de normale waterafvoer verhinderd of bezoedeld wordt.

Artikel 3.8.5

Het is verboden grachten op te vullen of te verleggen. De grachten, die wederrechtelijk werden 
opgevuld of verlegd, zullen door de overtreder onmiddellijk in hun oorspronkelijke staat dienen te 
worden hersteld. De grachten of gedeelten ervan mogen niet vervangen worden door buizen zonder 
schriftelijke toelating van de gemeentelijke overheid die de voorwaarden terzake bepaalt.
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Artikel 3.8.6

Met het oog op de verdelging van ratten en ander ongedierte langs de boorden van de grachten en 
waterlopen zijn de bewoners verplicht vrije doorgang te verlenen aan de personen die  door de 
bevoegde  gemeentelijke  overheid  met  de  verdelging  belast  zijn.  Zij  dienen  het  plaatsen  van  de 
daartoe nodig geachte tuigen te dulden.

Afdeling 3.9: In het wild levende dieren [inhoudsopgave]

Artikel 3.9.1

Voor de toepassing van deze afdeling zijn in het wild levende dieren, alle in het wild levende dieren 
die geen huisdieren zijn, met uitzondering van vogels en vissen.

Artikel 3.9.2

Het  is  verboden  in  het  wild  levende,  exotische-  of  roofdieren  te  houden,  te  vervoeren,  te 
verhandelen, kosteloos of tegen betaling af te staan. Deze bepaling is niet van toepassing wanneer die 
dieren gehouden worden in een inrichting waarvoor krachtens het Algemeen Reglement voor de 
Arbeidsbescherming, vergunning is vereist.

Artikel 3.9.3

Het is verboden levende dieren:

•  te verloten op kermissen, fancyfairs en braderieën;
•  te koop te stellen of weg te geven bij reclame en verkoping.

Artikel 3.9.4

De dieren, gehouden, vervoerd, ingevoerd, verhandeld of afgestaan in overtreding met deze afdeling, 
worden  in  beslag  genomen  en  verbeurd  verklaard,  waarna  ze  zullen  worden  afgestaan  aan  een 
erkende organisatie voor dierenbescherming.

Afdeling 3.10: Gemeentelijk containerpark [inhoudsopgave]

Artikel 3.10.1

Het  gemeentelijk  containerpark  is  gelegen  in  de  Noord-Edestraat  158  te  8450  Bredene  en 
gekadastreerd sectie D nr. 26 a.

Artikel 3.10.2

Het gemeentelijk containerpark is alleen toegankelijk voor 
inwoners van de gemeente Bredene alsook voor bewoners van een tweede verblijf in de gemeente.

KMO’s vanaf 1 september 2000 voor de afvalfracties glas - papier/karton en PMD (tijdens de onder 
artikel  3.10.3  vermelde  openingsdagen  en  -uren)
De  parkwachter  heeft  het  recht  de  identiteitskaart  van  de  bezoekers  te  vragen  alsook  om de 
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bezoekers, die zijn opmerkingen niet opvolgen, de toegang tot het containerpark te ontzeggen. De 
parkwachter  kan  afvalstoffen,  die  niet  op  het  containerpark  thuishoren  of  niet  voldoen  aan  de 
gestelde  voorwaarden,  weigeren.  De geweigerde  afvalstoffen  moeten  door  de  aanbrenger  terug 
worden meegenomen.

Artikel 3.10.3

De openingsuren van het containerpark voor het gewone publiek en voor de KMO’s (enkel met 
fracties PMD, papier/karton en glas) worden als volgt vastgesteld:

gewoon publiek en KMO’s
maandag gesloten
dinsdag 09.00 tot 11.30 uur en 13.30 tot 16.30 uur
woensdag 09.00 tot 11.30 uur en 13.30 tot 16.30 uur
donderdag 13.30 tot 16.30 uur
vrijdag 13.30 tot 16.30 uur
zaterdag 09.00 tot 11.30 uur en 13.30 tot 16.30 uur

[Aangevuld 23/04/2001]

Op wettelijke- en plaatselijke feestdagen, vallende op voormelde dagen, is het containerpark gesloten. 
Buiten de openingsuren is het containerpark niet toegankelijk voor personen, vreemd aan de dienst, 
d.w.z. dat de aanvoer van afvalstoffen enkel mag gebeuren tijdens de openingsuren onder toezicht van 
een parkwachter.

Artikel 3.10.4

Volgende  afvalstoffen  van  particuliere  oorsprong  en  afvalstoffen  van  bedrijven,  die  gelijkgesteld 
worden met huishoudelijk afval  worden afzonderlijk op het containerpark ingezameld en moeten 
selectief worden aangeboden. De afvalstoffen mogen slechts door de aanbrenger na goedkeuring van 
de parkwachter in de daartoe bestemde en aangeduide container gedeponeerd worden.

Afvalsoort Toelichting
Glas Wit  glas,  groen  glas  en  bruin  glas  moeten  gedeponeerd  worden  in  de 

glasbollen.  Kurken,  deksels  en  vuil  moeten  van  de  flessen  en  bokalen 
verwijderd zijn.

Papier en karton Kartonnen dozen moeten platgedrukt of geplooid worden. Onder papier 
en karton wordt verstaan: kranten, tijdschriften, gewone kartonnen dozen, 
schrijfpapier,  kopieerpapier,  computerpapier,  steekkaarten,  briefomslagen 
zonder  venster.

De  volgende  papiersoorten  mogen  niet  in  de  container  gedeponeerd 
worden:  geolied  papier  of  karton,  papier  met  waslaag,  carbonpapier, 
gelijmd  karton,  papieren  voorwerpen  waar  kunststoffen  of  andere 
materialen in verwerkt zijn,  kaarten met magneetbanden, cementzakken, 
behangpapier.

Bouw- en sloopafval Enkel  afbraakmaterialen  van particuliere  oorsprong (maximaal  een halve 
kubieke  meter  per  aanbrenger  en  per  week),  zoals  tegels,  lavabo’s, 
closetpotten, dakpannen, steen- of betonpuin.

Afvalolie
Oude metalen De niet metalen delen moeten zoveel mogelijk verwijderd worden.
Autobanden Alleen  autobanden,  ontdaan  van  velgen,  die  afkomstig  zijn  van 
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personenwagens en van aanhangwagens (geen banden van bedrijfswagens of 
bedrijfsaanhangwagens) zijn toegelaten.

Tuinafval Bladeren,  gras,  plantenresten,  haagscheersel  en  ander  organisch  of 
biologisch afval, dat bij het onderhoud van tuinen, plantsoenen en parken 
vrijkomt.

De bundels mogen geen ijzerdraad, stenen of andere voorwerpen bevatten, 
die de hakselaar kunnen beschadigen. Er mag maximaal 2 kubieke meter 
snoeihout per lading en per week worden aangevoerd.

T.L.-lampen
Batterijen
PMD-afval Dezelfde  voorwaarden  bij  de  aanbieding  van  het  PMD-afval  zijn  van 

toepassing  als  voor  de  gewone  tweemaandelijkse  huis-aan-huis-ophaling, 
d.w.z.:
plastiek:  flessen  en  flacons  (verpakkingen  waarin  iets  vloeibaar  heeft 
gezeten)  van  o.m.  frisdrank,  water,  melk,  detergent,  wasverzachters, 
shampoo, afwas en schuurmiddel;
metaal:  metalen  blikjes  van  frisdrank,  water,  bier,  conservenblikken, 
aluminiumschoteltjes, schaaltjes, metalen deksels en schroefdoppen;
drankkartons: (zoals Tetra Briks) van vloeibare voedingsmiddelen (fruitsap, 
melk).

Klein gevaarlijk afval Zodra KGA-kluis beschikbaar is,  kan men op het containerpark terecht 
met  klein  gevaarlijk  afval.  Tot  op  dat  ogenblik  moet  gebruik  gemaakt 
worden van de 4 selectieve ophaalbeurten in de verschillende wijken.

Radioactieve stoffen, explosieven, gasflessen en injectienaalden kunnen niet.

Artikel 3.10.5

Behoudens andere vermelding is de officiële wegcode op het containerpark van toepassing.

Artikel 3.10.6

Het deponeren van gewoon huishoudelijk afval op het containerpark is verboden.

Artikel 3.10.7

Het is het publiek verboden gedeponeerde afvalstoffen te doorzoeken of te verwijderen.

Artikel 3.10.8

Gemorste stoffen moet de aanbrenger onmiddellijk en met eigen middelen opruimen volgens de 
onderrichtingen van de parkwachter.

Artikel 3.10.9

Tijdens de sluitingsdagen en -uren van het containerpark is het verboden afval te deponeren aan de 
toegangspoort. Het achterlaten van afval aan de toegangspoort wordt beschouwd als sluikstorting en 
als dusdanig beboet.
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Hoofdstuk 4: Veiligheid op en langs de openbare weg [inhoudsopgave]

Afdeling 4.1: Algemene bepaling [inhoudsopgave]

Artikel 4.1.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk en, meer algemeen, van deze verordening, is de openbare weg 
dat gedeelte van het gemeentelijk grondgebied dat in hoofdzaak bestemd is voor het verkeer van 
personen en/of  voertuigen en voor  iedereen toegankelijk  binnen de bij  de wetten,  besluiten en 
reglementen bepaalde perken.

Hij  omvat  tevens  de  installaties  voor  vervoer  en  distributie  van  goederen,  energie  en  signalen, 
behoudens de bij de wetten, besluiten, reglementen en plannen van aanleg bepaalde uitzonderingen.

 Hij omvat:

a de verkeerswegen, met inbegrip van de bermen en de trottoirs;
b de openbare plaatsen ingericht als aanhorigheden van de verkeerswegen en onder meer bestemd 

voor het stilstaan en parkeren van voertuigen, voor tuinen, voor wandelparken en voor markten, 
alsook de tram- en bushuisjes;

c de installaties voor vervoer en distributie.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk en, meer algemeen, van deze verordening, wordt de bebouwde 
kom afgebakend en  aangeduid  met  de  verkeerstekens  F1 en F3 zoals  bepaald  in  het  KB van 1 
december 1975 houdende het Algemeen Reglement op de politie van het Wegverkeer.

Afdeling 4.2:Planten langs de openbare weg [inhoudsopgave]

Artikel 4.2.1

De bewoners of  bij  ontstentenis  de eigenaars van een eigendom zijn  ertoe gehouden ervoor te 
zorgen dat de op deze eigendom geplante planten zodanig gesnoeid worden dat geen enkele tak 
ervan:

a op minder dan 4,50 meter van de grond boven de rijbaan hangt;
b op minder dan 2,50 meter van de grond boven de gelijkgrondse berm of boven het trottoir 

hangt;
c het normaal uitzicht op de openbare weg belemmert in de nabijheid van bochten en kruispunten;
d de voldoende zichtbaarheid van verkeerstekens in het gedrang brengt.

Het  gemeentebestuur  kan,  bij  weigering  vanwege  de  eigenaar,  dit  werk  van  ambtswege  laten 
uitvoeren op kosten van de eigenaar.
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Afdeling  4.3:  Voorwerpen  op  vensterbanken  en  andere  delen  van  gebouwen 
[inhoudsopgave]

Artikel 4.3.1

Het is verboden op de vensterdorpels of op enig ander deel van een gebouw voorwerpen te plaatsen 
die, door een onvoldoende stevigheid, op de openbare weg kunnen vallen en aldus de veiligheid of 
het gemak van doorgang in gevaar kunnen brengen.

Artikel 4.3.2

Het is verboden spandoeken over straten te hangen zonder voorafgaande toelating van het college 
van burgemeester en schepenen, dat de voorwaarden bepaalt.

Artikel 4.3.3

Werken en voorwerpen die al dan niet boven de openbare weg uitsteken, moeten in goede staat 
worden onderhouden zodat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid of voor het gemak 
van doorgang.

Afdeling 4.4: Privatief gebruik van de openbare weg [inhoudsopgave]

Artikel 4.4.1

Elk privatief gebruik van de openbare weg, op de begane grond alsook erboven of eronder, die een 
aanslag  kan  betekenen  op  de  veiligheid  of  het  gemak  van  doorgang  is  verboden,  tenzij  daartoe 
schriftelijke toelating van de burgemeester werd bekomen.

Het  is  voor  iedereen  verboden,  zowel  voor  particulieren  als  voor  eigenaars,  uitbaters, 
vruchtgebruikers, werknemers of werkgevers van bergplaatsen, garages, fabrieken en werkhuizen van 
eender welke aard ook, om de voetpaden, de al of niet verhoogde bermen, de openbare weg en al 
wat ermee verband houdt, te gebruiken om er werkzaamheden of herstellingen uit te voeren, hun 
materiaal te plaatsen of er hun voertuigen op te stellen.

Geen enkel gedeelte van de openbare weg en al wat er verband mee houdt, mag door iemand in 
verband  met  zijn  nijverheid  of  uitbating  gebruikt  worden  als  aanhangsel  of  verlenging  van  zijn 
werkhuis.

Voor het plaatsen van voertuigen, tenten en kramen, met het doel reclame te maken, waren te koop 
te stellen of te verkopen, spelen of vermakelijkheden in te richten, moet eveneens een voorafgaande 
toelating verkregen worden van de burgemeester.

De tijdelijk opgerichte inrichtingen, zoals kramen of tenten, niet gebouwd om te blijven staan en waar 
tijdelijk reclame wordt gemaakt, inbegrepen demonstraties met reclamedoeleinden, geplaatst en/of 
gebouwd in overtreding met huidig artikel, moeten bij eerste vordering van de burgemeester of diens 
afgevaardigde, worden afgebroken en verwijderd door de exploitant. Het bevel houdt in dat alle 
verkoop of uitdeling der waren met reclamedoeleinden aan het publiek, de demonstraties voor het 
publiek bestemd en in het algemeen de exploitatie van de tijdelijk opgerichte inrichting waar reclame 
wordt gemaakt en demonstraties worden gegeven, moeten worden stopgezet.
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Het bevel tot sluiting of afbreken van de in overtreding opgerichte of aangebrachte constructies, 
uithangborden of reclameborden wordt betekend aan degene die de constructie of het bord heeft 
aangebracht  of  opgericht.  De  uitvoerder  of  opdrachtgever  is  gehouden  aan  het  bevel  van  de 
burgemeester of diens afgevaardigde gevolg te geven.

Artikel 4.4.2

Deuren, poorten, hekken, enz. mogen niet op de openbare weg opendraaien, uitgezonderd voor die 
gevallen waar door de maatregelen inzake brandpreventie het naar buiten draaien van de deuren is 
voorgeschreven.

Artikel 4.4.3

Keldergaten  mogen  niet  aangebracht  worden  in  de  trottoirs  of  op  de  openbare  wegen  zonder 
behoorlijk te zijn beveiligd.

Waterputten,  zwembaden of  andere gevaarlijke diepten gelegen op minder dan 5  meter van de 
openbare  weg  en  van  daar  bereikbaar,  moeten  veilig  afgedekt  worden  of  van  een  behoorlijke 
afsluiting van minstens 1 meter hoog zijn voorzien.

Artikel 4.4.4

Langs  de landelijke  wegen waar geen grachten voorkomen,  zijn  de  gebruikers  van de  landerijen 
palende aan de openbare weg ertoe gehouden, bestendig een gelijkgrondse grasstrook van minstens 
0,50 meter breed te laten groeien langsheen de rand van de rijbaan.

Indien geen publiekrechtelijke rechtspersoon gehouden is de bermen te onderhouden, moet dit door 
de aangelande eigenaars gebeuren.

Artikel 4.4.5

Benzinepompen mogen enkel worden geplaatst na voorafgaande schriftelijke toestemming van het 
college van burgemeester en schepenen.

Artikel 4.4.6

Tijdelijke terrassen en uitstallingen die slechts occasioneel worden geplaatst, zijn onderworpen aan 
een gewone voorafgaande machtiging van de burgemeester. De bezetting van het voetpad mag, te 
rekenen vanaf de voorgevel of de rooilijn, maximum 2/3 bedragen. Er dient echter steeds een vrije 
strook van minimum 1 meter over te blijven.

De burgemeester kan de maximum diepte van de terrassen beperken om redenen van openbare 
veiligheid en om het gemak van doorgang te waarborgen.

Artikel 4.4.7

Het terras mag niet boven een gasafsluiter of brandkraan aangebracht worden, tenzij deze bestendig 
bereikbaar en doeltreffend gesignaleerd zijn.

De vloer van het terras moet gemakkelijk kunnen worden weggenomen, teneinde bij de daaronder 
liggende aansluitingen en leidingen te kunnen komen.
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Hij moet openingen hebben, voorzien van roosters met mazen van maximum 1 cm², ter verluchting 
van  de  ruimte  onder  het  terras.  Bovendien  moet  de  onontbeerlijke  verluchting  van  kelders, 
stookplaatsen, gasmeterlokalen met de buitenlucht verbonden blijven.

Artikel 4.4.8

De wanden van het terras mogen geen gevaarlijke uitsteeksels hebben. De minimum afstand tussen 
het terras of vaste obstakels en de rijweg zal minstens één meter bedragen.

Het terras mag de zichtbaarheid van de rijweg niet belemmeren.

Waar geen rijweg bestaat, bepaalt de bevoegde overheid de maximum uitsprong van het terras.

Artikel 4.4.9

De  terrassen  mogen  slechts  verwarmd  worden  met  toestellen  die  de  verbrande  gassen  in  de 
buitenlucht uitlaten. De opening van de leidingen om de rook uit te laten zal zo geplaatst worden dat 
ze geen gevaar oplevert.

Artikel 4.4.10:

Het  aanbrengen  van  de  windschermen  vóór  de  huizen  of  uitbatingen,  is  enkel  toegelaten  na 
voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.

De windschermen dienen vanaf een hoogte van 0,90 m te rekenen van het peil van het voetpad, in 
doorschijnend materiaal vervaardigd te zijn.

Er dient steeds een vrije strook van één meter te blijven tussen de uiterste rand van het windscherm 
en de rand van de rijweg.

