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TITEL I: VEILIGHEID EN GEMAK VAN DOORGANG OP DE OPENBARE WEG. 

Artikel AL BK Thema 

1.1. Algemene bepalingen:    

 

Artikel 1.1.1. 

Voor de toepassing van deze verordening, is de openbare weg dat gedeelte van het 

gemeentelijk grondgebied dat in hoofdorde bestemd is voor het verkeer van personen 

of voertuigen en voor iedereen toegankelijk is binnen de bij de wetten, besluiten en 

verordeningen bepaalde perken. 

 

Hij omvat tevens, binnen dezelfde perken van wetten en verordeningen, de installaties 

voor het vervoer en de bedeling van goederen, energie en signalen. 

 

Hij omvat onder andere: 

a) de verkeerswegen, met inbegrip van de bermen en de voetpaden, 

b) de openbare ruimten, aangelegd als aanhorigheden van de verkeerswegen en 

voornamelijk bestemd voor het parkeren van voertuigen, voor tuinen, wandelingen 

en markten. 

 

 

 

 

  

1.2. Manifestaties en samenscholingen op de openbare weg: 

 

Artikel 1.2.1. 

Behoudens schriftelijke toelating van de Burgemeester is het organiseren van elke 

manifestatie op de openbare weg verboden. 

 

Artikel 1.2.2. 

De houders van in artikel 1.2.1. bedoelde 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. 

 

 

 

Organisator 

 

 

Lokale politie 
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Artikel 1.2.3. 

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. 

 

   

1.3. Privatief gebruik van de openbare weg: algemene bepalingen: 

 

Artikel 1.3.1. 

Elke privatief gebruik van de openbare weg, op de begane grond alsook erboven of 

eronder, is verboden, tenzij daartoe de schriftelijke toelating van de Burgemeester 

bekomen werd. 

Daarin zijn begrepen het draaien en keren op de openbare weg met voertuigen, 

materiaal of dieren tijdens het bewerken van de aanpalende landerijen. 

Voor het plaatsen van voertuigen, tenten en kramen op de openbare weg met het doel 

reclame te maken, waren te koop te stellen of te verkopen, spelen of vermakelijkheden 

in te richten moet eveneens voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de 

Burgemeester bekomen worden. 

 

Artikel 1.3.2. 

Deuren, poorten, hekkens, enz. mogen niet op de openbare weg opendraaien. 

Keldergaten mogen niet aangebracht worden in de nabijheid van de openbare weg, 

zonder behoorlijk beveiligd te zijn. 

 

Artikel 1.3.3. 

Waterputten of andere gevaarlijke diepten gelegen op minder dan vijf meter van de 

openbare weg en vandaar bereikbaar, moeten veilig afgedekt worden of voorzien zijn 

van een behoorlijke afsluiting van tenminste één meter hoog. 

 

 

 

Burger, landbouwer, 

handelaar,…. 

 

 

Lokale politie 
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Artikel 1.3.4. 

Behoudens schriftelijke toelating van de Burgemeester is het verboden, voor 

rondreizende personen die in woonwagens of in mobilhomes verblijven, om met hun 

voertuigen op de openbare weg te blijven staan. De Burgemeester verleent een 

toelating van verblijf van ten hoogste 24 uren en bepaalt de plaats van verblijf. 

Uitzondering wordt gemaakt voor de kermisreizigers of circusreizigers die in de 

gemeente verblijven ter gelegenheid van een door het gemeentebestuur toegelaten 

kermis of circus. 

Gemelde kermis- of circusreizigers zullen zich moeten schikken naar de aanduidingen 

van de plaatselijke politie voor het opstellen van hun wagens op de openbare wegen en 

plaatsen. 

Zij moeten de gemeente verlaten binnen de drie dagen na het beëindigen van de 

feestelijkheden. Om gegronde redenen kan de Burgemeester deze termijn verlengen. 

 

Artikel 1.3.5. 

Langs de wegen waar grachten zijn, is iedere eigenaar of gebruiker verplicht voor het 

bewerken, bezaaien, beplanten of beweiden van de landbouwgronden een afstand van 

minstens één meter van de buitenkant gracht af, te respecteren. 

Langs de wegen waar geen grachten zijn, is iedere eigenaar of gebruiker verplicht voor 

het bewerken, bezaaien, beplanten of beweiden van de landbouwgronden een afstand 

van minstens anderhalve meter van de rand van de wegzate, te respecteren. 