Artikel 4.4.11

Alle zonneschermen of andere uitstekende voorwerpen aan de huizen vastgemaakt, zullen met het 
onderste gedeelte ten minste op 2,5 meter boven de grond moeten komen, en minstens 0,50 m van 
de  rand  van  de  rijbaan  moeten  verwijderd  blijven.  Het  is  toegelaten  er  een  franje  of  hangend 
boordsel van ten hoogste 20 cm aan te bevestigen.

Artikel 4.4.11 bis

Het plaatsen van losstaande parasols of paraplu's voor handelsactiviteiten op de openbare weg of op 
terrassen  langsheen  de  openbare  weg  is  verboden,  met  uitzondering  op  de  openbare  vergunde 
markten en op de vergunde terrassen van handelsuitbatingen met als hoofdactiviteit de verkoop van 
ter plaatse te verbruiken dranken en/of spijzen.

Artikel 4.4.12

Het is verboden werken uit te voeren op de openbare weg zonder schriftelijke toelating van de 
burgemeester. Deze toelating moet, behalve in gevallen van hoogdringendheid, ten minste 14 dagen 
vóór de aanvang der werken aangevraagd worden.

De  werken  dienen  uitgevoerd  onder  de  voorwaarden  in  de  machtiging  bepaald.  Uitgravingen, 
materialen,  steigers  of  om het  even  welke  andere  voorwerpen  die  voor  andere  weggebruikers 
eventueel de veiligheid of het gemak van doorgang in het gedrang kunnen brengen, dienen in ieder 
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geval steeds voldoende te worden verlicht. Aanwezig daglicht of openbare straatverlichting worden 
voor dit artikel in aanmerking genomen om te beoordelen of de werkplaats voldoende is verlicht.

Artikel 4.4.13

Wie werken op de openbare weg uitgevoerd heeft, moet op die openbare weg de signalisatie en de 
wegmarkeringen herstellen in de toestand waarin deze zich bevonden vóór de uitvoering van die 
werken, en dit binnen de termijn bepaald door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 4.4.14

Het  is  verboden  mobilhomes,  motorhomes,  en  dergelijke  als  woon-  of  kampeergelegenheid  te 
parkeren op de openbare parkings, langs de openbare wegen of plaatsen over het ganse grondgebied 
van de gemeente.

Afdeling 4.5: Sneeuw en ijzelbestrijding [inhoudsopgave]

Artikel 4.5.1

Bij vriesweer is het verboden water op de openbare weg te gieten of te laten lopen.

Artikel 4.5.2

Bij sneeuwval of ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg er over waken dat voor 
het  eigendom dat  zij  bewonen,  voldoende ruimte voor de doorgang  van de  voetgangers  wordt 
schoongeveegd  en  dat  het  nodige  wordt  gedaan  om  de  gladheid  ervan  te  vermijden.  Het  is 
aanbevolen daartoe chloorcalcium of geraffineerde zoutnatriumchloride aan te wenden.

Bij het sneeuwruimen dient de straatgoot steeds te worden vrijgehouden.

Artikel 4.5.3

Indien  een  gebouw  door  meerdere  gezinnen  wordt  bewoond,  rust  de  door  het  artikel  4.5.2 
hierboven opgelegde verplichting op de onderste bewoner. Is het gelijkvloers onbewoond of zijn de 
bewoners  ervan afwezig,  dan rusten deze verplichtingen op de bewoners  der dichtst  daarboven 
gelegen  verdieping,  behoudens  andersluidende  bepalingen  opgenomen  in  de  basisakte  op  het 
reglement van mede-eigendom dat het betrokken goed beheert.

Voor onbebouwde percelen of onbewoonde gebouwen die niet kunnen worden onderhouden door 
de  eigenaar  voor  wat  betreft  de  bepalingen  van  deze  afdeling  moet  door  de  eigenaar  een 
verantwoordelijk persoon worden aangesteld.

Afdeling 4.6: Aanleggen van elektrische afsluitingen [inhoudsopgave]

Artikel 4.6.1

Het  is  elk  persoon,  eigenaar  of  gebruiker,  verboden  zonder  voorafgaande  toelating  van  de 
burgemeester een elektrische afsluiting te plaatsen langs zijn eigendom of deze door hem gebruikt.

Artikel 4.6.2
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Een elektrische afsluiting of een geheel van elektrisch verbonden elektrische afsluitingen, mag slechts 
door één enkele spanningsgever worden gevoed.

Artikel 4.6.3

Elektrische  afsluitingen  mogen  enkel  op  de  grens  van  een  eigendom of  van  verpachte  percelen 
aangelegd worden, mits toestemming van de betrokken eigenaars of huurders. Zoniet moeten zij op 
minstens 0,50 meter afstand van de grens geplaatst worden.

Artikel 4.6.4

De elektrische afsluitingen gelegen langsheen het openbaar domein moeten voldoen aan de volgende 
voorwaarden:

Vóór elke onder spanning staande draad van de afsluiting wordt een schutdraad aangebracht die niet 
onder spanning is en die gelegen is in een vertikaal vlak dat minstens 0,25 m van de onder spanning 
zijnde draad is verwijderd. Deze schutdraad mag zich niet meer dan 0,10 meter onder of boven de 
onder spanning zijnde draad bevinden. Die schutdraad wordt geplaatst op de kant van het openbaar 
domein zonder uitstek op dit domein.

Artikel 4.6.5

De aanwezigheid van elektrische afsluitingen moet worden aangeduid door waarschuwingsborden uit 
duurzaam materiaal van minstens 0,20 m op 0,10 m, welke aan de afsluiting zelf bevestigd worden en 
welke aan beide zijden duidelijk leesbaar en weervast, het opschrift dragen: "Elektrische schrikdraad" 
of "Elektrische afsluiting" in zwarte letters op gele achtergrond.

Artikel 4.6.6

De in artikel 4.6.5 hierboven voorziene waarschuwingsborden dienen op de gehele lengte van de 
afsluiting aangebracht; de onderlinge afstand mag hoogstens 50 meter bedragen. Ze dienen tevens 
aangebracht in de onmiddellijke omgeving van de plaatsen waar de afsluiting hoeken vormt en aan 
weerszijden van die hoeken.

Artikel 4.6.7

Indien de spanning aan de stroombron, waaraan de spanningsgever van de afsluiting aangesloten is, 24 
volt overtreft, moet het model van de spanningsgever goedgekeurd worden door de Minister van 
Economische Zaken.

Artikel 4.6.8

De spanningsgever wordt aan een stroombron verbonden waarvan de nominale spanning gelijk is aan 
de nominale spanning waarvoor de spanningsgever zelf voorzien is.

Artikel 4.6.9

Indien de spanningsgever verbonden is aan een accumulatorenbatterij mag het laden van deze batterij 
niet geschieden wanneer de afsluiting aan de spanningsgever verbonden is.

Artikel 4.6.10
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In  geval  de  voedingslijn  (draad  of  kabel)  over  of  onder  het  openbaar  domein  loopt,  wordt  dit 
gedeelte  van  de  installatie  uitgevoerd  overeenkomstig  de  op  de  laagspanningslijnen  toepasselijke 
voorschriften die het voorwerp uitmaken van het Regentsbesluit van 29 september 1947 inzake het 
Algemeen  Reglement  van  de  Arbeidsbescherming  en  van  het  KB  van  29  juni  1935  houdende 
aanvulling  van  de  algemene  verordening  inzake  elektrische  installaties  vervat  in  het  KB  van  28 
december 1931.

Artikel 4.6.11

Elke aanvraag tot aanleg van een elektrische afsluiting dient te vermelden: 

a de juiste ligging van het af te sluiten perceel (plan);
b de ligging van de voedingslijn;
c de gebruikte stroombron;
d het merk en type van de spanningsgever;
e de juiste benaming van het te benutten openbaar domein.

Afdeling  4.7:  Verdeelapparaten  en  andere  automatische  apparaten 
[inhoudsopgave]

Artikel 4.7.1

Alle  buiten  staande  verdeelapparaten  en  andere  automatische  apparaten  moeten  vóór  22  uur 
binnengehaald worden. Ze mogen slechts vanaf 7 uur terug buiten geplaatst worden.

Artikel 4.7.2

De bepaling van artikel4.7.1 hierboven is niet van toepassing voor stevig verankerde toestellen.

De automatische toestellen moeten vanaf 22 uur buiten gebruik worden gesteld.

Artikel 4.7.3

De  plaatsing  van  verdeelapparaten  zal  afhankelijk  worden  gesteld  van  een  vergunning  van  de 
burgemeester.

Afdeling 4.8: Verhuring en gebruik van fietsen en kustrijwielen [inhoudsopgave]

Artikel 4.8.1

De verhuurders, huurders of gebruikers van fietsen en kustrijwielen van het type met drie of meer 
wielen hebben de plicht zich te gedragen naar de voorschriften van de algemene wetgeving op de 
politie van het wegverkeer, en in het bijzonder naar: 
• het  KB  van  1  december  1975  houdende  het  algemeen  reglement  op  de  politie  van  het 

wegverkeer, meer bepaald artikel 7.1, dat verbod oplegt het verkeer te hinderen of onveilig te 
maken door voorwerpen op de openbare weg te plaatsen, of door er enige belemmering aan te 
brengen.

• het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, dat onder artikel 25.2 het verbod 
oplegt voertuigen op de openbare weg voor verkoop of verhuring tentoon te stellen.

Artikel 4.8.2
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Het is de verhuurders van kustrijwielen niet toegestaan op het grondgebied van de gemeente een 
standplaats in te nemen langs of op de openbare weg zonder voorafgaande schriftelijke toelating van 
het college van burgemeester en schepenen. Deze toelating kan te allen tijde ingetrokken worden.

Artikel 4.8.3

De verhuurders van kustrijwielen zijn verplicht aan de ingang van hun uitbating een lijst te bevestigen 
waarop de huurvoorwaarden van elk soort rijtuig vermeld staan.

Artikel 4.8.4

Het is de verhuurders van kustrijwielen verboden na het vallen van de dag of vóór het aanbreken van 
de dag hun rijwielen te verhuren, zo ze niet in orde zijn met artikel 82.1.1.1° van het KB van 1 
december 1975 houdende het Algemeen Reglement op de politie van het Wegverkeer.

Artikel 4.8.5

Elk kustrijwiel van het type met drie of meer wielen moet de naam en het adres van de verhuurder 
alsook een immatriculatienummer dragen. Deze identificatie dient op een goed zichtbare plaats aan 
de achterzijde van het voertuig aangebracht te worden door middel van een plaat. De afmetingen en 
de kleur van de letters en cijfers, alsook het model van de plaat, worden bepaald door het college 
van  burgemeester  en  schepenen.  Dit  college  staat  eveneens  in  voor  het  toekennen  aan  iedere 
verhuurder van kustrijwielen van een reeks immatricualtienummers.

Artikel 4.8.6

De verhuurder moet voor elk kustrijwiel afzonderlijk of voor het geheel der kustrijwielen dat hij 
verhuurt een verzekering "Burgerlijke Aansprakelijkheid" afsluiten waarvan hij een afschrift van de 
kwijting bij het gemeentebestuur indient.

Artikel 4.8.7

Het is aan de verhuurders van kustrijwielen verboden, een kustrijwiel met meer dan één zitplaats, te 
verhuren, toe te vertrouwen of te laten besturen, door minderjarigen minder dan 14 jaar oud, tenzij 
deze vergezeld zijn door een voor hen verantwoordelijke meerderjarig persoon.

Afdeling 4.9: Gebruik van boodschappenwagentjes [inhoudsopgave]

Artikel 4.9.1

Het  is  verboden  (een)  boodschappenwagentje(s),  zoals  deze  uit  warenhuizen  en  andere 
verkoopszaken, buiten de daartoe voorziene stelplaatsen,  op de openbare weg,  op een langs de 
openbare weg gelegen plaats of op eender welk ander openbaar of privaat terrein, te plaatsen of 
achter te laten waar ze een gevaar vormen voor de algemene veiligheid of waar ze het gemak van 
doorgang belemmeren.

Ingeval  van  inbreuk  op  voorgaande  bepaling  kan  worden  overgegaan  tot  bijzondere 
verbeurdverklaring van de boodschappenwagentjes die het voorwerp van de overtreding uitmaken.
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Afdeling 4.10: Afbakening gronden [inhoudsopgave]

Artikel 4.10.1

Waar  gronden  of  percelen  palen  aan  de  openbare  weg,  dient,  bij  gebruik  van  een 
prikkeldraadomheining,  deze  aangebracht  langs  de  binnenzijde  van  de  omheining  en  dient  de 
buitenzijde minstens beveiligd door gewone draad.

[Aangevuld 15/02/1993]

Afdeling  4.11:  Gebruik  van  de  openbare  weg  voor  sport  en  recreatie 
[inhoudsopgave]

Artikel 4.11.1

Op  het  plein,  begrensd  door  Koninklijke  Baan,  Driftweg-Kapelstraat,  afrit  Zeelaan  en  parking 
tegenover Gentstraat, is het verboden te skateboarden en te rolschaatsen.

Deze maatregel zal worden gesignaleerd door middel van borden “Verboden te skateboarden en te 
rolschaatsen”.

[Aangevuld 18/04/2005]
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Hoofdstuk  5:  Bouw,  ruimtelijke  ordening,  milieubescherming 
[inhoudsopgave]

Afdeling 5.1: Bouwen langs openbare wegen [inhoudsopgave]

Artikel 5.1.1

Door de bepalingen van de onderhavige afdeling worden de werken bedoeld die buiten de openbare 
weg uitgevoerd worden en die van die aard zijn dat ze de bedoelde weg bevuilen of de veiligheid of 
het gemak van doorgang belemmeren.

Artikel 5.1.2

Voor de ganse gemeente geldt dat vóór 7 uur en na 22 uur geen werken mogen worden uitgevoerd 
die lawaaihinder veroorzaken of de rust verstoren, tenzij de dringende noodzakelijkheid van deze 
werken bewezen wordt.

Artikel 5.1.3

Van zodra een constructie hoger is dan twee bouwlagen is het verboden de werken uit te voeren 
zonder langs de openbare weg een omheining van minstens twee meter hoog opgericht te hebben 
die van boven voorzien is van een naar buiten gericht en in een hoek van 45 graden afhellend paneel.

De  deuren  die  aangebracht  zijn  in  de  omheining  mogen  niet  naar  buiten  opengaan:  ze  worden 
voorzien van sloten of hangsloten en worden iedere dag gesloten bij het beëindigen der werken.

Artikel 5.1.4

De toelating om de omheining op de openbare weg op te richten, wordt door de burgemeester 
verleend.  Deze  laatste  bepaalt  de  voorwaarden voor  het  gebruik  van de  openbare  weg  en kan 
aanvullende veiligheidsmaatregelen voorschrijven.

De toelating wordt gevraagd ten minste 30 dagen vóór het openen van de bouwwerf. Ze wordt 
verleend voor de duur van de werken en dient zich te allen tijde aan de bouwwerf te bevinden.

Ze kan worden ingetrokken in geval van langdurige en niet gerechtvaardigde onderbreking van de 
werken.

Artikel 5.1.5

Indien op het voetpad geen veilige doorgang van 1 m breedte overblijft,  moet op de rijbaan een 
stevige en in bestendig goede staat onderhouden hulpvoetpad van 1 m breedte aangelegd worden, 
zodat een veilige doorgang bestaat voor de voetgangers. In uitzonderlijke omstandigheden kan de 
burgemeester bijzondere maatregelen voorschrijven.

Artikel 5.1.6

Indien het houten voetpad op de rijbaan wordt gelegd, moet de aannemer verkeerstekens plaatsen, 
om de ontstane verkeershinder aan te duiden.
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Artikel 5.1.7

Behoudens  door  de  burgemeester  toegestane  afwijkingen  mogen  de  materialen  niet  buiten  de 
omheining op de openbare weg worden gelegd.

Artikel 5.1.8

Het is  verboden eender welk materiaal  of  voorwerp,  afbraak of  nieuw, op of  tegen een anders 
eigendom te leggen of te plaatsen zonder voorafgaande toelating van de eigenaar of van de gebruiker.

Artikel 5.1.9

Het is verboden aan de aannemers en aan alle andere personen die huizen bouwen of allerhande 
bouwwerken  uitvoeren  rechtstreeks  op  het  wegdek  of  het  voetpad  cement,  mortel  of  andere 
bouwmaterialen klaar te maken. De aannemers en alle andere personen zijn verplicht alle vuilnis en 
afval, veroorzaakt door de bouwwerken, weg te ruimen.

Artikel 5.1.10

De wanden van de uitgravingen moeten gestut worden om de beweging in de weg te beletten en om 
ongevallen te voorkomen.

De weg gegraven aarde die  bederfelijke  of  ongezonde bestanddelen bevat,  dient  onmiddellijk  te 
worden verwijderd.

Artikel 5.1.11

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 5.1.12

Het is verboden puin buiten de omheining op de openbare weg te gooien of te plaatsen of in de 
leidingen te brengen, bestemd voor de afvoer van regen- of afvalwater, of in de waterlopen.

De aannemer is verplicht de afbraakwerken en bij het laden en lossen van materialen, het puin en de 
bouwmaterialen die stof kunnen doen opwaaien voortdurend vochtig te houden.

Ingeval  de  weg  door  de  werken  bevuild  wordt,  moet  de  aannemer  hem  onverwijld  opnieuw 
volkomen schoonmaken.

Artikel 5.1.13

In geval van volledige of gedeeltelijke afbraak van een gebouw moet er voor de bescherming van de 
naburige woningen gezorgd worden door aangepaste procédés. De stutten moeten op brede zolen 
steunen. Wanneer deze laatste op de weg liggen, wordt de last over een voldoende oppervlakte 
gespreid.

Artikel 5.1.14

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 niet wordt gehinderd.
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Artikel 5.1.15

Zonder de toelating van de burgemeester mogen op de openbare weg geen laad- of hijstoestellen of 
ander bouwwerfmateriaal geplaatst worden, behalve voor die ingebruiknemingen die de duur van één 
dag niet overschrijden.

Artikel 5.1.16

De aannemers van openbare werken, van grond- of delfwerken, die tuinen aanleggen en deze die 
beplantingen uitvoeren,  zijn  verplicht  alle  vuilnis  en  afval  veroorzaakt  door hun werken,  weg te 
ruimen.