 

Artikel 1.3.6. 

Het gemeentebestuur mag de producten die voortkomen uit de ruimingswerken aan 

gemeentegrachten deponeren op de in artikel 1.3.5. voorziene vrije strook. Er is 

daarvoor geen vergoeding verschuldigd aan de eigenaars of gebruikers. 

 

 

 

Woonwagenbewoner 

 

 

Lokale politie 

(dossier en 

briefwisseling bij 

SSZ) 
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1.4. Privatief gebruik van de openbare weg: bepalingen die van toepassing zijn op het bezetten van de openbare weg met terrassen en 
reclameborden: 

 

Artikel 1.4.1. 

Het terras mag niet boven een gasafsluiter of brandkraan aangebracht worden, tenzij 

die afsluiter bestendig bereikbaar en doeltreffend gesignaleerd is. 

De vloer van het terras moet gemakkelijk weggenomen kunnen worden, teneinde bij de 

daaronder liggende aansluitingen en leidingen te kunnen komen. 

Tevens moet de onontbeerlijke verluchting van kelders, stookplaatsen, gasmeters-

lokalen met de buitenlucht verbonden blijven. 

 

Artikel 1.4.2. 

De wanden van het terras mogen geen gevaarlijke uitsteeksels hebben. De minimum 

afstand tussen het terras en de rijbaan of vaste obstakels zal door de Burgemeester 

bepaald worden. 

Het terras mag de zichtbaarheid van het verkeer op de rijbaan niet belemmeren. 

 

Artikel 1.4.3. 

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 1.4.4. 

Behoudens schriftelijke toelating van de Burgemeester, is het verboden publiciteits-

borden op de openbare weg aan te brengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitbater of andere 

belanghebbende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GGZ (wordt in 

principe altijd 

geweigerd) 
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1.5. Privatief gebruik van de openbare weg: bepalingen die van toepassing zijn op het uitvoeren van werken op de openbare weg: 

 

Artikel 1.5.1. 

Het is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke machtiging van de 

Burgemeester, en zonder iets af te doen aan andere wettelijke bepalingen: 

1° de openbare weg of het openbaar domein op gelijk welke manier open te breken of 

er enige andere wijziging aan toe te brengen, 

2° de openbare weg of het openbaar domein als werk- of stapelplaats te gebruiken, 

3° de openbare weg te beschilderen. 

 

Artikel 1.5.2. 

Het is verboden aan de aannemers en aan alle andere personen, die huizen bouwen of 

andere bouwwerken optrekken, cement, mortel of andere bouwmaterialen klaar te 

maken op het wegdek of op het voetpad. 

De aannemer en alle andere personen zijn verplicht alle vuilnis en afval, veroorzaakt 

door de bouwwerken op te ruimen. 

Eventuele afwijkingen kunnen toegestaan worden door de Burgemeester. 

 

Artikel 1.5.3. 

Bij het optrekken, het afbreken of het herstellen van woningen of gebouwen, moet de 

eventueel beschadigde openbare weg onmiddellijk na de beëindigde werken in zijn 

oorspronkelijke toestand hersteld worden, inbegrepen de signalisatie en de 

wegmarkering. 

 

 

 

Burger/aannemer 

(verwittigen en 

plaatsbeschrijving) 

 

 

 

 

 

Aannemer/bouwheer 

 

 

GGZ (controle) 

 

 

 

 

 

 

 

GGZ 

 

1.6. Uitvoeren van werken buiten de openbare weg: 

 

Artikel 1.6.1. 

Door de bepalingen van dit hoofdstuk 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 de doorgag belemmeren. 
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Artikel 1.6.2. 

Het is verboden de werken uit te voeren zonder een staketsel van minstens twee meter 

hoog opgericht te hebben dat van boven voorzien is van een naar buiten gericht en in 

een hoek van 45 graden afhellend paneel. 

De deuren die aangebracht zijn in het staketsel, mogen niet naar buiten opengaan: ze 

worden voorzien van sloten of hangsloten en worden iedere dag gesloten bij het 

beëindigen der werken. 

De Burgemeester kan afwijkingen toestaan van het in lid 1 geformuleerde verbod en 

andere veiligheidsmaatregelen voorschrijven. 

 

Artikel 1.6.3. 

De toelating om het staketsel 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 twintig dagen vóór het openen van de 

bouwwerf. Ze wordt verleend voor de duur van de werken en dient zich ten allen tijde 

aan de bouwwerf te bevinden. 

Ze kan ingetrokken worden in geval van langdurige en niet gerechtvaardigde 

onderbreking van de werken. 

 

Artikel 1.6.4. 

Behoudens door de Burgemeester toegestane afwijking mogen de materialen niet 

buiten de omheining op de openbare weg gelegd worden. 

 

Artikel 1.6.5. 

De bouwheer is verplicht de Burgemeester te verwittigen minstens vierentwintig uur 

vóór het begin der werken. 

 

Artikel 1.6.6. 

De werken worden begonnen onmiddellijk na het uitvoeren van de voorgeschreven 

veiligheidsmaatregelen. 

Ze worden zonder onderbreking voortgezet ten einde binnen de kortst mogelijke 

termijn beëindigd te zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aannemer/ bouwheer 

(dit komt nooit voor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GGZ 
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Wanneer de gehele of gedeeltelijke bezetting van de openbare weg beëindigd is, moet 

de houder van de vergunning de Burgemeester daarvan op de hoogte brengen en ervoor 

zorgen dat de plaatsen volgens de richtlijnen van het gemeentebestuur in hun vorige 

toestand hersteld worden. 

 

Artikel 1.6.7. 

De wanden van de uitgravingen moeten gestut worden om beweging in de weg te 

beletten en om ongevallen te voorkomen. 

De weggegraven aarde die bederfelijke of ongezonde bestanddelen bevat, dient 

onmiddellijk verwijderd te worden. 

 

Artikel 1.6.8. 

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 1.6.9. 

Het is verboden puin buiten de omheining op de openbare weg te gooien of te plaatsen 

alsook in de leidingen bestemd voor de afvoer van regen- of afvalwater, of in de 

waterlopen. 

De aannemer is verplicht de afbraakwerken en het puin te besproeien ten einde het 

opjagen van stof maximaal te beperken. 

Ingeval de weg door de werken bevuild wordt, moet de aannemer hem onverwijld 

opnieuw volkomen schoonmaken. 

 

Artikel 1.6.10. 

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 verdeeld. 
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Artikel 1.6.11. 

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 der voertuigen niet gehinderd wordt. 

 

Artikel 1.6.12. 

Zonder toelating van de Burgemeester mogen op de openbare weg geen laad- of 

hijstoestellen of ander bouwwerfmateriaal geplaatst worden. 

 

Artikel 1.6.13. 

Vóór het aanvatten van bouwwerken, die niet beschouwd worden als zijnde van geringe 

omvang, langs wegen voorzien van greppels en/of boordstenen en/of voetpaden, moet 

de bouwheer een borgsom van 10.000 frank storten in de gemeentekas, die slechts 

vrijgegeven wordt indien, na het beëindigen van de bouwwerken, vastgesteld wordt dat 

er geen schade aan het openbaar domein aangebracht werd of dat deze schade afdoend 

hersteld werd. 

Als werken niet zijnde van geringe omvang worden beschouwd deze werken waarvoor 

volgens de vigerende wetten, decreten, besluiten en onderrichtingen de medewerking 

van een architect vereist is. 

De staat van het openbaar domein wordt geacht onberispelijk te zijn geweest voor de 

aanvang van de werken tenzij het tegendeel blijkt uit een voorafgaandelijk opgestelde 

vaststelling door de gemeentediensten. 

Deze wordt slechts opgemaakt op schriftelijk verzoek van de bouwheer. 

De aangebrachte schade wordt door de gemeentelijke diensten vastgesteld en 

geraamd. 

De borgsom brengt geen intresten op. 

 

 

 

 

 

 

 

Aannemer/ bouwheer 

(inname openbaar 

domein met 

retributie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aannemer/ bouwheer 

 

 

 

 

 

 

 

Lokale politie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GGZ 
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1.7. Het snoeien van planten op eigendommen langs de openbare weg: 

 

Artikel 1.7.1. 