Zij moeten inzonderheid voorzorgen nemen opdat verpakkingen en papier allerhande, plastiek, stro 
of karton niet op de openbare weg terechtkomen of op de private terreinen of op het strand of in de 
duinen.

Artikel 5.1.17

De kabels, leidingen, riolen en riooldeksels moeten onmiddellijk bereikbaar blijven.

De pictogrammen die niet meer zichtbaar zijn, moeten worden verplaatst op de plaats die door de 
bevoegde gemeentelijke overheid aangewezen wordt, en op het einde van de werken moeten ze 
terug op hun oorspronkelijke plaats worden aangebracht.

Artikel 5.1.18

Waar bestratingswerken werden uitgevoerd, mag gedurende acht dagen het op de openbare weg 
uitgestrooide zand niet worden weggenomen.

Afdeling 5.2: Afleiding van regenwater en afvalwater [inhoudsopgave]

Artikel 5.2.1

De gebouwen langsheen de openbare weg moeten voorzien zijn van een dakgoot, waardoor het 
regenwater van het dak wordt afgeleid en opgevangen tenzij dit water langs achter wordt afgeleid.

Artikel 5.2.2

Het water dat naar buiten wordt afgeleid moet door middel van buizen tot aan de grond worden 
gebracht.

Artikel 5.2.3

Het afvalwater of andere vloeistoffen komende van woningen, gebouwen of andere eigendommen, 
moeten naar de gemeenteriolering of -grachten worden geleid.

Het is verboden deze af te leiden op de openbare weg.

Artikel 5.2.4

In straten waar rioleringen werden aangelegd, moeten de huizen het regenwater afleiden naar de 
riool door middel van ondergrondse verbindingen, volgens aanneembare normen.
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Artikel 5.2.5

Het onderhoud, herstellen en reinigen van deze verbindingen geschiedt op kosten van de betrokkene 
en wordt desnoods door het gemeentebestuur bevolen.

Artikel 5.2.6

Op de plaatsen waar normale afvloeiing naar de rioleringen of grachten onmogelijk is, moet een 
aangepaste sterfput worden aangelegd.

Artikel 5.2.7

Het is verboden in de afvoerleidingen voor regen- en afvalwater iets te plaatsen, te gieten, te gooien 
of te laten lopen waardoor ze kunnen verstoppen.

Artikel 5.2.8

Elke lozing van industrieel afvalwater in de gemeenteriolen of in de openbare waterlopen moet het 
voorwerp uitmaken van een voorafgaande machtiging van de bevoegde overheid die de voorwaarden 
terzake bepaalt.

Afdeling 5.3: Bouwvallige gebouwen [inhoudsopgave]

Artikel 5.3.1

Deze afdeling is van toepassing op de gebouwen waarvan de toestand een gevaar oplevert voor de 
veiligheid van de personen, ook als die gebouwen niet aan de openbare weg liggen.

Artikel 5.3.2

Wanneer een bouwwerk door bouwvalligheid de openbare veiligheid in het gedrang brengt, zal de 
eigenaar door de burgemeester schriftelijk worden verzocht het te herstellen of af te breken en het 
gevaar te doen ophouden. Een deskundige zal de hiertoe uit te voeren werken bepalen alsmede de 
periode binnen dewelke deze moeten worden uitgevoerd.

De  betrokkenen  zijn  verplicht  de  voorgeschreven  maatregelen  strikt  na  te  leven.  Zo  aan  de 
verordening  niet  wordt  voldaan,  zal  de  afbraak  door  de  burgemeester  van  rechtswege  mogen 
worden bevolen op kosten van de eigenaar, onverminderd de rechterlijke vervolgingen welke zullen 
worden toegepast.

Afdeling 5.4: Onbewoonbare woningen [inhoudsopgave]

Artikel 5.4.1

Deze afdeling is van toepassing op de woningen waarvan de toestand een gevaar oplevert voor de 
openbare gezondheid.

Artikel 5.4.2
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Wanneer wordt vastgesteld dat de woningen, of lokalen bestemd voor bewoning, van aard zijn om 
de algemene veiligheid of de openbare gezondheid in gevaar te brengen, schrijft de burgemeester de 
nodige veiligheids-  en ordemaatregelen voor en bepaalt  de termijn waarin deze moeten worden 
uitgevoerd.

Wanneer  de  betrokkenen  binnen  de  gestelde  termijn  geen  behoorlijk  gevolg  geven  aan  de 
voorgeschreven maatregelen laat de burgemeester de werken van ambtswege uitvoeren op kosten 
van de eigenaar of laat hij de woning- en of verblijfplaatsen onbewoonbaar verklaren.

Artikel 5.4.3

Als de burgemeester een woning onbewoonbaar verklaard heeft of bevolen heeft ze te ontruimen, is 
het verboden ze te bewonen of vergunning te geven om ze te bewonen.

Artikel 5.4.4

Het besluit van de burgemeester wordt aan de woning aangeplakt.

Afdeling 5.5: Gemeentelijk natuurpatrimonium [inhoudsopgave]

Artikel 5.5.1

Voor alle openbare parken ('t Paelsteenveld en andere) gelden voor de bezoekers, onverminderd de 
wettelijke of andere reglementaire beschikkingen, de navolgende bepalingen.

Artikel 5.5.2

De parken worden voor het publiek opengesteld van zonsopgang tot zonsondergang en zijn enkel 
toegankelijk  voor  voetgangers,  behoudens  waar  er  aangewezen pistes  voor  niet  gemotoriseerde 
kustrijwielen bestaan.

Op alle andere wegen en paden is alle verkeer verboden, behalve om dienstredenen. Dit verbod 
wordt aan de ingangen gesignaleerd met de passende verbodsborden.

Artikel 5.5.3

Om buitengewone redenen en op bevel van de bevoegde besturen of diensten kunnen de parken 
gesloten worden.

Artikel 5.5.4

Het is verboden:

• over de omheiningen van de parken te klimmen;
• op eender welke wijze te kamperen en strandzeilen te plaatsen;
• merktekens of  inkervingen te maken in het meubilair,  de bomen of struiken en takken af te 

rukken of bloemen te plukken;
• de wegen, voetpaden of andere infrastructuur te beschadigen;
• in beplante massieven te dringen;
• vogels te vangen of hun nesten te vernietigen;
• kleine kinderen alleen te laten zonder toezicht;
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• met gelijk welke voorwerpen te leuren, of deze uit te stallen of te koop aan te bieden, zonder 
voorafgaande schriftelijke toelating van de bevoegde diensten;kansspelen of weddenschappen aan 
te gaan;

• honden vrij te laten lopen behalve op de voorziene afgesloten weide voor hondendressuur;
• om het even welke afval te storten of te gooien behalve in de daartoe voorziene korven;
• om het  even welke  handeling te stellen waardoor de rust  en de orde zou kunnen worden 

verstoord, bijvoorbeeld door zich onbetamelijk te gedragen, door transistorradio’s of om het 
even  welk  ander  muziek-  of  geluidverwekkend  toestel  of  instrument  te  laten  spelen.  Deze 
opsomming is niet limitatief, doch van aanwijzende aard.

Artikel 5.5.5

Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de bevoegde diensten mogen er  geen feesten of 
andere georganiseerde manifestaties plaatsvinden.

Artikel 5.5.6

Ieder persoon die weigert de opmerkingen, door de bevoegde ambtenaren gemaakt krachtens deze 
afdeling in acht te nemen, kan onmiddellijk uit de parken worden gezet.

Artikel 5.5.7

Het is verboden om, zonder daartoe behoorlijk te zijn gemachtigd, graszoden, aarde, zand, stenen, 
planten, struiken, bomen of andere materialen weg te nemen die tot het openbaar domein van de 
gemeente of een hogere overheid behoren.

Afdeling 5.6: Aanleg voetpaden [inhoudsopgave]

[Aangevuld 23/04/2001]

Artikel 5.6.1

Het  college  van  burgemeester  en  schepenen  verleent  de  vergunningen  voor  het  aanleggen  van 
voetpaden en stelt de technische voorwaarden ervan vast.

Bij  nieuwe  projecten  riolerings-  en  bestratingswerken  en  herinrichting  van  wegenis  bepaalt  de 
gemeenteraad  de  modaliteiten  inzake  de  aanleg  van  voetpaden,  in  functie  van  de  mobiliteit  en 
veiligheid.

[Aangevuld 23/04/2001]

Afdeling 5.7: Bouwverbod [inhoudsopgave]

Artikel 5.7.1

In de volgende straten en zones van het grondgebied is het verboden bouwactiviteiten uit te voeren 
en materialen op de wegen en voetpaden te plaatsen van 1 juli tot 31 augustus:

• De volledige Driftweg, Kapelstraat, Duinenstraat en Sluizenstraat;
• Alle straten gelegen in het gebied begrensd door:
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a De Parklaan, Frankrijklaan, Duinenstraat vanaf de Frankrijklaan tot aan de Driftweg en de 
Driftweg vanaf de Duinenstraat tot aan de Parklaan;

b De  Duinenstraat  vanaf  de  Driftweg  tot  aan  de  Zandstraat,  de  Zandstraat,  de 
Klemskerkestraat vanaf de Zandstraat tot aan de Kapelstraat vanaf de Klemskerkestraat tot 
aan de Duinenstraat;

c De Kapelstraat vanaf de Klemskerkestraat tot aan de grens met de gemeente De Haan, de 
Danckaertstraat,  de  Batterijstraat  en  de  Klemskerkestraat  tot  aan  de  Kapelstraat, 
uitgezonderd de Amazonelaan, de Ritmeesterlaan en de Jacobinessenlaan.

Artikel 5.7.2

In  uitzonderlijke gevallen bepaald door het college van burgemeester  en schepenen kan van het 
verbod afgeweken worden.

[aangevuld 29/12/1997]
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Hoofdstuk 6: Handel, nijverheid [inhoudsopgave]

Afdeling 6.1: Inrichting van de markt [inhoudsopgave]

Artikel 6.1.1

De wekelijkse markt wordt gehouden elke dinsdag op het marktplein langs de Kapelstraat, tenzij 
door de burgemeester in bijzondere gevallen een andere plaats wordt toegewezen.

Artikel 6.1.2

De markt is toegankelijk voor de marktkramers vanaf 6 uur. De markt wordt gesloten om 13 uur.

Artikel 6.1.3

De marktwaar mag alleen worden gelost tussen 6 uur en 8.30 uur en geladen worden na 13 uur.

De marktkramers die bij hun verkoopstand geen plaats ter beschikking hebben voor het parkeren 
van hun voertuig, moeten om 8.30 uur dit voertuig van de markt verwijderen.

De vergunninghoudende marktkramers alsook de marktkramers los van het abonnementssysteem, 
die zich na 8.30 uur aanmelden, mogen steeds hun standplaats innemen, doch zonder dat zij met hun 
voertuig op het marktplein komen, d.w.z. dat zij hun koopwaar naar de hun toegewezen standplaats 
moeten dragen.

Artikel 6.1.4

De markt moet ontruimd zijn om 14 uur.

Artikel 6.1.5

Het is verboden vóór het openingsuur en na het sluitingsuur van de markt op het marktplein te 
kopen en te verkopen.

Artikel 6.1.6

Op de marktdag is het verboden stil te staan en te parkeren op het marktplein tussen middernacht 
en 16 uur, uitgezonderd voor de verkoopwagens van marktkramers tussen 6 uur en 14 uur.

Artikel 6.1.7

De burgemeester behoudt zich het recht voor de verkoop van bepaalde goederen, die stoornis of 
hinder veroorzaken, te weigeren.

Artikel 6.1.8

De marktkramers moeten hun standplaats persoonlijk bezetten en gebruiken, tenzij zij  een ander 
persoon  zouden  aanstellen  om in  hun  naam en  voor  hun  rekening  de  handel  op  de  markt  te 
verrichten.
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Artikel 6.1.9

De marktkramers mogen hun standplaats niet verlaten om de gebeurlijke kopers tegemoet te gaan, 
hun waren aan te prijzen, aan te bieden of tot kopen aan te zetten.

Het is verboden te kopen of te verkopen buiten de standplaatsen.

Artikel 6.1.10

Alle kramen moeten in rechte lijn worden opgesteld, rekening houdend met de vooruitspringende 
gedeelten en schragen.

Het is verboden de gangen tussen de kramen te belemmeren door het plaatsen van manden, zakken 
of andere voorwerpen. Dit verbod treft eveneens de hangende voorwerpen die van de uitstalling 
deel uitmaken.

Artikel 6.1.11

Het is verboden in de gangen tussen de kramen een rijwiel, bromfiets of motorfiets te besturen of 
aan de hand te geleiden.

Artikel 6.1.12

Alle marktkramers moeten overeenkomstig de wettelijke voorschriften, op een voor het publiek 
goed  zichtbare  plaats,  een  goed  leesbaar  opschrift  op  hun  kraam  aanbrengen  of  leggen  met 
vermelding van hun naam, voornaam, beroep, adres en woonplaats en het nummer van hun leurkaart 
en het herkenningsteken afgeleverd door het Ministerie van Economische Zaken en Middenstand 
alsook hun handelsregister- en BTW-nummer.

Artikel 6.1.13

Om een standplaats te mogen gebruiken moet de vergunninghouder het bewijs voorleggen, waaruit 
blijkt dat hij het standgeld, zoals bepaald in het tariefreglement goedgekeurd door de gemeenteraad, 
betaald heeft.

Ingeval van weigering om het standgeld te betalen, zal de marktkramer met de goederen en kramen 
onmiddellijk van de markt worden verwijderd.

Artikel 6.1.14

De marktkramers moeten zich schikken naar de richtlijnen betreffende de standplaatsen en kramen, 
uitstalling en wegnemen van koopwaar die door de marktmeester en de politie gegeven worden.

Artikel 6.1.15

Wanneer bepaalde standplaatsen open komen en vrij  blijven bij gebrek aan aanvragen, zal  iedere 
nieuwe marktkramer zich moeten tevreden stellen met de hem door het college van burgemeester 
en schepenen of zijn afgevaardigde aangewezen plaats.

Artikel 6.1.16
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De marktmeester wijst,  rekening houdend met de bestaande wetgeving en reglementering op de 
ambulante handel, de standplaats aan. Niemand heeft het recht een andere standplaats in te nemen 
dan deze, die hem werd toegewezen.

Artikel 6.1.17

De  abonnementen  die  zonder  geldige  redenen  gedurende  drie  opeenvolgende  marktdagen  hun 
standplaats niet bezetten, kunnen ambtshalve van hun rechten vervallen worden verklaard.

Artikel 6.1.18

De ontvanger van het plaatsrecht geeft aan de marktkramers een kwijtschrift af, dat op elk verzoek 
van de ontvanger zelf of van een afgevaardigde van het college van burgemeester en schepenen moet 
worden vertoond. Zo de marktkramer het kwijtschrift niet wil of kan tonen, zal hij het gevorderde 
standgeld onmiddellijk opnieuw moeten betalen.

Artikel 6.1.19

Het is de marktkramers verboden de andere verkopers op de markt te hinderen in hun verkoop.

Zij mogen het publiek niet naroepen of lastig vallen.

Artikel 6.1.20

Wanneer de orde verstoord wordt door een marktkramer of zijn helper(s) mag de politie of de 
marktmeester de standplaats onmiddellijk doen ontruimen, zonder enig recht op schadevergoeding.

Artikel 6.1.21

Het gebruik van een geluidsinstallatie op de markt, die door de marktmeester storend bevonden 
wordt, is verboden.

Artikel 6.1.22

Iedere marktkramer en in het bijzonder de verkopers van groenten en fruit, moet ervoor zorgen dat 
er geen afval op de hem toegewezen standplaats wordt achtergelaten. Tijdens de marktdagen dat er 
een afvalcontainer op de markt geplaatst staat, moet iedere marktkramer zijn afval, voortkomend van 
die  markt,  in  deze  container  deponeren.  Tijdens  de  marktdagen  dat  er  geen  container  op  het 
marktplein staat, moet de marktkramer ten laatste één uur na het sluiten van de markt alle afval van 
zijn waren op een behoorlijke wijze verpakken of inbinden zodat het verpakte of ingebonden afval 
door de reinigingsdienst kan worden afgehaald.

Zij  die  afval  achterlaten  op  hun  standplaats  of  verpakkingspapieren  laten  wegwaaien  zullen 
onmiddellijk in overtreding genomen worden.

Artikel 6.1.23

Het is de marktkramer verboden publiciteitsfolders op het marktplein aan het publiek uit te delen. 
Deze verbodsbepaling geldt voor ieder andere persoon of firma tijdens de marktdag. Voor deze 
laatste geldt de verbodsmaatregel binnen een straal van 200 m rond de markt.

Artikel 6.1.24
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Het  college  van  burgemeester  en  schepenen  kan  tijdelijk  of  definitief  de  toegang  tot  de  markt 
ontzeggen aan diegene die  een veroordeling oploopt voor het  te  koop stellen  of  verkopen van 
slechte waren.

Artikel 6.1.25

Betaalde standgelden kunnen niet worden teruggevorderd.

Artikel 6.1.26

De marktmeester bepaalt in het vóór- en het naseizoen de samenstelling van de markt. Tijdens deze 
voormelde periodes kan de vergunninghoudende marktkramer geen aanspraak maken op de hem 
toegewezen  standplaats  indien  blijkt  dat,  gelet  op  de  beperkte  aanwezigheid  van  vergunde 
marktkramers,  een  cirkelvormige  opstelling  van  de  kramen  gunstiger  is  voor  iedere  aanwezige 
marktkramer.

Artikel 6.1.27

Het is verboden de marktstanden door middel van piketten of enig ander bevestigingsmiddel in de 
grondoppervlakte  van  de  markt  te  slaan.  De kosten,  voortvloeiend  uit  de  beschadiging  van  het 
marktoppervlak, zullen ten laste vallen van de schadeverwekkende marktkramer.

Artikel 6.1.28

Het is verboden verwarmingstoestellen te gebruiken die niet voldoen aan alle veiligheidsnormen, of 
die gassen of rook laten ontsnappen.