De bewoners of bij ontstentenis de eigenaars van een eigendom zijn ertoe gehouden 

ervoor te zorgen dat: 

1° de op deze eigendom geplante planten en bomen zodanig gesnoeid worden dat geen 

enkele tak ervan: 

a) op minder dan 4,50 meter van de grond boven de rijweg hangt 

b) op minder dan 2,40 meter van de grond boven de berm of boven het voetpad 

hangt 

c) het normaal uitzicht op de openbare weg belemmert in de nabijheid van 

bochten 

d) de voldoende zichtbaarheid van verkeerstekens in het gedrang brengt, 

2° de hagen geplant langs de openbare weg tot op een afstand van 10 meter van een 

kruispunt, slechts een hoogte hebben van ten hoogste 1 meter. Hetzelfde geldt 

voor bomen of ander struikgewas die het uitzicht kunnen belemmeren. 

 

   

1.8. De voorwerpen geplaatst op de vensterbanken of op andere delen van de gebouwen: 

 

Artikel 1.8.1. 

Het is verboden op de vensterbanken of op enig ander deel van een gebouw voorwerpen 

te plaatsen die, ingevolge een onvoldoende stevigheid, op de openbare weg kunnen vallen 

en aldus de veiligheid of het gemak van doorgang in gevaar kunnen brengen. 

 

Artikel 1.8.2. 

Alle zonneschermen of andere uitstekende voorwerpen aan de huizen vastgemaakt, 

zullen met het onderste gedeelte ten minste op twee meter boven de grond moeten 

komen en minstens 0,25 m van de rand van de rijbaan moeten verwijderd worden. 

Deze 0,25 m geldt niet voor de voorziening van openbaar nut, wanneer deze 

aangebracht is op een hoogte van minstens 4 meter boven de openbare weg. 
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1.9. Het verkeer en laten rondlopen van dieren: 

 

Artikel 1.9.1. 

Het is de bezitters 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 

voorzorgen te nemen om deze te beletten de veiligheid of het gemak van doorgang te 

verstoren. 

 

Artikel 1.9.2. 

Het is de bezitters van honden of diegenen aan wie de zorg over deze dieren werd 

toevertrouwd verboden deze onbewaakt te laten rondzwerven op de openbare wegen, 

akkers en velden. Een hond wordt als onbewaakt beschouwd wanneer hij niet bestendig 

in het oog wordt gehouden. Op de begraafplaatsen moeten de honden aan de leiband 

gehouden worden. In de bebouwde kom moeten de honden aan de leiband gehouden 

worden. 

 

Artikel 1.9.3. 

Ronddolende en zonder meester aangetroffen honden zullen door de politie opgesloten 

worden. De eigenaars der gevangen honden zullen hiervan verwittigd worden. 

De honden die niet binnen de 24 uur, te rekenen vanaf het bericht door de politie 

gegeven, door hun meester opgeëist zijn of waarvan de eigenaar na 24 uur nog 

onbekend blijft, zullen naar een instelling voor dierenbescherming worden gebracht. Is 

het dier ziek, zwaar gewond of gevaarlijk, dan mag het terstond afgemaakt worden. 

Alle kosten vallen ten laste van de eigenaar. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Lokale politie 

 

1.10. Het gebruik van een schietwapen op de openbare weg of in de nabijheid ervan: 

 

Artikel 1.10.1. 

Buiten de bij wet toegestane gevallen is het verboden een schietwapen te gebruiken of 

gebruiksklaar te dragen op de openbare weg of in de nabijheid ervan. 
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1.11. De bestrijding van ijzel en het reinigen van de openbare weg bij sneeuw of ijzel: 

 

Artikel 1.11.1. 

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

 

Artikel 1.11.2. 

Bij sneeuwval of ijzelvorming moeten de aangelanden van een voetpad erover waken dat 

vóór de eigendom die zij bewonen, voldoende ruimte voor de doorgang van de 

voetgangers wordt schoongeveegd of dat het nodige wordt gedaan om de gladheid 

ervan te vermijden. De sneeuw en het ijs mogen bij het ruimen niet op de rijweg worden 

gebracht, doch wel op de uiterste rand van het openbaar voetpad, zodanig dat het 

verkeer geen hinder ondervindt en voldoende openingen worden gelaten voor het 

afvloeien van dooiwater. 

Autobushalten, brand- en rioolputten moeten vrij blijven. 

Wanneer het woningen betreft, bewoond door meerdere gezinnen, rust de verplichting 

van hetgeen voorafgaat op de onderste bewoner. Is het gelijkvloers onbewoond of zijn 

de bewoners ervan afwezig, dan rust deze verplichting op de bewoner der dichtst 

daarboven gelegen verdieping. 

Indien het gebouw niet bewoond is, valt deze verplichting op de eigenaar. Indien de 

eigenaar of huurder een maatschappij is, valt deze verplichting op hem die 

verantwoordelijk is voor het dagdagelijks bestuur van deze maatschappij tenzij hij 

uitdrukkelijk daarvoor een andere verantwoordelijke persoon aangeduid heeft. 

Rondom de kerken, scholen en openbare gebouwen valt deze plicht ten laste van de 

besturen van wie het gebouw eigendom is, of die er het beheer over hebben. 

 

   

1.12. Het achterlaten van fietsen en bromfietsen op de openbare weg: 

 

Artikel 1.12.1. 

Het is verboden fietsen en bromfietsen onbeheerd achter te laten: 

- op de rijweg, tegen of naast de boordstenen die deze rijweg van de voetpaden 

afscheiden, 

- op het voetpad, tenzij geplaatst in de rijwielstaanders of onmiddellijk tegen de 

gevels of afsluitingen. 
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Onbeheerde rijwielen moeten met een degelijk slot, voor onmiddellijk gebruik 

ongeschikt gemaakt worden. 

 

Artikel 1.12.2. 

Het is verboden, zonder schriftelijke toelating van de Burgemeester, rijwielstaanders 

op de openbare weg te plaatsen. Een vergunning wordt slechts afgeleverd, wanneer de 

veiligheid en het gemak van doorgang niet in het gedrang gebracht worden. 

 

 

 

 

 

Aanvrager, persoon, 

uitbater 

fietsenverhuur 

 

 

 

 

 

GGZ (nog nooit 

toegepast) 

1.13. Leuren: 

 

Artikel 1.13.1. 

Om op het grondgebied van de gemeente te mogen leuren is men verplicht daarvan 

voorafgaandelijk kennis te geven aan de politie. 

 

Artikel 1.13.2. 

Het leuren kan door de Burgemeester verboden of geschorst worden, tijdens openbare 

feestelijkheden of andere buitengewone omstandigheden, in straten of op plaatsen 

waar het leuren het verkeer zou hinderen of de openbare orde zou verstoren. 

 

 

 

 

 

 

 

leurhandelaar 

 

 

 

 

 

 

SSZ 

 

1.14. Schade veroorzaakt door bomen langs de openbare weg: 

 

Artikel 1.14.1. 

Wanneer bomen geplant langs de openbare weg dergelijke schade (o.a. door hun 

wortels) veroorzaken aan de openbare weg dat de veiligheid en het gemak van doorgang 

op de openbare weg in het gedrang komen, dient de eigenaar deze bomen te 

verwijderen op het eerste verzoek van de Burgemeester. 

Als dit verzoek niet ingewilligd wordt kan de Burgemeester deze maatregel uitvoeren 

op kosten van de eigenaar. 

 

   

 



Nieuwe Algemene Politieverordening   16 

 

TITEL II: OPENBARE REINHEID. 

Artikel AL BK Thema 

2.1. Algemene bepalingen: 

 

Artikel 2.1.1. 

De eigenaars zijn verplicht hun braakliggende of onbebouwde gronden rein te houden. 

 

Artikel 2.1.2. 

Het is verboden om het even welk materiaal of gereedschap boven de openbare weg uit 

te kloppen, uit te borstelen of uit te schudden. 

 

Artikel 2.1.3. 

De uitbaters van frituren of snackbars, de verkopers van voedings- of andere waren, 

bestemd om ter plaatse of langs de openbare weg verbruikt te worden, dienen ervoor 

te zorgen dat behoorlijke en goed bereikbare vuilnisbakken bij hun inrichting geplaatst 

zijn. Deze vuilnisbakken moeten door henzelf geledigd en reingehouden worden.  

Het terrein rond de vuilnisbakken en de standplaats moet door hen gereinigd worden. 

De personen die een vergunning voor het verkopen van goederen op de openbare weg 

verkregen hebben, moeten instaan voor de reinheid van en rond hun standplaats. 

 

Artikel 2.1.4. 

Het is verboden op de openbare weg voertuigen te smeren en behoudens geval van 

overmacht, er werken aan uit te voeren. Het is verboden de openbare weg te bevuilen 

door het achterlaten van overblijfselen en ingrediënten afkomstig van het wassen en 

reinigen. 

 

Artikel 2.1.5. 

Waar bestratingswerken uitgevoerd werden zal gedurende tien dagen het zand dat op 

de openbare weg werd uitgestrooid, niet mogen weggenomen worden. 
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Artikel 2.1.6. 