Artikel 6.1.29

Het is verboden verbrandingsmotoren te gebruiken. Handelaars die elektrische stroom afnemen van 
de geplaatste cabines zijn verplicht de door de gemeenteraad vastgestelde kostprijs te betalen.

Artikel 6.1.30

De marktkramers  moeten in  orde zijn  met,  en  zich  schikken naar,  alle  reglementen,  wetten en 
besluiten betreffende hun handelsactiviteit.

Artikel 6.1.31

Op het ganse grondgebied der gemeente mag er voor handelsdoeleinden geen vis worden gedroogd 
noch gerookt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de burgemeester.

Bij overtreding van onderhavig artikel kan de vis worden in beslaggenomen.

Afdeling 6.2: De leurhandel [inhoudsopgave]

Artikel 6.2.1

Onverminderd  het  vervullen  van  de  verplichtingen  voorzien  bij  de  wettelijke  en  reglementaire 
beschikkingen betreffende de leurhandel, is het verboden op het grondgebied van de gemeente, langs 
de openbare weg of van deur tot deur, eet- of om het even welke koopwaren te verkopen of te 
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koop  aan  te  bieden,  zonder  een  voorafgaande  mondelinge  of  schriftelijke  verklaring  van  deze 
bedrijvigheid ten gemeentehuize af te leggen, teneinde te voldoen aan de bepalingen van artikel 6.2.2.

Artikel 6.2.2

Iedere leurhandelaar die zijn bedrijvigheid op het grondgebied van de gemeente wil uitoefenen, is 
verplicht vooraf gemeentelijke taks op het leuren, bij de Gemeenteontvanger of de politie te komen 
betalen, mits deze kennis te geven van de tijd en van het gebruikte vervoermiddel.

Artikel 6.2.3

Tijdens  de  markturen  is  het  verboden  te  leuren  binnen  een  straal  van  100  meter  rond  het 
marktplein.

Artikel 6.2.4

Tussen 15 juni en 15 september van elk jaar is het verboden op het grondgebied van de gemeente te 
leuren of standplaats te nemen over de gehele lengte van de Koninklijke Baan, met uitzondering der 
erkende standplaatsen. Leurders dienen buiten een straal van 50 meter te blijven van de erkende 
gemeentelijke standplaatsen en 50 meter van de in- en uitgangen van een erkend kampeerterrein.

Artikel 6.2.5

Tussen 15 juni en 15 september van ieder jaar, is het verboden standplaats te nemen voor welke 
leurders ook, op de rijweg van volgende straten: 

• Duinenstraat vanaf de Kapelstraat tot de Frankrijklaan;
• Kapelstraat vanaf de Duinenstraat tot de Koningin Astridlaan;
• Driftweg vanaf de Duinenstraat tot de Kasteellaan.

Artikel 6.2.6

Het is de leurders verboden de voorbijgangers aan te klampen, lastig te vallen, staande te houden of 
te volgen om hun waren aan te prijzen of aan te bieden.

Artikel 6.2.7

De verkoop van liederen,  portretten,  drukwerken (kranten en tijdschriften uitgezonderd)  op de 
openbare  wegen  en  plaatsen  is  eveneens  verboden  zonder  de  bijzondere  toelating  van  de 
burgemeester.

Artikel 6.2.8

Het is de leurders verboden met hun voertuig op de openbare weg te blijven stilstaan of het te 
verlaten,  behoudens  de  tijd  welke  strikt  noodzakelijk  is  voor  de  verkoop  of  de  aflevering  der 
koopwaren,  uitgezonderd wanneer het voertuig  stil  staat  en/of  parkeert op een plaats waar  het 
krachtens  de  vigerende  verkeersreglementen  wordt  toegestaan  (en  niet  wordt  overgegaan  tot 
verkoop).

Wanneer zij voor deze handelingen stil houden, moeten zij hun voertuig op zulke wijze plaatsen, dat 
het noch het verkeer der voetgangers, noch dat der andere voertuigen belemmert.
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Artikel 6.2.9

Het leuren met consumptie-ijs, hotdogs, frieten, enz. is verboden in een straal van 200 meter rond 
elke  vaste  standplaats  voor  de  verkoop van  deze  eetwaren  die  door  het  gemeentebestuur  zou 
gegund geweest zijn.

Artikel 6.2.10

De  burgemeester  wordt  gemachtigd  in  uitzonderlijke  omstandigheden,  zoals  feesten,  openbare 
plechtigheden of  bij  alle  andere gelegenheden, het  leuren te verbieden op door hem te bepalen 
plaatsen en in de straten waar het van aard zou kunnen zijn het verkeer te belemmeren en/of de 
openbare orde te verstoren.

Artikel 6.2.11

Het is verboden, zonder voorafgaande toestemming van het plaatselijk bestuur, bij het leuren vaste 
standplaatsen op te richten op de openbare weg, koopwaren op de grond te plaatsen, tentoon te 
stellen  op banken,  tafels,  in  kramen;  diezelfde koopwaar tentoon te stellen in  stilstaande auto's, 
vrachtwagens met of zonder aanhangwagen of gelijk welke voertuigen.

Het verbod geldt niet voor de leurhandel uitgeoefend door demonstreerdersstandwerkers op het 
gedeelte van de openbare weg gelegen vóór handelshuizen en waarvoor de exploitant toestemming 
heeft verleend.

Artikel 6.2.12

Het rondventen of leuren op het strand is slechts toegelaten aan de personen of hun aangestelden 
die dit recht bij aanbesteding verworven hebben.

Het  is  verboden  op  het  strand  met  plakbrieven  rond  te  lopen  of  er  aankondigingsbiljetten  of 
prospectussen te verspreiden.

Artikel 6.2.13

Het is de leurders en rondventers verboden hun aanwezigheid aan het publiek te melden bij middel 
van  om  het  even  welk  instrument  dat  gerucht  voortbrengt.  Uitzonderingen  kunnen  door  de 
burgemeester worden toegestaan.
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Hoofdstuk 7: Ontspanning, sport en cultuur [inhoudsopgave]

Afdeling 7.1: Speelpleinen en speelterreinen [inhoudsopgave]

Artikel 7.1.1

Op speelpleinen toegankelijk voor het publiek is het verboden eender welk speeltuig, dat gevaar kan 
opleveren voor de veiligheid, te plaatsen of in gebruik te houden zonder bewijs van veiligheid en een 
voldoende verzekering.

Artikel 7.1.2

De uitbater is verplicht de toestellen in goede staat te houden.

Artikel 7.1.3

Het gebruik van de gemeentelijke speel- en sportterreinen kan het publiek ontzegd worden bij het 
inrichten  van  wedstrijden  door  erkende  verenigingen  die  voor  het  exclusief  gebruik  van  deze 
terreinen voorafgaandelijk een schriftelijke toelating hebben bekomen.

Artikel 7.1.4

Het  is  verboden  te  voetballen  op  de  groene  zone  van  het  August  Plovieplein  en  het  Frans 
Provoostplein, evenals op de andere gelijkaardige groene zones aangelegd, of nog aan te leggen, op 
het grondgebied der gemeente, zulks met het oog op de veiligheid der omwonenden en om schade 
aan omliggende eigendommen te voorkomen.

Afdeling 7.2: Het gemeentelijk sportcentrum [inhoudsopgave]

Artikel 7.2.1

Wie het  sportcentrum betreedt  (zwembad,  sporthal,  buitenspeelvelden  en  terreinen)  moet  zich 
behoorlijk gedragen. De toegang kan geweigerd worden aan personen van wie het gedrag te wensen 
overlaat en die zich niet schikt naar de richtlijnen van de verantwoordelijke of zijn plaatsvervanger.

Iedereen  is  verplicht  het  zwembad  en/of  het  sportcentrum  te  verlaten  zodra  hij  ertoe  wordt 
verzocht door de verantwoordelijke van het sportcentrum of zijn plaatsvervanger, door de politie of 
door de rijkswacht.

Artikel 7.2.2

Kinderen  worden  niet  toegelaten  in  de  sporthal,  behalve  voor  sportbeoefening  en  wanneer  ze 
begeleid zijn door een verantwoordelijke.

Artikel 7.2.3

Het gemeentebestuur is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen of voor het verdwijnen van of 
schade aan persoonlijke bezittingen. In gebruik zijnde kleedkamers (zowel in sporthal, zwembad of 
voetbalterreinen) moeten gedurende het spel afgesloten worden.
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Sleutels  ter afsluiting van de kleedkamers zijn te bekomen bij  het dienstpersoneel.  In de lokalen 
aangetroffen voorwerpen moeten afgegeven worden aan het dienstpersoneel.

Verenigingen en scholen zullen zich tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekeren. Een afschrift van 
de polis zal ieder jaar overgemaakt worden aan de gemeentelijke sportdiensten. Voor ongevallen, die 
in de zalen of de daarbij horende lokalen gebeuren, draagt de gemeentelijke sportdienst, het college 
van  burgemeester  en  schepenen  generlei  verantwoordelijkheid,  tenzij  deze  het  gevolg  zijn  van 
ondeugdelijkheid van materialen en toestellen, eigendom van de gemeentelijke sportdiensten of van 
het gemeentebestuur.

Artikel 7.2.4

Met  uitzondering  van  de  cafetaria's  en  de  toegangen  hiertoe,  worden  geen  dieren  in  het 
Sportcentrum toegelaten. De honden dienen aan de leiband gehouden.

Artikel 7.2.5

De  wet  betreffende  de  beteugeling  der  dronkenschap  (B.W.  14/11/39)  is  van  kracht  in  het 
sportcentrum. Betreffende tekst moet worden uitgehangen in de cafetaria's.

Artikel 7.2.6

De tekst van deze afdeling hangt in de inkomhal, cafétaria's en andere lokalen.

Artikel 7.2.7

Voertuigen en fietsen moeten gestald worden op de voorbehouden parkeerplaatsen. De afgebakende 
vrijwaringszones m.b.t. EHBO en toegangen naar zwembad en sporthal moeten steeds verkeersvrij 
blijven.

Artikel 7.2.8

Het  sportcentrum  blijft  gans  het  jaar  (ook  op  zon-  en  feestdagen)  opengesteld  voor  de 
sportbeoefenaars. 

Uitzonderingen hierop kunnen alleen door beslissingen van het college genomen worden.

Deze beslissingen tot gehele of afzonderlijke sluitingen worden vooraf op goed zichtbare plaatsen in 
het sportcentrum of door speciale aankondigingen bekendgemaakt.  Uurroosters van zwembad en 
sporthal kunnen worden bekomen bij de sportdienst.

Artikel 7.2.9

Inwoners  en  verenigingen  van  de  gemeente  Bredene  hebben  voorrang  bij  het  huren  van  het 
sportcentrum.

Artikel 7.2.10

Men kan  alleen  reserveren  bij  de  gemeentelijke  sportdienst.  Het  huurgeld  dient  vereffend  vóór 
aanvang van de aangevraagde sportactiviteiten, ofwel 14 dagen na ontvangst der rekening.

Artikel 7.2.11
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Jaarlijks  zal  de  sportdienst  een  programma  opmaken  van  de  vaste  bezettingsuren  in  het 
Sportcentrum.

Artikel 7.2.12

Het college, na advies van de raad van bestuur, stelt uurrooster van opening en sluiting van zwembad, 
sporthal, cafetaria's en buitenspeelvelden vast.

Van de sporthal en de bijhorende lokalen mag geen gebruik worden gemaakt: 

• wanneer onderhoudswerkzaamheden moeten worden verricht;
•  wanneer het college van burgemeester en schepenen deze hal nodig heeft voor een ander doel;
•  op de dagen waarop de sporthal  gesloten is  bij  afzonderlijke beslissing van het college van 

burgemeester en schepenen.

De gemeentelijke sportdiensten zullen van de niet beschikbaarheid van de sporthal, bedoeld onder de 
drie  hierboven  genoemde  gevallen  ten  minste  14  dagen  vooraf  schriftelijk  kennis  geven  aan  de 
betrokken club(s). Van de twee laatste van deze drie redenen zal men bij voorkeur bij aanvang van de 
competitie de data opgeven.

Artikel 7.2.13

Een terrein in de sporthal of in de open lucht wordt gehuurd inclusief de tijd voor het opstellen en 
wegbergen van het materieel. Ditzelfde geldt voor de tennisbuitenspeelvelden.

Artikel 7.2.14

De huurprijs voor een terrein of sportaccommodatie wordt alleen nietig of terugbetaald indien de 
reservatie 24 uur vooraf wordt geannuleerd, indien het terrein in akkoord met de sportdienst aan 
een andere kandidaat kan worden verhuurd, indien het terrein onbespeelbaar is, indien er niet kan 
worden  gespeeld  door  een  fout  van  de  sportdienst  of  indien  de  nodige  accommodatie  niet 
beschikbaar kan worden gesteld.

Artikel 7.2.15

Een terrein,  zwembad of  sportaccommodatie,  dat/die  op het  uur  van huurovereenkomst niet  is 
ingenomen, mag aan een andere kandidaat worden verhuurd.

Artikel 7.2.16

De temperatuur  van de  verwarming  wordt  uitsluitend  door  het  dienstpersoneel  geregeld.  Deze 
aanwezige regelaars mogen alleen door dienstpersoneel worden bediend. De gebruiker is gehouden 
bij gebruik van licht en water de nodige zuinigheid in acht te nemen.

Artikel 7.2.17

Het ingehuurd zwembad of de ingehuurde sportaccommodaties mogen niet aan andere individuele 
sportbeoefenaars of verenigingen worden doorverhuurd.

Artikel 7.2.18
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Tarieven  m.b.t.  zwembad,  sportaccommodaties  en lokalen,  eigen  aan het  Sportcentrum,  worden 
vastgesteld door de gemeenteraad.

Artikel 7.2.19

Als voertaal moet steeds het Nederlands worden gebruikt. Om reden van toeristisch belang wordt 
evenwel toegestaan om de mededelingen aan het publiek in ondergeschikte orde, ook in het Frans, 
het Duits en het Engels te doen.

De strafbepalingen voorzien in artikel1.1.2 zijn echter niet toepasselijk bij overtreding van het artikel, 
doch de vergunning kan onmiddellijk worden ingetrokken.

Artikel 7.2.20

Kleedkamers en stortbaden,  en alle  plaatsen in het Sportcentrum (ook de voetbalterreinen)  zijn 
uitsluitend voorbehouden aan de sportbeoefenaars en sportafgevaardigden.

Artikel 7.2.21

Kleedkamers, stortbaden, toiletten en wastafels moeten door de huurders van de lokalen, waarin 
deze geplaatst staan, altijd rein worden gehouden. Ledige frisdrankbussen of allerhande afval dienen in 
de vuilnisbakjes te worden gestort.

Artikel 7.2.22

Sportmaterieel  of  -toestellen  mogen  slechts  door  het  dienstpersoneel,  ofwel  door  bevoegden, 
geplaatst en weggeborgen worden.

Artikel 7.2.23

Het gemeentebestuur en het aangestelde personeel hebben te allen tijde het recht van toegang tot 
alle lokalen van het sportcentrum, alsmede het recht op controle ten overstaan van het aanwezige 
publiek  en  de  sportbeoefenaars,  uitgezonderd  in  de  kleedkamers  tijdens  de  bezetting  ervan 
(behoudens noodgeval).

Artikel 7.2.24

In het zwembad dienen de huurders de richtlijnen in verband met het gebruik van het zwembad stipt 
na te leven. Bij weigering kan de badmeester deze huurder(s) het zwembad doen verlaten.

De toegangskaart of het abonnement moet aan het personeel van het zwembad getoond worden op 
eenvoudig verzoek.

Kinderen beneden de 5 jaar moeten vergezeld zijn van een volwassene.

Het gebruik van stortbad en voetontsmetting is verplicht vóór men het eigenlijke zwembad betreedt.

Personen met bevuild lichaam of lijdend aan een besmettelijke huidziekte of in dronken toestand 
worden niet toegelaten.

Het gebruik van zwemvliezen, duikbrillen en andere voorwerpen kan door de redders verboden 
worden.
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Het is niet toegelaten:
•  zich te begeven in het diepe gedeelte van het bad, indien men onvoldoende kan zwemmen, zelfs 

onder toezicht van een derde persoon;
•  in de lokalen van het zwembad te lopen of spelen te beoefenen welke de andere gebruikers 

hinderen;
•  reddingstuigen aan te raken zonder noodzaak;
•  de stortbaden op een niet verantwoorde wijze te gebruiken;
•  handelingen te stellen die indruisen tegen de goede zeden;
•  de installaties te beschadigen;
•  te roken, tenzij in de cafetaria.

Artikel 7.2.25

In alle sportaccommodaties is het verboden abnormaal lawaai te maken. Ook in de kleedkamers en 
doorloopgangen moet rust heersen.

Artikel 7.2.26

Sportvelden  in  slechte  staat  (buitenspeelvelden)  kunnen  bij  beslissing  van  het  gemeentebestuur 
tijdelijk op inactiviteit worden gesteld. De huurders dezer terreinen worden hiervan vooraf door het 
gemeentebestuur in kennis gesteld.

Artikel 7.2.27

De  kledij  van  ieder  sportbeoefenaar  en  gebruiker  van  de  inrichting  moet  aangepast  zijn  en 
beantwoorden aan de normen op het stuk van de zedelijkheid.

Artikel 7.2.28

In de sportzaal mag alleen worden gespeeld met zaalsportschoenen. Het betreden van de zaal voor 
sportdoeleinden met straatschoenen is verboden.

De vloeren in de zwemhal mogen niet worden betreden met straatschoenen.

Artikel 7.2.29

Publiek mag zonder aangepast schoeisel de speelvelden in de sporthal niet betreden, ditzelfde geldt 
voor afgevaardigden van sportclubs, welke hun sportbeoefening van nabij willen volgen.

Artikel 7.2.30

De gebruiker/gebruikster draagt nauwlettend zorg voor de handhaving der orde. Aan het begin en 
aan  het  einde  der  oefeningen  alsmede  bij  de  verwisselingen  der  groepen  dient  de 
gebruiker/gebruikster zorg te dragen voor behoorlijk toezicht in de sporthal en in de kleedkamers. 
De gebruiker/gebruikster dient zelf in te staan voor de bewaking van de kleedkamers.