Het is verboden op en langs de openbare weg te urineren in de nabijheid van bebouwing 

behalve in de speciaal daartoe bestemde plaatsen. 

 

   

2.2. Afloop van regenwater en van afvalwater: 

 

Artikel 2.2.1. 

De eigenaar voor wiens gebouwde eigendom door de gemeenteriolen gelegd zijn of 

zullen gelegd worden, is ertoe gehouden zijn eigendom aan het rioleringsnet te laten 

aansluiten op eenvoudig verzoek van de bevoegde gemeentelijke overheid. 

 

Artikel 2.2.2. 

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 2.2.3. 

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

worden gebracht. 

 

Artikel 2.2.4. 

De afvalwaters, of andere vloeistoffen komende van woningen, gebouwen of andere 

eigendommen mogen niet afgeleid worden op de openbare weg. 

 

Artikel 2.2.5. 

In straten waar rioleringen werden aangelegd moeten, indien er geen regenput is, de 

huizen het regenwater afleiden naar de riool door middel van ondergrondse 

verbindingen, volgens aanneembare normen. 

 

Artikel 2.2.6. 

Op de plaatsen waar normale afvloeiing naar de rioleringen onmogelijk is, moet een 

aangepaste sterfput worden aangelegd. 
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Artikel 2.2.7. 

Alle woningen dienen voorzien te zijn van een septic-tank van minstens 1.500 liter. 

Restaurants, herbergen, dancings en andere dergelijke gelegenheden moeten voorzien 

zijn van septic-tanks van voldoende capaciteit. Restaurants moeten tevens voorzien zijn 

van een vetvang. Septic-tanks dienen regelmatig onderhouden te worden en geledigd 

wanneer nodig. Bezinkwaterputten moeten regelmatig geledigd worden. 

 

 

eigenaar 

 

GGZ (geen controle 

ter plaatse, enkel op 

basis van plannen) 

 

 

2.3. Niet openbare oppervlaktewateren: 

 

Artikel 2.3.1. 

Het is verboden voorwerpen of stoffen in de niet openbare oppervlaktewateren te 

werpen, er verontreinigde vloeistoffen in te lozen of er gassen in te brengen. 

 

Artikel 2.3.2. 

Het is verboden vaste of vloeibare stoffen te deponeren op een plaats, waar ze door 

een natuurlijk verschijnsel in de niet openbare oppervlaktewateren kunnen 

terechtkomen. 

 

Artikel 2.3.3. 

Het is verboden in de niet openbare oppervlaktewateren vast afval te brengen die een 

voorafgaande mechanische bewerking heeft ondergaan, of water te lozen dat zulke 

stoffen bevat. 

 

   

2.4. Vervoer van onwelriekende stoffen: 

 

Artikel 2.4.1. 

Behoudens afwijkingen toegestaan door de Burgemeester is het verboden op zondagen 

en wettelijke en plaatselijke feestdagen, gier en mengmest te vervoeren, te storten of 

uit te strooien op weilanden en akkers. 

Het is verboden gier en mengmest op het grondgebied van de gemeente te vervoeren 

vóór zonsopgang en na zonsondergang. 

 

 

 

landbouwer 

 

 

GGZ 

(nu wordt dit gedaan 

door Mestbank, 

wordt niet meer 

toegepast door 

gemeente) 
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2.5. Ontstoppen, reinigen en herstellen van riolen en duikers: 

 

Artikel 2.5.1. 

Behoudens toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid is het verboden de riolen 

op het openbaar domein te ontstoppen, reinigen of te herstellen. 

 

Artikel 2.5.2. 

De aangelande eigenaars moeten de duikers die zij hebben aangelegd of laten 

aanleggen, ontstoppen en reinigen. 

 

   

2.6. Reinigen van de openbare weg: 

 

Artikel 2.6.1. 

De eigenaars, gebruikers, huurders of vruchtgebruikers moeten instaan voor de 

reinheid van de aangelegde bermen, voetpaden, goten en rioolrasters voor hun 

eigendom. 

De zorg voor het reinhouden voor de eigendommen door verschillende gezinnen 

betrokken berust op de persoon zoals vermeld in artikel 1.11.2. 

 

Artikel 2.6.2. 

Iedereen die, op om het even welke wijze, de openbare weg heeft bevuild of laten 

bevuilen, moet ervoor zorgen dat deze zonder uitstel opnieuw schoon gemaakt wordt. 

 

   

2.7. Gemeentegrachten: 

 

Artikel 2.7.1. 

Het is verboden in de gemeentegrachten iets te plaatsen, te gieten, te gooien of te 

laten lopen, waardoor de normale waterafvoer verhinderd wordt. 
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Artikel 2.7.2. 

Het is verboden gemeentegrachten op te vullen of te verleggen. De grachten, die 

wederrechtelijk werden opgevuld of verlegd, zullen door de overtreder onmiddellijk in 

hun oorspronkelijke staat moeten hersteld worden. 

De grachten of gedeelten ervan mogen niet vervangen worden door buizen zonder 

schriftelijke toelating van de gemeentelijke overheid die de voorwaarden terzake 

bepaalt. 

 

Artikel 2.7.3. 

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 door de bevoegde overheid met de verdelging belast. 

Zij dienen het plaatsen van de daartoe nodig geachte tuigen te dulden. 
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TITEL III: OPENBARE REINHEID. 

Artikel AL BK Thema 

3.1. Gezondheid van de woningen: 

 

Artikel 3.1.1. 

Het is verboden een gebouw, dat door de Burgemeester onbewoonbaar werd verklaard 

om redenen van openbare gezondheid, te bewonen of te laten bewonen. 

 

Artikel 3.1.2. 

Indien de sloping werd bevolen of het bevel tot uitvoering van werken, moeten deze 

binnen de opgelegde termijnen voltooid zijn. Indien geen behoorlijk gevolg wordt 

gegeven aan de voorgeschreven maatregelen kan de Burgemeester de werken 

ambtshalve doen uitvoeren op kosten van de eigenaar. 

 

   

3.2. Bescherming tegen hinder door afvalverbranding: 

 

Artikel 3.2.1. 

Het is verboden voor verwarming of in verbrandingsinstallaties afval te verbranden 

indien dit hinder veroorzaakt. 

Er is hinder, wanneer de omwonenden verklaren last te worden aangedaan. 

 

   

3.3. Beerputten en vergaarbakken: 

 

Artikel 3.3.1. 

De beerputten en vergaarbakken voor mest- en andere afvalstoffen, moeten zo 

aangelegd worden dat zij geen hinder zijn voor de geburen en geen vloeistoffen laten 

aflopen in of op het openbaar domein. 
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3.4. Gebruik van leidingwater bij waterschaarste: 

 

Artikel 3.4.1. 

Bij waterschaarste is het verboden leidingwater te gebruiken voor het besproeien van 

grasperken en plantsoenen, het schrobben van voetpaden 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 3.4.2. 

De periode gedurende dewelke, evenals de plaatsen waarop de beperking van het 

waterverbruik van toepassing is, worden bepaald en kenbaar gemaakt door de 

Burgemeester. 

 

   

3.5. Uitbreken van besmettelijke ziekte: 

 

Artikel 3.5.1. 

In geval van het uitbreken van een besmettelijke ziekte is iedereen verplicht zich te 

gedragen naar de voorschriften van de gezondheidsleer en de onderrichtingen die door 

de Burgemeester of zijn afgevaardigde worden verstrekt, en die tot doel hebben de 

besmetting te beletten of te beperken. 
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TITEL IV: OPENBARE VEILIGHEID. 

Artikel AL BK Thema 

4.1. Bouwvallige gebouwen of muren: 

 

Artikel 4.1.1. 

Het is verboden een gebouw, dat door de Burgemeester onbewoonbaar werd verklaard 

om redenen van veiligheid, te bewonen of te laten bewonen. 

 

Artikel 4.1.2. 

Indien de sloping werd bevolen van of het bevel tot uitvoering van werken aan 

bouwvallige bouwwerken of muren, moeten deze binnen de opgelegde termijnen voltooid 

zijn. 

Indien geen behoorlijk gevolg wordt gegeven aan de voorgeschreven maatregelen kan 

de Burgemeester de werken ambtshalve doen uitvoeren op kosten van de eigenaar. 

 

   

4.2. Private speelterreinen die toegankelijk zijn voor het publiek: 

 

Artikel 4.2.1. 

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. 

 

   

4.3. Bepalingen die de titels III en IV gemeen hebben: 

 

Artikel 4.3.1. 