Artikel 7.2.31

Er is rookverbod in het sportcomplex, met uitzondering van de cafetaria's.

Artikel 7.2.32
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Dieren, storende draagbare radio's en allerhande dranken zijn met uitzondering van de cafetaria's, in 
het ganse sportcomplex verboden. Enkel water in plastieken flessen is toegelaten.

Artikel 7.2.33

Het  is  verboden  voetbalschoenen  of  andere  voorwerpen  (beslijkte  kledij)  in  de  stortbaden  of 
wastafels te reinigen.

Artikel 7.2.34

Het is verboden, zonder toestemming van het gemeentebestuur, in het sportcentrum publiciteit te 
voeren.

Affiches dienen afgegeven aan de sportdienst.

Artikel 7.2.35

Huurders of clubafgevaardigden hebben verbod wijzigingen aan de afbakeningen of de sportvelden uit 
te voeren.

Artikel 7.2.36

Het is verboden in de sporthal:

•  toegang te nemen tot de grote cafetaria, indien deze niet voor het publiek is opengesteld;
•  onder de scheidingswand door te kruipen, indien deze neergelaten is;
•  zonder toelating, de stand van uitschuifbare tribunes te wijzigen.

Afdeling 7.3: Carnaval [inhoudsopgave]

Artikel 7.3.1

Het vieren van carnaval is in de gemeente toegelaten en wordt als volgt geregeld:
•  De carnavalperiode loopt vanaf de zaterdag vóór Aswoensdag om 12 uur tot Aswoensdag om 

02 uur, alsook de vierde zaterdag en zondag na Aswoensdag van 15 uur tot 01 uur.

Artikel 7.3.2

Op de carnavaldagen is het alle gemaskerden verboden zich te vertonen in een kledij die strijdig is 
met de goede zeden,  andere personen lastig  te  vallen of  hen te bevuilen door het werpen van 
bepaalde  voorwerpen.  Het  bezit  van  wapens,  stokken of  om het  even welke  andere gevaarlijke 
voorwerpen is ten strengste verboden.

Het is verboden de kledij na te bootsen van de bedienaars der erediensten, van de gerechtsdienaars, 
van het leger, rijkswacht en politie. Personen die dit verbod overtreden, kunnen onmiddellijk worden 
opgeleid.

Artikel 7.3.3

De burgemeester kan het dragen van een mom of een masker verbieden wanneer er gevaar is voor 
wanordelijkheden. Indien de openbare orde tijdens de carnavaldagen ernstig wordt verstoord door 
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personen die een masker of een mom dragen, kan de burgemeester zonodig de toelating waarvan 
sprake in artikel 7.3.1, schorsen.

Afdeling 7.4: Vertoningen [inhoudsopgave]

Artikel 7.4.1

De  toegang  tot  de  bioscopen,  toneel-  en  concertzalen  en  alle  andere  openbare  lokalen,  waar 
vertoningen gegeven worden,  is verboden aan personen die kennelijk tekenen van dronkenschap 
vertonen.

Artikel 7.4.2

Het  is  verboden  op  het  toneel  de  bedienaars  der  erediensten,  van  het  gerecht,  het  leger,  de 
rijkswacht of de politie te beledigen door ze aan het publiek op een bespottelijke of verachtelijke 
wijze voor te stellen.

Artikel 7.4.3

Iedere handeling van om het even wie, die onwelvoeglijk, onbeleefd of oneerbiedig is, of die gelijk 
welke wanorde zou kunnen uitlokken, is verboden.

Artikel 7.4.4

Ieder persoon in overtreding met de bepalingen van deze afdeling en die door de politie wordt 
uitgenodigd om de zaal te verlaten, moet daaraan onmiddellijk gevolg geven. Indien hij weigert, kan hij 
door  de  openbare  macht  uitgedreven  worden,  onverminderd  de  straffen  voorzien  door  deze 
verordening en door het strafwetboek in geval van weerspannigheid.

Artikel 7.4.5

Het is verboden te roken of gelijk welk vuur aan te steken in zalen, voorportalen, gangen en andere 
plaatsen van de inrichting, behalve in die welke daartoe voorbehouden zijn.

Dit verbod geldt niet enkel gedurende de vertoning, maar ook bij het binnenkomen vóór en bij het 
verlaten van de inrichting na de vertoning.
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Afdeling 7.5: Uitvliegen van duiven [inhoudsopgave]

Artikel 7.5.1

Elke  handeling  die  de  duivenliefhebber  schade kan  toebrengen,  is  te  allen  tijde  verboden.  Door 
schadelijke  handelingen  dient  verstaan  te  worden:  alle  middelen,  die  aangewend  worden  om 
duivenliefhebbers te benadelen en om de duiven te doen schrikken of bang te maken, zoals slaan op 
voorwerpen, zwaaien met vlaggen of deze aanhangen op daken en andere plaatsen in de nabijheid van 
duivenhokken  alsmede  het  plaatsen  van  molentjes  en  dergelijke  voorwerpen  in  voornoemde 
nabijheid.

Afdeling 7.6: Kermissen, foren, foorkramers [inhoudsopgave]

Artikel 7.6.1

De gemeenteraad stelt het tijdstip, de duur en de standplaats vast voor de verschillende kermissen 
op de gemeente.

Artikel 7.6.2

Geen enkele kermisinrichting, frituur, krantenkiosk, kraam of caravan ingericht tot verkoop, mag op 
openbaar domein geplaatst worden zonder schriftelijke vergunning van de burgemeester. Voor de 
standplaatsen op het openbaar domein is  de vergunning vereist  van de burgemeester en van de 
beheerder van het openbaar domein. Voor de installatie van dergelijke handelsinrichtingen op privaat 
terrein dient minstens één maand vooraf kennis te worden gegeven aan het gemeentebestuur opdat 
de burgemeester de installatie zou kunnen verbieden na vaststelling van eventuele onveilige toestand.

De vergunning kan worden geweigerd op grond van de openbare gezondheid, rust en veiligheid.

Als waarborgen voor de openbare gezondheid, rust en veiligheid worden ondermeer aanzien:

•  de plaatsing op minstens 5 m van de verkeerswegen;
•  de  plaatsing  op  terreinen  die  voldoende  grootte  of  oppervlakte  hebben,  zodat  er  op  het 

gebruikte  terrein  en  rondom  de  inrichting  voldoende  plaats  is  om  de  brandweer-  en  de 
reddingsdiensten in geval van brand of ongevallen toegang te verlenen;

•  de plaatsing op gronden in druk bebouwde kommen op minstens 5 m van het naburig bebouwd 
perceel.

Artikel 7.6.3

Voor wat betreft het in bezit nemen van de standplaatsen en alles wat betreft het openbaar verkeer, 
de openbare rust en orde en de openbare gezondheid en reinheid, moeten de kermisreizigers of 
uitbaters zich schikken naar de bevelen van de politie.

Artikel 7.6.4

De kermisinstellingen moeten hun instelling sluiten en het muziek maken, stoppen op de uren hen 
opgelegd door de politie, of op de uren voorzien in de gemeentelijke verordening.

Artikel 7.6.5
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Het gemeentebestuur wijst  elke verantwoordelijkheid af ten overstaan van elk ongeval of schade 
veroorzaakt door de kermisinstellingen, evenals ten overstaan van daden van kwaadwilligheid die aan 
deze instellingen enig nadeel zouden berokkenen.

Artikel 7.6.6

Na het  eindigen  van  de  kermis  moeten  de  kermisreizigers  binnen  de  drie  dagen  de  vergunde 
standplaatsen ontruimd hebben.

Artikel 7.6.7

Alle schade veroorzaakt door kermisreizigers aan de openbare weg, bestrating of eigendom, zal op 
hun kosten worden hersteld door de zorgen van de gemeentelijke diensten;  de betaling van de 
ontstane kosten is onmiddellijk eisbaar.

Artikel 7.6.8

De burgemeester kan te allen tijde de gevaarlijke of hinderlijke vertoningen, en in het algemeen alles 
verbieden wat de orde en de openbare veiligheid in gevaar kan brengen.

Artikel 7.6.9

De inrichtingen opgesomd in het artikel 7.6.2 geplaatst, opgebouwd of opgericht in overtreding met 
wat  in  artikel  7.6.2  is  bepaald,  moeten  bij  het  eerste  verzoek  van  de  burgemeester  of  diens 
afgevaardigde door de exploitanten worden gesloten. Het bevel tot sluiting houdt in dat de verkoop 
van waren aan het publiek, het in huur geven van de vermakelijkheden, en van de diensten aan het 
publiek, de demonstraties voor het publiek en in het algemeen de exploitaties van de inrichtingen, 
moeten worden stopgezet.

Artikel 7.6.10

Het bevel tot sluiting wordt betekend aan de uitbater van de inrichting of aan diens aangestelde(n) 
welke ter plaatse van de overtreding kan (kunnen) worden aangetroffen.

Deze aangestelden zijn gehouden, zelfs bij afwezigheid van de uitbater, gevolg te geven aan het bevel 
tot sluiting en dit ook uit te voeren.
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Hoofdstuk 8: Strand en duinen [inhoudsopgave]

Afdeling 8.1: Baden, zonnebaden [inhoudsopgave]

Artikel 8.1.1

Een BEWAAKTE BADZONE wordt gesignaleerd door een cirkelvormig bord, waarop een blauwe 
letter “B” met een afbeelding van een reddingsgordel en een duikende bader op witte achtergrond en 
door minimum twee boeien op de laagwaterlijn en minimum twee boeien op de hoogwaterlijn.
De denkbeeldige lijn, gevormd door de verbinding van de laagwaterboei en hoogwaterboei nabij een 
golfbreker mag door de bader in de richting van die golfbreker niet overschreden worden.

[Gewijzigd 24/06/1996]

Artikel 8.1.2

De plaatsen, waar het baden verboden is, worden gesignaleerd door een cirkelvormig bord met een 
rode doorstreepte letter “B” op witte achtergrond.

[Gewijzigd 24/06/1996]

Artikel 8.1.3

Baden is het zich begeven in water, dat hoger is dan kniehoogte.

[Gewijzigd 24/06/1996]

Artikel 8.1.4

De baders of personen die zich in zee begeven, moeten onmiddellijk gevolg geven aan de bevelen, 
tekens  of  de  signalen  gegeven  door  de  politie  of  door  de  leden  van  de  reddingsdienst.  Zo  ze 
weigeren  zullen  ze  verplicht  worden  uit  zee  te  komen  en  gestraft  worden  met  politiestraffen 
voorzien bij dit reglement.

Benevens de signalen bij  middel van vlaggen, toeters of  tekens door de redders bij  de waterlijn, 
worden tijdens de bewakingsuren van de reddingsdienst, aan de masten bij de reddingsposten altijd 
één van de volgende vlaggen gehesen, die volgende bindende betekenis inhouden: 

a groene    vlag  betekent  kalme  zee,  baden  toegelaten,  opblaasbare  bootjes  en  luchtmatrassen 
toegelaten binnen de bewaakte badzones;

b gele   vlag betekent wind, stroming, golvende zee; baden toegelaten, doch gevaarlijk. Naargelang 
de windkracht en -richting kan de badzone denkbeeldig ingekort worden, dit naar goeddunken 
van de redders. Opblaasbare bootjes en luchtkussens zijn niet toegelaten;

c rode   vlag betekent storm. Algemeen verbod; niemand mag zich in het water begeven.

Artikel 8.1.5

Het is verboden aan motorbootjes van welke aard ook binnen de 100 m van de waterlijn te komen in 
de bewaakte badzones. Ze mogen in die zones ook niet in zee steken. Dit verbod geldt niet voor de 
bootjes van de reddingsdiensten.
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Artikel 8.1.6

Al de personen, ook kinderen, die in zee baden, moeten gekleed zijn met een fatsoenlijk badkostuum, 
dat niet van aard is de eerbaarheid te krenken of aanstoot te geven.

Artikel 8.1.7

Is te allen tijde verboden: het plaatsen op of in de duinen en op het strand van kampeertenten, van 
tenten  die  worden  vastgemaakt  aan  parkerende  auto's  of  aan  caravans,  kampeerwagens  en  van 
mobilhomes, zelfs gebruikt als zittent voor enkele uren of één dag.

Artikel 8.1.8

Het is verboden in zee, op het strand en in de duinen, een houding aan te nemen of gedragingen te 
hebben die in strijd zijn met de algemeen geldende regels van fatsoen en eerbaarheid.

Artikel 8.1.9

Het is verboden op het strand of in de duinen te voldoen aan natuurlijke behoeften.

Artikel 8.1.10

Alle verkeer is verboden:

a op de wandelpaden van en in de duinen;
b op het strand tijdens de periode waarop de strandreddingsdiensten functioneren.

 
Dat verbod geldt ook voor zeilwagens, plankzeilen op wielen en alle andere soortgelijke tuigen die de 
baders of strandbezoekers zouden kunnen in gevaar brengen.

Dat verbod geldt dus voor alle op de gemeente aanwezige duinen en voor wat het strand betreft 
over zijn gehele lengte en breedte, vanaf de laagwaterlijn tot aan de duinenrand.

 Dit verbod geldt echter niet voor: 

a de voertuigen van de politie, gemeente- en hulpdiensten;
b de voertuigen gebruikt voor het plaatsen en weghalen van de strandcabines;
c mits  voorafgaande  schriftelijke  toelating  kan  de  burgemeester  of  de  politiecommissaris 

bepaalde personen de toelating geven om met een voertuig op het strand te komen;
d voertuigen gebruikt voor het in zee trekken van plezierboten.

Artikel 8.1.11

Het is verboden de goede orde en/of de rust te storen op het strand, door buitensporige spelen, 
door een muziektoestel luid te laten spelen, of door zelf overdreven lawaai te maken.

Artikel 8.1.12

Wie plaats neemt op het strand mag van de schutzeilen uitgespannen en zonneschermen opgezet 
door de verhuurders van strandzetels geen gebruik maken, zonder toelating van de verhuurder.

Artikel 8.1.13
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De verhuurders van strandzetels mogen hun schutzeilen niet uitspannen buiten de hen toegewezen 
strook.

Artikel 8.1.14

In de duinen is het verboden putten te graven. Op het strand is het verboden putten te graven die 
gevaar kunnen opleveren voor zichzelf of voor anderen.

Artikel 8.1.15

Het  is  verboden  mobilhomes,  motorhomes,  en  dergelijke,als  woon-  of  kampeergelegenheid  te 
parkeren op de openbare parkings, langs de openbare wegen of plaatsen over het ganse grondgebied 
van de gemeente.

Artikel 8.1.16

Het  vliegeren  met  geleide  vliegers  is  verboden  op  het  strand  tijdens  het  functioneren  van  de 
gemeentelijke strandreddingsdiensten in de zone, vanaf grensscheiding De Haan tot de eindgrens van 
de  concessiezone  TWINS,  meerbepaald  tot  aan  de  2°  golfbreker  voorbij  de  strandtoegang 
“Turkeyen”, in westelijke richting.

[Gewijzigd 19/12/2003]

Artikel 8.1.17

Het gebruik van ontploffingsmotoren voor de aandrijving van werktuigen of  generatoren op het 
strand of  in de duinen is verboden. De burgemeester kan schriftelijke afwijkingen op voormelde 
verbodsbepaling toestaan.

[Aangevuld 24/06/1996]

Artikel 8.1.18

Het is verboden zich in de nabijheid van een persoon op te houden met de kennelijke bedoeling deze 
te bespieden.

[Aangevuld 25/06/2001]
 
Artikel 8.1.19

Het is verboden zich op te houden in de voor de bescherming van de natuur afgebakende gedeelten 
van  de  duinen.  Deze  regeling  geldt  niet  voor  personen,  die  zich  aldaar  ophouden,  omwille  van 
dienstredenen.

[Aangevuld 25/06/2001]

Artikel 8.1.20

Het is verboden om zich naakt op te houden op het strand of in de duinen buiten de grenzen van het 
naaktstrand.  Wordt gelijkgesteld met het zich “naakt” ophouden: het dragen van enig textiel  of 
andere vormen van kledij of tooi, die de geslachtsdelen niet volledig bedekt
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[Aangevuld 12/06/2006]

Afdeling 8.2: Strandcabines en standplaatsen [inhoudsopgave]

Artikel 8.2.1

Strandcabines mogen enkel langs het strand worden geplaatst, telkenjare vanaf 14 dagen vóór Pasen, 
doch vóór 15 juni en moeten van het strand weggenomen worden vóór 15 oktober van ieder jaar.

De burgemeester kan eventueel afwijking toestaan op de data in de vorige alinea bepaald.

Artikel 8.2.2

Het plaatsen van strandcabines langsheen het strand is onderworpen aan de schriftelijke machtiging 
van het college van burgemeester en schepenen, alsook aan het betalen van een jaarlijks standgeld 
bepaald bij middel van een openbare aanbesteding.

Artikel 8.2.3

Bij  het  plaatsen  van  de  strandcabines  op  het  strand  moet  de  lijnrichting,  opgegeven  door  het 
gemeentebestuur, gevolgd worden.

Deze lijnrichting wordt ter plaatse aangeduid.

De vloer van de cabine mag op gans de breedte evenwel  uitgebreid worden bij  middel van een 
uitneembaar plankier in hout van 1,2 m vooruitsprong, buiten de rooilijn der cabines.

Artikel 8.2.4

Het is verboden:

• strandcabines en tenten te plaatsen in de duinen;
• een tweede rij strandcabines te plaatsen vóór of achter deze welke in de lijnrichting staan.

Artikel 8.2.5

De strandcabines moeten uit duurzaam materiaal vervaardigd zijn, gemakkelijk uit elkaar te nemen 
zijn en stevig worden opgezet. Het dak moet in een houten waterproof constructie zijn.

Artikel 8.2.6

De strandcabines zullen door de eigenaar of de gebruiker ervan steeds in goede staat van onderhoud 
gehouden worden en voorzien zijn van een sterk en stevig slot. Alle strandcabines zullen in het wit 
geschilderd worden.

Artikel 8.2.7

De strandcabines die niet voldoen aan de voorschriften van artikel8.2.6 , inzonderheid deze met 
loshangende  onderdelen,  moeten  bij  de  eerste  aanzegging  van de  gemeentelijke  politie  door  de 
eigenaar  of  door  de  gebruiker  in  orde  worden  gebracht  overeenkomstig  de  voorschriften  van 
voormeld artikel, ofwel moeten ze van het strand worden verwijderd. Gebeurt dit niet binnen de 6 
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dagen na de aanzegging,  dan zal  (zullen) de betwiste strandcabine(s)  op kosten en risico van de 
overtreders door de zorgen van het gemeentebestuur van het strand worden verwijderd.

Artikel 8.2.8

Er mogen noch reclameborden, noch aanplakbrieven op of aan de cabines worden aangebracht.

Artikel 8.2.9

Het is verboden op het strand of in de cabines, tenten of andere schuilplaatsen handel te drijven, 
koopwaren, eetwaren of dranken te verkopen, te koop aan te bieden of ermee te leuren, zonder 
voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester.

Artikel 8.2.10

Strandcabines  geplaatst  in  overtreding  met  huidig  reglement  kunnen  door  het  gemeentebestuur 
worden verwijderd op kosten en risico van de overtreders, eigenaars of gebruikers, wanneer deze 
weigeren of nalaten zich aan de voorschriften van dit reglement te onderwerpen.

De kosten voor het wegnemen vallen ten laste van de overtreders.

Artikel 8.2.11

Het is ten strengste verboden op de daken van de strandcabines te klimmen of op de daken van de 
cabines te lopen. Eventuele schade voortspruitende uit het klimmen of het lopen op de daken van de 
strandcabines vallen ten laste van de overtreders.

Afdeling 8.3: Strand en animatiespelen [inhoudsopgave]

Artikel 8.3.1

Het  inrichten  van  wedstrijden,  spelen  of  andere  activiteiten  met  commerciële  of  publicitaire 
doeleinden op het grondgebied van de gemeente is afhankelijk van de voorafgaande toelating van de 
burgemeester, en de naleving van de door hem opgelegde voorwaarden.

Artikel 8.3.2

De strand- en animatiespelen mogen slechts doorgaan op de hiernavolgende uren: van 10 uur tot 12 
uur en van 14 uur tot 18 uur. Voor bijzondere gevallen kan door de burgemeester een afwijking 
worden toegestaan.

Artikel 8.3.3

Het geven van richtlijnen of animatie bij de strand- en animatiespelen verstrekt per micro op de 
aangeduide plaats waar de spelen worden gehouden, is toegelaten, op voorwaarde dat deze niet 
storend zijn voor de bewoners uit de omgeving.

Artikel 8.3.4

Ter gelegenheid van strand- of animatiespelen is iedere verkoop van gelijk welke artikelen verboden, 
behoudens de  uitzonderingen door de burgemeester  toegestaan.  Geldinzamelingen zijn  eveneens 
verboden.
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Artikel 8.3.5

Het  aanbrengen  van  affiches,  uithangborden  of  reclameborden  met  het  oog  op  die  strand-  en 
animatiespelen,  kan  slechts  gebeuren  mits  voorafgaande  toelating  van  de  burgemeester  die  de 
plaatsen aanduidt.

Artikel 8.3.6

Het terrein  gebruikt  voor  het  verloop van strand-  en animatiespelen,  voor acrobatiegroepen of 
circussen moet na het beëindigen van de voorstelling worden opgeruimd. Alle afval of papier moet na 
het optreden worden verwijderd en het terrein in zijn oorspronkelijke toestand teruggebracht.

Afdeling 8.4: Plankzeilen [inhoudsopgave]

Artikel 8.4.1

Het beoefenen van het plankzeilen op zee vanaf het gemeentelijk strand is enkel toegelaten binnen de 
hierna omschreven, met boeien afgebakende zone:

•  een zone van ca. 300 meter gelegen ten westen van de bewaakte strandzone post 1 "Turkeyen".

Artikel 8.4.2

Plankzeilen is slechts toegelaten:

•  a) van zonsopgang tot zonsondergang;
•  b) bij helder weer;
•  c) bij een windkracht, kleiner dan 7 beaufort;
•  d) tijdens de uren van toezicht door de gemeentelijke reddingsdienst, georganiseerd door een 

federatie voor plankzeilers.

[Gewijzigd 20/12/2004]

Artikel 8.4.3

De periodes  dat  aan de  in  artikel  8.4.2  hierboven opgesomde voorwaarden is  voldaan,  worden 
bekendgemaakt  door  het  hijsen,  in  de  onmiddellijke  nabijheid  van  de  in  artikel  8.4.1  hierboven 
bedoelde zone, van een groene vlag met het silhouet van een plankzeiler.

Wanneer aan een van de bedoelde voorwaarden niet is voldaan, wordt er een rode vlag met het 
silhouet van een plankzeiler gehesen.

Het  beoefenen  van  het  plankzeilen  is  verboden  wanneer  de  rode vlag  of  wanneer  geen vlag  is 
gehesen.

Artikel 8.4.4

De beoefenaars van het plankzeilen dienen een reddingsvest in goede staat en van een opvallende en 
heldere kleur te dragen.

Artikel 8.4.5
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De plankzeilers dienen steeds op veilige afstand te blijven van strandhoofden en andere kunstwerken.

Artikel 8.4.6

De beoefenaars van het plankzeilen mogen zich niet verder van het strand verwijderen dan 926 
meter vanaf de laagwaterlijn, zoals die als vaste lijn is aangeduid op de officiële Belgische op grote 
schaal uitgevoerde zeekaarten.

[Gewijzigd 20/12/2004]

Artikel 8.4.7

De beoefenaars van het plankzeilen is het verboden op enigerlei wijze de strandreddingsdiensten of 
om het even welke vaartuigen te hinderen.

Artikel 8.4.8

De beoefenaars van het plankzeilen dienen onmiddellijk de aanwijzingen en bevelen op te volgen, hen 
gegeven door de leden van de politie of de strandreddingsdienst of door de personen belast met het 
toezicht.

Artikel 8.4.9

In de zones overeenkomstig artikel8.4.1 voor het plankzeilen voorbehouden en afgebakend, is het 
verboden te baden.

Door de concessiehouder worden voor deze zone twee waarschuwingsborden (H 1m; B 1,20m) als 
volgt geplaatst

•  1 aan het strandhoofd nr. 7;
•  2 aan het strandhoofd nr. 8.

De borden "Verboden te baden" worden op 100 m van elkaar geplaatst.

Afdeling 8.5: Deltavliegen [inhoudsopgave]

Artikel 8.5.1

Vanaf  15  juni  tot  15  september  is  het  deltavliegen  verboden  boven  strand  en  duinen  op  het 
grondgebied  van  de  gemeente,  met  uitzondering  van  het  gedeelte  gelegen  ten  oosten  van  de 
strandingang Hippodroom.

Afdeling 8.6: Plezierbootjes, waterscooters, e.d. [inhoudsopgave]

Artikel 8.6.1

Het in zee steken van plezierbootjes is slechts toegelaten:

•  van zonsopgang tot zonsondergang en tijdens de uren van toezicht;
•  bij helder weer;
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•  bij een windkracht van maximum 3 Beaufort (uit zee) of maximum 4 Beaufort (uit het land). Een 
wind evenwijdig met de kust wordt als een wind uit zee beschouwd.

Artikel 8.6.2

De bootjes moeten zeewaardig zijn en voldoen aan de wettelijk voorgeschreven veiligheidsnormen 
inzake boten en bemanning.

Artikel 8.6.3

Alle opvarenden moeten steeds en effectief een reddingsgordel dragen en minstens één opvarende 
moet een minimum aan ondervinding hebben.

Artikel 8.6.4

Inzake vaartbewegingen:

• mogen de bootjes enkel  in  zee steken en stranden in de voorbehouden strook gelegen ten 
westen van de strandtoegang "Turkeyen" (kilometerpaal 33200) over een afstand van 300 meter, 
en 150 meter ten westen van strandtoegang "Duingat" (kilometerpaal 33950) over een afstand 
van 30 meter (amfibieboot);

• is het verboden, buiten de gevallen van overmacht, het strand te naderen op een afstand van 200 
m  vanaf  de  laagwaterlijn,  behalve  in  de  strook  voorbehouden  voor  het  in  zee  steken.  Die 
laagwaterlijn is een vaste lijn zoals aangeduid op de officiële Belgische zeekaarten (grote schaal).

Artikel 8.6.5

Als  pleziervaartuig  wordt  beschouwd:  elk  vaartuig  bedoeld  in  artikel  17,  par.  1  en  par.  2  van 
voornoemd KB van 15 maart 1966.

[Aangevuld 30/03/1989]

Artikel 8.6.6

Het gebruik van tuigen voor strandvermaak, zonder motor, noch zeil, zoals kleine rubberbootjes e.d., 
is alleen toegelaten binnen de in de met boeien afgebakende badzone.

[Aangevuld 30/03/1989]

Artikel 8.6.7

Het in zee steken, varen of landen van alle types van waterscooters, zowel deze die rechtstaand als 
zittend bestuurd worden, is verboden in een zone van 200 m vanaf de laagwaterlijn.

[Gewijzigd 20/04/1999]
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Hoofdstuk 9: Preventiemaatregelen [inhoudsopgave]

Afdeling 9.1: Het bezit van dieren in het algemeen [inhoudsopgave]

Artikel 9.1.1

Het is de eigenaars van dieren, of diegenen aan wie de zorg over deze dieren werd toevertrouwd, 
verboden deze op de openbare weg te laten lopen zonder de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen 
opdat zij geen inbreuk zouden plegen op de veiligheid en het gemak van doorgang.

Artikel 9.1.2

Eigenaars  of  bezitters  van  dieren  zijn  verplicht  erover  te  waken  dat  deze  dieren  de  rust  niet 
verstoren.

Artikel 9.1.3

Het is verboden binnen de bewoonde kernen, dieren te houden of te kweken die (bv. wegens gebrek 
aan verzorging of onderhoud) stank verwekken of die door hun stank de omwonenden hinderen.

Artikel 9.1.4

Ingeval dieren gestorven zijn aan een of andere besmettelijke ziekte moet de eigenaar dit onmiddellijk 
ter  kennis  brengen  van  de  burgemeester  opdat  de  nodige  maatregelen  zouden  kunnen  worden 
genomen om de bevoegde overheid te verwittigen.

Afdeling 9.2: Het houden en laten rondlopen van honden [inhoudsopgave]

Artikel 9.2.1

Het is verboden honden zonder begeleiding te laten rondzwerven op de openbare wegen en plaatsen 
op het ganse grondgebied van de gemeente.

Artikel 9.2.2

Honden dienen aan de leiband te worden gehouden:

• op de openbare wegen binnen de bebouwde kom zoals deze is afgebakend met verkeersborden 
F1  en  F3  overeenkomstig  artikel  2.11  van  het  Algemeen  Reglement  op  de  politie  van  het 
Wegverkeer;

•  op het strand op de andere plaatsen en andere tijdstippen dan deze bepaald in artikel 9.2.3 van 
onderhavige afdeling;

•  in de duinen;
•  in de openbare parken en plantsoenen;
•  op de wandelwegen;
•  op de sportvelden;
•  op de kampeerterreinen.

Artikel 9.2.3
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Jaarlijks, vanaf 1 juli tot en met 31 augustus, telkens van 10.30 uur tot 18.30 uur, is de toegang met 
honden verboden in  de  duinen buiten de verharde paden,  op het  strand en tot  de zee,  in  het 
gedeelte, dat ten noordoosten begrensd is door de strandtoegang “Hippodroom” (reddingspost 6) 
en ten zuidwesten door de eindgrens van de TWINS concessiezone, meerbepaald 250 m voorbij 
strandtoegang Turkeyen (reddingspost I).  Deze restrictie geldt niet voor de toegang met geleide 
honden voor personen met een handicap en evenmin voor de toegang met politiehonden van de 
lokale en federale politie.

[Aangevuld 08/03/2004]

Artikel 9.2.4

De toegang met honden is verboden op volgende openbare plaatsen:

• gemeentelijke begraafplaatsen 
• gemeentelijke sportcomplexen 
Deze restrictie geldt niet voor de toegang met geleide honden voor personen met een handicap en 
evenmin voor de toegang met politiehonden van de lokale en federale politie.

[Gewijzigd 08/03/2004]

Artikel 9.2.5

De eigenaars of houders van honden dienen er zorg voor te dragen dat hun dieren het strand, de 
duinen,  de  parken  en  plantsoenen,  de  huisdrempels,  de  gevels,  de  straten  en  voetpaden,  de 
wandelwegen,  de sportvelden enz.  niet  bevuilen met hun uitwerpselen.  Indien toch uitwerpselen 
terecht komen op eerstgenoemde plaatsen zijn de eigenaars of houders van honden verplicht deze 
onmiddellijk te verwijderen.

Hiervoor moeten ze steeds in het bezit zijn van een zakje voor het verwijderen van de uitwerpselen 
van  hun  dier.  Het  zakje  moet  een  minimum afmeting  van  20  cm  op  30  cm  hebben  en  moet 
dichtgeknoopt kunnen worden.

Het opvulzakje moet op het eerste verzoek van de politie vertoond worden.
Deze bepaling ontslaat de aangelanden niet van hun verplichtingen inzake reiniging.

[Gewijzigd 14/10/1996]

Artikel 9.2.6

De verplichting, bepaald bij artikel 9.2.2 van onderhavige afdeling wordt herinnerd door middel van 
een rond bord in blauwe kleur met wit symbool.

Het verbod, bepaald bij de artikelen 9.2.3 en 9.2.4 van onderhavige afdeling wordt herinnerd door 
middel van een rond bord in witte kleur met rode rand en zwart symbool.

Artikel 9.2.7

Het is verboden honden te laten loslopen die mensen, kippen, konijnen of andere dieren aanvallen. 
De eigenaar van dergelijke hond zal ogenblikkelijk zijn hond terugroepen. Zo hij dat niet doet, zal de 
maximum straf voorzien bij dit reglement toegepast worden. Het is eveneens verboden honden op te 
hitsen om ze met andere dieren te laten vechten of om ze te doen aanvallen.
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Een hond  wordt  als  onbewaakt  beschouwd wanneer  hij  niet  bestendig  in  het  oog  kan  worden 
gehouden, of indien deze meer dan 50 meter verwijderd is van zijn meester of diegene onder wiens 
toezicht hij is.

Artikel 9.2.8

Gevaarlijke honden dienen telkens zij in het openbaar komen, drager te zijn van een muilkorf.

Honden van het ras Pitbullterriër mogen op het grondgebied Bredene niet worden gehouden.

Artikel 9.2.9

De eigenaars van honden die een mens zouden gebeten hebben, zijn verplicht binnen de 24 uur een 
door een dierenarts opgesteld getuigschrift voor te leggen, waaruit blijkt dat de hond die gebeten 
heeft, onderzocht werd op de aanwezigheid van ziektekiemen.

Artikel 9.2.10

Ronddolende en zonder meester aangetroffen honden zullen door de politie opgesloten worden. De 
eigenaars van de gevangen honden worden hiervan ingelicht.

Honden die binnen de acht dagen na berichtgeving van de politie niet door hun meester worden 
opgehaald of waarvan de eigenaar onbekend blijft, zullen naar een instelling voor dierenbescherming 
worden gebracht. Eventuele kosten hieraan verbonden vallen ten laste van de eigenaar.

Artikel 9.2.11

De eigenaars of houders van honden moeten de nodige maatregelen treffen zodat het geblaf van hun 
dieren niet storend is voor de omwonenden.

Artikel 9.2.12

De houders van honden zijn verplicht te zorgen dat hun dieren, zonder de wil van de eigenaar, niet 
op de openbare weg kunnen komen of in de aanhorigheden en tuinen van buren.

Afdeling 9.3: Rijdieren, ruiters, motorvoertuigen [inhoudsopgave]

Artikel 9.3.1

Alle verkeer met paarden en rijdieren in gans het duinengebied is verboden, tenzij op de daartoe 
aangelegde ruiterpaden. Ook blijven, het ganse jaar door, de strandgedeelten, die beplant zijn of 
beschermd door strandhagen, volledig verboden voor paarden.

[Gewijzigd 30/03/1989]

Artikel 9.3.2

a Slechts op het nat strand worden paarden toegelaten;
b Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester is het verboden op het strand 

met een paard of met gelijk welk ander dier of voertuig, te rijden tussen 15 juni en 15 september 
van 09.00u 's morgens tot 19.00 uur 's avonds.
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Degene, die dergelijke toelating bekomen heeft, mag slechts het nat strand gebruiken, en moet 
zich schikken naar de richtlijnen en bevelen der politie.

[Gewijzigd 30/03/1989]

Artikel 9.3.3

Het  ruiter-  en  paardenverkeer  van  en  naar  het  nat  strand  is  slechts  toegestaan  langs  de 
strandtoegang "HIPPODROOM".

Enkel tijdens de seizoenmaanden mag de hoofdtoegang tot het strand (gelegen ter hoogte van de 
Duinenstraat) worden gebruikt door de concessiehouder voor het verhuren van paarden om zich 
naar de concessie op het nat strand te begeven en ervan terug te keren.

Artikel 9.3.4

Het is verboden een rijdier toe te vertrouwen aan een kind van minder dan 14 jaar, dat met dit dier 
op de openbare weg komt.

Die leeftijd wordt echter teruggebracht op 12 jaar voor de bestuurders van rijdieren, op voorwaarde 
dat zij begeleid worden door een ruiter die ten minste 21 jaar oud is.

Artikel 9.3.5

Het is verboden paarden en grote dieren te laten galopperen in de bebouwde kommen, wijken en 
straten.

Artikel 9.3.6

Geleide wandelingen georganiseerd door een rijschool dienen steeds te gebeuren onder de leiding 
van een verantwoordelijke gids die ten minste de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt.

Artikel 9.3.7

Voor een uitstap van ruiters met minimum drie paarden mogen alleen die wegen gevolgd die door de 
burgemeester zijn aangeduid.

Artikel 9.3.8

De  organisatoren  van  de  in  artikel  9.3.7  bedoelde  uitstappen  zijn  verantwoordelijk  voor  het 
opruimen van de paardenuitwerpselen op de door hen gebruikte wegen.

Artikel 9.3.9

Alle  verkeer  met  motorvoertuigen  op  het  strand  en  in  de  duinen,  op  het  grondgebied  van  de 
gemeente, is verboden, tenzij voorafgaandelijk toelating van de burgemeester werd bekomen.

Artikel 9.3.10

De artikelen 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.7 en 9.3.8 zijn niet van toepassing op de lokale en/of federale 
politie te paard of om het even welke andere bereden politiedienst.

[Gewijzigd 08/03/2004]
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Afdeling 9.4: Brandbestrijding algemeen [inhoudsopgave]

Artikel 9.4.1

Hij die een brand of enig ander onheil ontdekt of deze vermoedt, is verplicht dit onverwijld aan de 
brandweer of politiediensten te melden en de bewoners of gebruikers van het pand of van de plaats 
waar de brand of het ander onheil ontdekt is of vermoed wordt, te waarschuwen.

Artikel 9.4.2

Het  is  te  allen  tijde  verboden  feest-  en  danstenten  op  te  richten  zonder  toelating  van  de 
burgemeester om reden van het brandgevaar en andere ongelukken waartoe deze aanleiding kunnen 
geven, uitgezonderd op privaat terrein. Bij installatie op privaat terrein dient minstens één maand 
vooraf  kennisgeving  te  gebeuren  aan  het  gemeentebestuur  opdat  na  vaststelling  van  eventuele 
onveilige toestand de burgemeester deze installatie zou kunnen verbieden.

Artikel 9.4.3

Het is verboden vuur te maken op minder dan 100 m afstand van de huizen, gebouwen, graan-, stro- 
of hooischelven of andere brandbare stoffen.

Artikel 9.4.4

Het is verboden hooi- of stromijten te plaatsen op een afstand van minder dan 10 m van een woning.

Artikel 9.4.5

Het is verboden voertuigen te parkeren of goederen op te stapelen, ook tijdelijk, wanneer hierdoor 
de  toegang  tot  of  het  gebruik  van  watervoorraden  voor  het  blussen van  branden  gehinderd of 
verhinderd wordt.

Artikel 9.4.6

Het is verboden de identificatie- en herkenningstekens der watervoorraden voor het blussen van 
branden onherkenbaar te maken, te beschadigen, onzichtbaar te maken of te laten verwijderen.

Artikel 9.4.7

De personen die er bij  sneeuwval toe gehouden zijn voor de door hen gebruikte eigendom een 
doorgang vrij te maken voor de voetgangers, zijn er eveneens toe gehouden de bereikbaarheid van 
de hydranten te verzekeren.

Artikel 9.4.8

De gebruikers van een gebouw of van een gedeelte van een gebouw, zijn verplicht ervoor te zorgen 
dat de schoorstenen en de rookkanalen die zij gebruiken voortdurend in goede staat onderhouden 
worden, en dat deze minstens éénmaal per jaar gereinigd worden.

Artikel 9.4.9
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Iedereen is verplicht te dulden dat, door of vanwege de bevoegde politie- of brandweerdiensten, al 
de  nodig  geoordeelde  maatregelen  getroffen  worden  ter  blussing  van  brand,  tot  afwending  van 
brandgevaar, ter voorkoming van uitbreiding van brand, of ter afwering van gevaar voor de openbare 
veiligheid.

Artikel 9.4.10

In verband met de bestrijding van een brand of ander onheil zijn de bewoners en gebruikers van in de 
nabijheid  gelegen  huizen  verplicht  onmiddellijk  de  bevelen  van  de  bevoegde  politie  en/of 
brandweerdiensten op te volgen en moeten ze toegang en/of doorgang verlenen van hun woning of 
eigendom.

Artikel 9.4.11

De eigenaar of gebruiker van een door het vuur aangetast gebouw of goed is verplicht, op vordering 
van of namens de bevelvoering van de brandbestrijding, alle bijstand te verlenen of te doen verlenen 
die deze ter beperking of bestrijding van de brand nodig acht.

Artikel 9.4.12

De personen die zich bij een brand bevinden, zullen de hulp moeten verlenen die door de bevoegde 
politie- of brandweerdiensten gevorderd wordt.

Artikel 9.4.13

Buiten het in het vorig artikel vermeld geval van opeising, is het verboden zich te begeven of te 
bevinden op het terrein dat in geval van brand, door de politie in het belang van de veiligheid van 
personen en goederen, afgebakend is.

De personen wier aanwezigheid, op of nabij de plaats van de brand of het onheil, door de politie niet 
noodzakelijk wordt geacht, moeten zich op het eerste bevel van de politie verwijderen.

Artikel 9.4.14

De personen die uit een plaats waar brand ontstaan is, geredde voorwerpen in hun bezit mochten 
hebben, zijn verplicht deze aan de eigenaar terug te geven, of als zulks niet mogelijk is, er de aangifte 
van te doen op het politiebureau, ten laatste binnen de vierentwintig uur.

Afdeling 9.5: Brandbeveiliging van gebouwen algemeen [inhoudsopgave]

Artikel 9.5.1

Het  oprichten,  inrichten  en/of  uitbaten  van  een  dancing,  kampeerterrein,  hotel,  motel, 
logiesverstrekkend bedrijf, kindertehuis, jeugdherberg, rustoord voor bejaarden, ziekenhuis, school of 
een andere dergelijke instelling zoals lokalen of plaatsen waar het publiek kosteloos, tegen betaling of 
op  vertoon  van  een  lidkaart  toegang  heeft,  is  onderworpen  aan  een  voorafgaande  schriftelijke 
kennisgeving aan de burgemeester.

Onverminderd de bestaande wettelijke bepalingen terzake zal een onderzoek door de plaatselijke 
brandweercommandant moeten gedoogd worden die een verslag zal opstellen i.v.m. de getroffen 
maatregelen omtrent brandpreventie en evacuatiemogelijkheden.
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De uitbaters zijn verplicht het advies van de brandweerdienst gedurende de ganse uitbatingsperiode 
op te volgen.

Artikel 9.5.2

De uitbaters van de in vorig artikel vermelde instellingen zijn ertoe gehouden hun instelling aan een 
door de burgemeester aangevraagde brandweercontrole te onderwerpen. Van deze controle wordt 
verslag uitgebracht bij de gemeentelijke overheid.

Afdeling 9.6:Brandbeveiliging van dansgelegenheden [inhoudsopgave]

A. ALGEMEEN. [inhoudsopgave]

Artikel 9.6.1

De bepalingen van deze afdeling zijn toepasselijk op alle danszalen en andere welkdanige lokalen waar 
gedanst wordt, met uitzondering van de schenk- en eetzalen waar leden van een familie, van een 
inrichting  of  van  een  kring  bijeenkomen  voor  een  feestmaal  gevolgd  door  een  privé-
gelegenheidsdanspartij.  Het  is  verboden  danspartijen  te  organiseren  in  lokalen  die  niet  aan  de 
voorwaarden van de bepalingen vervat in afdeling 9.6 voldoen.

Artikel 9.6.2

De  indeling  van  de  dansgelegenheid  dient  volledig  overeenstemmend  te  zijn  met  het  bij  de 
bouwaanvraag bijgevoegd plan.

Artikel 9.6.3

Het gebouw moet voortdurend bereikbaar zijn voor de brandweer.

Op ten minste één toegangsweg of  vrije  ruimte moeten het  materieel  en de voertuigen van de 
brandweer kunnen rijden en werken.

Bijgebouwen, uitspringende daken, luifels, uitkragende delen of andere dergelijke toevoegingen zijn 
enkel toegelaten indien daardoor noch de evacuatie, noch de veiligheid van de gebruikers, noch de 
actie van de brandweer in het gedrang komt.

Artikel 9.6.4

Voor de binneninrichting mag alleen gebruik worden gemaakt van materialen die niet of moeilijk 
ontvlambaar zijn.

Er  mag  geen gebruik worden gemaakt  van hout,  riet,  stro,  brandbare doeken,  visnet  of  andere 
gemakkelijk ontvlambare stoffen voor versieringen of inrichting van de binnenbekleding.

Deze  materialen  kunnen  echter  gedoogd  worden  mits  ze  brandvertragend  werden  gemaakt  en 
waarbij  alsdan  een  getuigschrift  moet  kunnen  worden  voorgelegd  waarbij  de  brandvertragende 
behandeling in het getuigschrift is vermeld. Telkens de geldigheidsduur vervallen is, zal een nieuwe 
behandeling plaatshebben, die door een nieuw getuigschrift wordt gedekt.

Artikel 9.6.5
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De  versieringen,  luifels  en  tochtportalen  moeten  zodanig  zijn  aangebracht  dat  zij  gemakkelijk 
gereinigd kunnen worden teneinde geen verzamelplaats te worden voor materies zoals stof of afval.

Artikel 9.6.6

Wanneer de inrichting, voor het publiek toegankelijke lokalen heeft op de bovenverdiepingen of in de 
kelderverdiepingen dan moeten deze door vaste trappen worden bediend. Deze trappen moeten 
voorzien zijn van stevige leuningen.

Artikel 9.6.7

De verbindingsdeuren tussen de dansgelegenheid en de lokalen, niet behorend tot de uitbating van de 
dansgelegenheid, moeten zelfsluitend zijn en een graad van brandweerstand hebben van minstens één 
uur.

Artikel 9.6.8

De deuren  moeten  naar  buiten  openslaan  in  de  richting  van  de  uitgang  en  gemakkelijk  kunnen 
worden  geopend,  met  dien  verstande  evenwel  dat  deze  die  rechtstreeks  op  de  openbare  weg 
uitgeven niet buiten de rooilijn mogen komen.

Indien de deuren noodzakelijkerwijze naar binnen opendraaien, moeten deze kunnen openslaan tegen 
een vast gedeelte van het gebouw en er stevig aan kunnen worden bevestigd.

Gedurende de openingsuren moeten deze deuren in open stand worden vastgezet.

Artikel 9.6.9

Een nooduitgang moet voorzien zijn, bij voorkeur aan de tegenovergestelde kant van de ingang van 
de zaal. Deze nooduitgang moet opendraaien in de zin van de uitgang, moet volledig afhankelijk zijn 
van de eigenlijke dansgelegenheid en moet rechtstreeks op de openbare weg uitgeven, zonder dat 
ingewikkelde gangen of lokalen dienen te worden doorlopen. Betreffende het aanbrengen van een 
nooduitgang kan in bepaalde gevallen door de burgemeester op advies van de brandweer daarop een 
afwijking worden toegestaan.

Artikel 9.6.10

Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op zichthoogte een opvallend merkteken 
dragen.

De glazen deuren en de deuren met glazen panelen bestaan uitsluitend uit veiligheidsglas.

Artikel 9.6.11

De richting voor en de plaats van alle uitgangen dienen te allen tijde aangeduid te zijn door de 
overeenkomstige pictogrammen zoals beschreven in artikel 54 quinquis van het Algemeen Reglement 
voor de Arbeidsbescherming.

De  pictogrammen  dienen  goed  zichtbaar  te  zijn  en  dit  zowel  met  de  gewone  als  met  de 
veiligheidsverlichting.

B. VERWARMING. [inhoudsopgave]
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Artikel 9.6.12

De  dansgelegenheid  moet  behoorlijk  verwarmd  en  verlucht  zijn,  derwijze  dat  alle 
veiligheidsmaatregelen getroffen zijn om verhittingen, ontploffingen en brand te vermijden.

Artikel 9.6.13

Er  mag  absoluut  geen  gebruik  worden  gemaakt  van  open  vuren  of  verplaatsbare 
verwarmingstoestellen.

Artikel 9.6.14

De branders van de verwarmingstoestellen en hun eventuele brandstofvoorraad worden geplaatst in 
een goed verlucht lokaal uitsluitend tot dat gebruik voorbehouden en dat niet rechtstreeks op de 
danszaal uitgeeft.

Op de branders met vloeibare brandstof moet een voldoende automatische blusinstallatie worden 
voorzien.

Op de toevoerleiding van de brandstof naar de brander moet een afsluitkraan worden geplaatst, op 
een veilige, gemakkelijk bereikbare plaats, buiten de stookplaats gelegen.

C. VERLICHTING EN ELEKTRISCHE INSTALLATIES. [inhoudsopgave]

Artikel 9.6.15

De  lokalen  moeten  behoorlijk  verlicht  zijn.  De  elektriciteit  is  verplicht  als  algemeen 
verlichtingssysteem.

Artikel 9.6.16

De inrichting moet voorzien zijn van een veiligheidsverlichting die voldoende lichtsterkte heeft om 
een  ordelijke  ontruiming  te  verzekeren,  automatisch  en  onmiddellijk  in  werking  treedt  bij  het 
uitvallen van de gewone verlichting en minstens één uur in werking blijft.

Artikel 9.6.17

De elektrische installatie en de veiligheidsverlichting dienen om het jaar door een door het Ministerie 
van Economische Zaken erkend organisme aan een speciaal nazicht te worden onderworpen. Het 
afgeleverd attest moet te allen tijde aan de controlediensten kunnen worden voorgelegd.

Aan de bemerkingen in het attest vermeld, moet onverwijld het passend gevolg worden gegeven.

D. BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN. [inhoudsopgave]

Artikel 9.6.18

Een voldoende hoeveelheid geschikte blusmiddelen moet worden opgesteld op een goed zichtbare 
en bereikbare plaats, in akkoord met de gemeentelijke of gewestelijke brandweerdienst.

Artikel 9.6.19
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Deze toestellen  dienen minstens  éénmaal  per  jaar  door een vakkundige te worden nagezien en 
beproefd. De controlekaart moet steeds aan het toestel zijn bevestigd.

Artikel 9.6.20

Snelblusapparaten op basis van halogenen zijn ten strengste verboden.

E. BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN. [inhoudsopgave]

Artikel 9.6.21

Er mogen geen licht ontvlambare vloeistoffen of vloeibaar gemaakte gassen in de dansgelegenheid of 
aanhorigheden worden opgesteld.

Artikel 9.6.22

Buiten  het  gebouw  zal  door  de  gasmaatschappij  op  de  gastoevoerleiding  een  afsluiter  worden 
geplaatst. Deze zal op de voorgevel worden aangeduid met de letter "G".

De hoofdkraan van de gastoevoer en de hoofdschakelaar van de elektriciteit dienen zo veel mogelijk 
buiten de eigenlijke danszaal geplaatst te zijn en zo dicht mogelijk bij de openbare weg of tegenaan 
één der uitgangen.

Artikel 9.6.23

Houders, met butaan- of propaangas gevuld, worden in de dansgelegenheid niet toegelaten.

Artikel 9.6.24

Alle voorzorgen dienen te worden genomen om brandrisico's afkomstig van het roken te weren.

Het is streng verboden te roken op de dansvloer.

Artikel 9.6.25

De inrichtingen moeten van een goed verluchtingssysteem worden voorzien.

Desgevallend kunnen door de brandweer ventilatiekoepels of rookluiken worden voorgeschreven.

Artikel 9.6.26

De uitgangen en nooduitgangen moeten steeds  vrij  blijven van hindernissen en een gemakkelijke 
ontruiming mogelijk maken.

Artikel 9.6.27

De inrichting moet op het openbaar telefoonnet aangesloten zijn. In de onmiddellijke nabijheid van 
het telefoontoestel, dat rechtstreeks te bereiken en te gebruiken is, moeten de oproepnummers van 
de hulpdiensten worden aangeduid.

Artikel 9.6.28
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In geval van brand of andere rampen zijn alle exploitanten van dancings en plaatsen waar er gedanst 
wordt, evenals van alle andere voor het publiek toegankelijke gebouwen en lokalen, gelegen binnen 
de kring door de politie aangewezen, verplicht op het eerste verzoek van de politie deze inrichtingen 
te evacueren tot het gevaar opgehouden is.

F. CONTROLE. [inhoudsopgave]

Artikel 9.6.29

De  eigenaar(s),  huurder(s),  uitbater(s)  of  welkdanige  personen  die  aan  de  uitbating  van  de 
dansgelegenheid deelnemen, zijn verplicht met het oog op een regelmatige controle te allen tijde 
toegang te verlenen aan de bevoegde plaatselijke of gewestelijke brandweerbevelhebber alsook aan 
de gemeentelijke politie.

Artikel 9.6.30

De  niet-naleving  van  de  brandbeveiligingsmaatregelen  kan  eventueel  aanleiding  geven  tot  een 
onmiddellijke sluiting van de dansgelegenheid op bevel van de burgemeester.
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Hoofdstuk 10: Begraafplaats en graven [inhoudsopgave]

[Gewijzigd 26/07/2005]

Artikel 10.0

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld dient onder begraven of begrafenis het begraven van een al dan 
niet gecremeerd stoffelijk overschot in volle grond, het bijzetten in een columbarium, grafkelder of 
urnenveld of het verstrooien van de as te worden verstaan.

[Gewijzigd 26/07/2005]

I. Door de gemeente opgelegde plichten onmiddellijk na een overlijden [inhoudsopgave]

Artikel 10.1

Elk overlijden, vastgesteld op het grondgebied van de gemeente, wordt binnen de twee werkdagen 
aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Een  aangifte  is  pas  volledig  wanneer  door  de  aangever  een  doktersattest  van  overlijden  wordt 
voorgelegd.

[Gewijzigd 26/07/2005]

Artikel 10.2

De nabestaanden (of de door hen aangeduide persoon) dienen zelf de nodige formaliteiten te regelen 
bij het gemeentebestuur met het oog op de begrafenis. Wanneer dit niet gebeurt wordt door het 
gemeentebestuur van ambtswege en op kosten van de nalatenschap het nodige gedaan.

[Gewijzigd 26/07/2005]

Artikel 10.3

Behalve  wanneer  de  openbare  gezondheid  het  anders  vereist  mag  slechts  tot  vormneming, 
vormgeving,  balseming  (in  de  wettelijk  bepaalde  gevallen),  kisting  of  vervoer  van  stoffelijke 
overschotten worden overgegaan na aangifte van het overlijden aan de ambtenaar van de burgerlijke 
stand.

[Gewijzigd 26/07/2005]

Artikel 10.4

Indien het stoffelijk overschot zal worden gecremeerd of naar het buitenland zal worden vervoerd, 
dient de kisting te gebeuren in aanwezigheid van de burgemeester of diens afgevaardigde.

[Gewijzigd 26/07/2005]

Artikel 10.5

Indien het stoffelijk overschot wordt bijgezet in een voorlopige grafkelder is voor de duur van de 
bijzetting een hermetisch omhulsel verplicht
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[Gewijzigd 26/07/2005]

II. Vervoer van stoffelijke overschotten en begrafenissen [inhoudsopgave]

Artikel 10.6

Het vervoer van stoffelijke overschotten naar een andere gemeente wordt slechts toegelaten na het 
voorleggen van een document waaruit het akkoord blijkt van de burgemeester van de gemeente van 
bestemming.

Omgekeerd mag een persoon die buiten het grondgebied is overleden, niet naar het grondgebied 
worden vervoerd zonder voorafgaande toestemming van de burgemeester.

[Gewijzigd 26/07/2005]

Artikel 10.7

Iedere begrafenis of crematie dient plaats te vinden binnen de vijf dagen die volgen op de aangifte van 
het overlijden. Op gemotiveerd verzoek van de nabestaanden kan de burgemeester op deze termijn 
een afwijking toestaan.

Het concrete tijdstip van de begrafenis (dag en uur) wordt door het gemeentebestuur opgelegd, na 
diegene die instaat voor het  vervullen van de formaliteiten (zie artikel  10.2) hierover te hebben 
gehoord.

[Gewijzigd 26/07/2005]

III. Graftekens en aanplantingen [inhoudsopgave]

Artikel 10.8

De graftekens  moeten  overeenstemmen  met  de  door  het  desbetreffend  reglement  vastgestelde 
normen.

De graftekens mogen in geen geval de afmetingen van het graf overschrijden en de aanplantingen 
mogen niet hoogstammig zijn.

[Gewijzigd 26/07/2005]

Artikel 10.9

Het onderhoud van de graven rust op de belanghebbenden.

Bij  niet-herstelling  van verwaarloosde graven,  na  hiervan op de wettelijk  voorziene wijze  op de 
hoogte te zijn gebracht, wordt op bevel van de burgemeester van ambtswege overgegaan tot afbraak 
of tot het wegnemen van de materialen op kosten van de in gebreke blijvende familie. Daarenboven 
kan de gemeenteraad een einde stellen aan het recht op de concessie indien het een geconcedeerd 
graf betreft.

[Gewijzigd 26/07/2005]

Artikel 10.10
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Behalve wanneer de burgemeester hiervoor toestemming verleent,  is elke bouw-, beplantings- of 
aanaardingswerk en elke plaatsing  van graftekens  op de  begraafplaats  verboden op zondagen en 
wettelijke feestdagen.

Daarenboven is het vanaf de week die 1 november voorafgaat tot en met 11 november verboden 
gelijk welk onderhoudswerk aan de graven uit te voeren.

[Gewijzigd 26/07/2005]

Artikel 10.11

Plaatsen, wegnemen of verbouwen van graftekens en van aanplantingen wordt uitgevoerd onder het 
toezicht van de gemeentelijke overheid en binnen de termijn die zij bepaalt.

[Gewijzigd 26/07/2005]

Artikel 10.12

Geen enkel materiaal mag binnen de omheining van de begraafplaats worden achtergelaten.

De  materialen  worden  aangevoerd  en  geplaatst  naargelang  de  behoeften.  Alvorens  op  de 
begraafplaats  te  worden  toegelaten,  moeten  de  voor  de  graftekens  bestemde  stenen  langs  alle 
zichtbare kanten afgewerkt en gekapt zijn en gereed om onmiddellijk geplaatst te worden.

Na  een  zonder  gevolg  gebleven  ingebrekestelling  wordt  er  op  bevel  van  de  burgemeester  van 
ambtswege overgegaan tot het wegnemen van de materialen op kosten van de overtreder.

[Gewijzigd 26/07/2005]

Artikel 10.13

De gemeente staat niet in voor de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen.

[Gewijzigd 26/07/2005]

IV. Bepalingen in verband met de openbare orde op de begraafplaatsen [inhoudsopgave]

Artikel 10.14

De  begraafplaats  is  toegankelijk  voor  het  publiek  van  zonsopgang  tot  zonsondergang.  De 
burgemeester kan hierop afwijkingen vaststellen.

De rouwenden zijn evenwel steeds gerechtigd om bij het gehele verloop van de begrafenis aanwezig 
te zijn.

[Gewijzigd 26/07/2005]

Artikel 10.15

Op  de  begraafplaats  is  het  verboden  gelijk  welke  daad  te  stellen,  houding  aan  te  nemen  of 
manifestaties op touw te zetten, die de welvoeglijkheid van de plaats, de orde en de eerbied voor de 
doden stoort of kan storen.
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Iemand  die  een  in  vorige  alinea  opgesomde  verbodsbepaling  overtreedt  wordt,  onverminderd 
eventuele vervolgingen, uit de begraafplaats gewezen.

[Gewijzigd 26/07/2005]

Artikel 10.16

Lijkwagens en voertuigen van aannemers, bestemd voor het uitvoeren van werken, worden op de 
begraafplaatsen toegelaten.

Voertuigen die deel uitmaken van de lijkstoeten, alsook alle andere voertuigen, dienen buiten het 
domein van de begraafplaatsen te worden geparkeerd.

[Gewijzigd 26/07/2005]

V. Openen van een afgesloten grafkist en ontgravingen [inhoudsopgave]

Artikel 10.17

Behalve om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing, mag de kist na de kisting niet meer worden 
geopend.

[Gewijzigd 26/07/2005]

Artikel 10.18

Toelating tot ontgraving wordt, behalve bij gerechtelijk bevel, enkel gegeven in volgende gevallen:

• wanneer het stoffelijk overschot wordt overgebracht naar een meer behoorlijke rustplaats;
• wanneer het stoffelijk overschot wordt overgebracht naar een graf met concessie van langere 

duur dan de oorspronkelijke;
• voor het samenbrengen van echtgenoten, ouders en kinderen, bloed- en aanverwanten, personen 

die op het moment van overlijden een feitelijk gezin vormden of voor personen die daartoe ieder 
hun wil te kennen gaven bij het gemeentebestuur.

Bij iedere ontgraving wordt hiervan een proces-verbaal opgesteld door de burgemeester of diens 
afgevaardigde.

[Gewijzigd 26/07/2005]

Artikel 10.19

Indien de staat van de opgegraven kist het vereist, schrijft de burgemeester voor dat ze vernieuwd 
wordt  of  dat  elke  nodige  maatregel  wordt  genomen  om  de  welvoeglijkheid  of  de  openbare 
gezondheid te beschermen.

[Gewijzigd 26/07/2005]

VI. Het gemeentelijk mortuarium [inhoudsopgave]

Artikel 10.20
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Het gemeentelijk mortuarium is bestemd om:
• de stoffelijke overschotten te ontvangen ter identificatie van onbekende personen;
• de stoffelijke overschotten te ontvangen van personen waarop een lijkschouwing moet worden 

verricht ingevolge een rechterlijke beslissing;
• de stoffelijke  overschotten te ontvangen die  niet  kunnen worden bewaard op de plaats  van 

overlijden of hun woonplaats;
• stoffelijke overschotten te bewaren ter vrijwaring van de openbare gezondheid;
• stoffelijke  overschotten  te  bewaren  waarvan  de  overbrenging  na  het  vaststellen  van  het 

overlijden  is  gevraagd  door  de  familie  van  de  overledene  of,  bij  ontstentenis,  van  elke 
belanghebbende persoon en na machtiging hiertoe van het gemeentebestuur (onverminderd de 
toepassing van de artikelen 81 en volgende van het Burgerlijk Wetboek).

[Gewijzigd 26/07/2005]
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Hoofdstuk  11:  Kampeerterreinen,  weekendverblijfparken, 
kampeerhuisjes [inhoudsopgave]

Afdeling 11.1: Verplichtingen voor de vergunninghouder van een kampeerterrein 
[inhoudsopgave]

Artikel 11.1.1

Elk kampeerterrein moet, benevens de in de vergunning bepaalde groengordel, voorzien zijn van een 
degelijke afsluiting. De vergunninghouder moet de nodige maatregelen nemen opdat de kampeerders 
enkel de op het goedgekeurde exploitatieplan voorziene toegangswegen zouden gebruiken.

Artikel 11.1.2

De vergunninghouder is ertoe verplicht om de sanitaire installaties te allen tijde volkomen rein te 
houden.  Wanneer  aan  deze  verplichting  niet  voldaan  wordt,  kan  de  exploitatievergunning 
ingetrokken worden.

Artikel 11.1.3

De  vergunninghouder  moet  aan  de  ingang  van  zijn  kampeerterrein  een  bord  plaatsen,  netjes 
afgewerkt,  grootte  0,40  m  x  1  m,  wit  geschilderd,  met  daarop  in  groene  letters  de  woorden 
"Camping + naam van de Camping".

Het is verboden andere opschriften of borden aan te brengen of uit te hangen, uitgezonderd schilden, 
vlaggen of andere kentekens van erkende kampeergroeperingen of wettelijk voorgeschreven schilden.

De naam van de vergunninghouder mag onder de titel aangebracht worden. Het voorgeschreven 
bord  moet  door  de  gemeentelijke  overheid  goedgekeurd  worden  vooraleer  het  mag  worden 
uitgehangen.

Artikel 11.1.4

De vergunninghouders dienen hun terreinen van kunstverlichting te voorzien. 's Nachts dienen de 
bijzonderste plaatsen op het kampeerterrein verlicht te zijn; daartoe behoren de sanitaire gebouwen 
en de in- en uitgangen van het terrein.

Afdeling  11.2:  Verplichtingen  voor  de  vergunninghouder  van  een 
weekendverblijfpark [inhoudsopgave]

Artikel 11.2.1

De bepalingen vermeld onder de artikelen 11.1.1 tot en met 11.1.4 hiervoor,  zijn  eveneens van 
toepassing op de afdeling 11.2, met dien verstande dat de volgende woorden voorkomen op het 
naambord: "Weekendverblijfpark + naam van het Weekendverblijfpark".

Afdeling 11.3: Algemeenheden [inhoudsopgave]
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Artikel 11.3.1

Het  nachtverblijf  in  de  open  lucht,  in  kampeerwagens,  tenten,  mobilhomes,  kampeerauto's  en 
dergelijke, op de openbare weg, in bos, in duinen of op het strand is verboden.

Artikel 11.3.2

Het  is  de  vergunninghouders  van  kampeerterreinen  of  weekendverblijfparken  verboden 
standplaatsen te verhuren aan leurders van welke aard ook.

De verkoop van waren, al of niet eetbaar, mag alleen geschieden in de speciaal daartoe bestemde 
lokalen.

Artikel 11.3.3

De mogelijkheid om met de kampeerders vrij handel te drijven moet steeds gewaarborgd worden. 
Het is de vergunninghouders verboden de kampeerders op enige wijze te verplichten om waren, al of 
niet eetbaar, bij hen aan te kopen. Het is eveneens verboden de plaatselijke handelaars te hinderen in 
hun vrije handel met de kampeerders of een monopolie of exclusiviteit op hun terrein toe te kennen 
aan één of meerdere handelaars.

Artikel 11.3.4

De vergunninghouders  hebben  niet  het  recht  om een  handelaar  de  toegang  tot  hun  terrein  te 
ontzeggen zo deze er komt om zijn bestelde koopwaar te leveren.

Artikel 11.3.5

De vergunninghouder moet te allen tijde zijn terrein toegankelijk houden voor de politiediensten of 
de aangestelden van de gemeente of andere openbare diensten opdat de nodige controles zouden 
kunnen uitgevoerd worden.

Artikel 11.3.6

Het is de vergunninghouders verboden op hun terreinen reclame te maken of aan te brengen, tenzij 
daartoe voorafgaandelijk een vergunning bekomen werd van het gemeentebestuur.

Artikel 11.3.7

Het is de vergunninghouders enkel toegelaten een geluidsversterking te gebruiken in noodgevallen. 
Het  gebruik  van  een  geluidsversterking  voor  commerciële  doeleinden,  als  hulpmiddel  voor  de 
verdeling van poststukken of als hulpmiddel voor de werkregeling van het dienstpersoneel is niet 
toegelaten.

Artikel 11.3.8

De vergunninghouders zijn ertoe gehouden, op 1 januari van elk jaar, aan het gemeentebestuur de 
namen mee te delen van de eigenaars van kampeerhuisjes en residentiële caravans.

Afdeling 11.4: Verplichtingen voor de kampeerders [inhoudsopgave]

Artikel 11.4.1
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Onder  "kampeerder"  wordt  verstaan  iedereen  die  op  een  kampeerterrein  of  op  een 
weekendverblijfpark verblijft of er zich als bezoeker bevindt.

Artikel 11.4.2

De  vergunninghouders  beslissen  eigenmachtig  over  het  al  of  niet  toelaten  van  honden  op  hun 
terreinen.

Indien honden op de terreinen toegelaten worden, dan moeten de kampeerders deze vastleggen of 
aan de leiband houden.

Artikel 11.4.3

De kampeerders moeten de zedelijkheid in acht nemen en mogen door hun kledij, hun houding of 
hun gedrag, geen aanstoot geven aan de medekampeerders.

Artikel 11.4.4

Alle spelen die de rust van de kampeerders kunnen storen, zijn verboden.

Artikel 11.4.5

Het is verboden om door gelijk welk lawaai de rust van de medekampeerders te verstoren. Het 
zingen, het roepen of het voortbrengen van storend lawaai is verboden na 24 uur en vóór 7 uur 's 
morgens.

Afdeling 11.5: Kampeerhuisjes [inhoudsopgave]

Artikel 11.5.1

Voor de toepassing van deze afdeling wordt onder kampeerhuisjes verstaan alle inrichtingen die niet 
onderworpen zijn om als vaste woning te dienen, opgetrokken of geplaatst op vergunde terreinen, 
anders  dan  de  gewone  kampeertenten,  woonaanhangwagens,  caravans,  mobilhomes  of  andere 
soortgelijke verblijven.

Voor deze afdeling  worden de  woonaanhangwagens  of  caravans  die  het  ganse jaar  blijven staan 
eveneens als een kampeerhuisje beschouwd.

Artikel 11.5.2

De  kampeerhuisjes,  evenals  de  bewoners  of  de  huurders  ervan,  zijn  onderworpen  aan  alle 
voorschriften van dit hoofdstuk.

Artikel 11.5.3

De elektrische stroomvoorziening van elk kampeerhuisje dient uitgevoerd te worden volgens de 
geldende normen en voorschriften en dient gekeurd te worden door een erkend controleorganisme.

Artikel 11.5.4
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De eigenaars van kampeerhuisjes zijn  verplicht hun inrichtingen rein te houden en regelmatig te 
schilderen.  Het  is  verboden  aanhangsels,  bijvoegsels  of  welke  aanhorigheden  ook  bij  te  voegen, 
zonder dat daarvoor voorafgaandelijk een bouwvergunning afgeleverd werd.

Artikel 11.5.5

De kampeerhuisjes mogen enkel gebruikt worden als vakantieverblijf. Het is de eigenaar niet mogelijk 
om er zijn domicilie te vestigen.

Artikel 11.5.6

Het  is  verboden  aan  foorreizigers,  zigeuners  of  andere  rondtrekkende  personen  wonende  in 
woonwagens,  met  uitzondering  van  kampeeraanhangwagens,  plaats  te  nemen  op  de 
kampeerterreinen of weekendverblijfparken.

Artikel 11.5.7

In  de  kampeerhuisjes  mogen  geen  activiteiten  verricht  worden  of  mogen  geen  waren  gestapeld 
worden die het brandgevaar verhogen.

Artikel 11.5.8

Alle verwarmings- of kooktoestellen moeten zodanig opgesteld worden dat ze zowel wat betreft 
brand- als intoxicatiegevaar alle veiligheidswaarborgen bieden.
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Hoofdstuk 12: Taxi’s [inhoudsopgave]

Artikel 12.1

De standplaatsen ten behoeve van de taxi's worden aangegeven door de gemeenteraad.

De taxi's mogen geen andere standplaatsen bezetten, behoudens bij het beëindigen van vertoningen 
en  vermakelijkheden  en  andere  bijeenkomsten.  Zij  moeten  zich  daarbij  schikken  naar  de 
voorschriften van de politie.

Artikel 12.2

Iedere  exploitant  van  een  taxidienst  moet  zijn  voertuig  of  voertuigen  laten  inschrijven  in  een 
stamboek, dat op het politiecommissariaat berust.

Artikel 12.3

De taxi-exploitanten zijn ertoe gehouden het grondgebied van de gemeente Bredene te bewonen. 
Iedere verandering van woonplaats, van zetel, van lokalen, waar de taxi's geborgen worden, alsook 
iedere wijziging in de exploitatie, moet binnen 24 uur bekendgemaakt worden aan het college van 
burgemeester en schepenen.

Artikel 12.4

De exploitant mag geen chauffeur in dienst nemen zonder voorafgaande en schriftelijk toelating van 
het college van burgemeester en schepenen . Hij moet de burgemeester en de politiecommissaris 
binnen 24 uur kennis geven van woonplaatsverandering of uitdiensttreding van zijn aangestelden.

Artikel 12.5

Iedere houder van een vergunning tot het exploiteren van een taxidienst, ontvangt een livret, waarin 
worden vermeld:  naam,  voornaam,  en adres  van  de  chauffeurs  en de  tekst  van het  onderhavig 
reglement.

Artikel 12.6

Enkel  bij  overmacht  mag  een  mechanisch  defect  op  de  standplaatsen  hersteld  worden.  Het  is 
verboden water en /of olie op de standplaatsen af te laten of te vervangen.

Artikel 12.7

Het is de chauffeur verboden zijn wagen zodanig te stationeren dat het verkeer wordt gehinderd.

Artikel 12.8

Behoudens schriftelijke toelating van de Burgemeester is het verboden om het even welke publiciteit 
aan te brengen aan de binnen- of de buitenzijde van de voertuigen.
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