Wie bemerkt dat er iets kan gebeuren of gebeurd is dat de openbare gezondheid of 

veiligheid in gevaar brengt, is verplicht onmiddellijk de openbare overheid te 

verwittigen. 

Iedere oproep en ieder alarm die geen ander doel hebben dan een nutteloos optreden 

van de overheid te veroorzaken, zijn verboden. 
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TITEL V: OPENBARE ORDE EN RUST. 

Artikel AL BK Thema 

5.1. Belemmering van licht en zicht: 

 

Artikel 5.1.1. 

Het is verboden voorwerpen, die het licht of het zicht belemmeren of die hinderend 

zijn of onwelriekende geuren verspreiden te plaatsen voor woningen. Dergelijke 

voorwerpen moeten zonder de normale doorgang te belemmeren, op voldoende afstand 

en langs onbewoonde straatgedeelten geplaatst worden. 

 

   

5.2. Het plaatsen op de gevel van gebouwen, van straatnaamborden en van verkeerstekens  –  Nummering van huizen: 

 

Artikel 5.2.1. 

De eigenaars en bewoners zijn verplicht: 

1° toe te laten dat de gemeentelijke overheid op de gebouwen al door haar nodig 

geachte tekens, bestemd voor algemeen nut, aanbrengt, verwijdert of vervangt. 

Hetzelfde geldt voor houders van leidingen inzake openbaar nut en veiligheid, 

2° de gemeentelijke overheid te verwittigen wanneer deze tekens onleesbaar of 

onzichtbaar worden. 

 

Artikel 5.2.2. 

Eigenaars en bewoners van gebouwen zijn verplicht het gemeentebestuur toe te laten 

dit van een huisnummer te voorzien. 

De bewoner of de eigenaar is verplicht de gemeentelijke huisnummerplaat erop te laten 

en er voor te zorgen dat dit nummer leesbaar blijft vanaf de openbare weg. 

 

Artikel 5.2.3. 

Het huisnummer wordt aangebracht op manshoogte naast de hoofdingang indien deze 

aan de straatkant is gelegen of op de gevel die naar de straatzijde is gekeerd op de 

meest geschikte plaats, zodat het huisnummer van op de openbare weg duidelijk 

leesbaar is. 

 

 

bewoner 

 

 

GGZ (nog nooit 

toegepast) 
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Als het gebouw meer dan 5 m van de openbare weg afgelegen is, of als enige blijvende 

of tijdelijke hindernis het huisnummer onleesbaar maakt vanop de openbare weg, moet 

het huisnummer aangebracht worden op de brievenbus geplaatst aan de open weg, op 

enig vast element van de toegangspoort of bij gebreke daarvan op een paal van minimum 

0,5 m hoogte, te plaatsen door de eigenaar. Herhaling van het huisnummer naast de 

ingangsdeur is in dit geval aan te raden. Aanbevelingen vanwege het gemeentebestuur 

omtrent het aanbrengen van het huisnummer dienen opgevolgd te worden. 

 

Artikel 5.2.4. 

Wanneer het College van Burgemeester en Schepenen het nodig zal achten de 

huisnummering te veranderen, mogen de bewoners gedurende een jaar het oude nummer 

naast het nieuwe behouden, mits het oude nummer met een diagonale lijn door te halen. 

De kosten van de vernieuwing van de huisnummers vallen ten laste van de eigenaars. 

 

5.3. Lawaaihinder: 

 

Artikel 5.3.1. 

Alle lawaai of rumoer bij dag en bij nacht waardoor de rust van de inwoners verstoord 

kan worden is verboden wanneer dit lawaai of rumoer zonder noodzaak veroorzaakt 

wordt.” 

 

Artikel 5.3.2. 

Het is volstrekt verboden om:  

1°  alarmkanonnen of gelijkaardige apparaten bedoeld om dieren af te schrikken, te 

gebruiken op minder dan 100 m van de dichtstbijgelegen woning, 

2° voetzoekers, ontploffingspatronen of ontploffingstuigen, vuurpijlen of andere 

vuurwerkpatronen te gebruiken. De burgemeester kan voor vreugdeschoten tussen 

acht en tweeëntwintig uur afwijkingen toestaan en zal de voorwaarden terzake 

bepalen. Afwijkingen op dit verbod kunnen enkel worden toegestaan voor wettelijk 

erkend feestvuurwerk. Het bezit en gebruik van eigen mengsels van springstoffen 

is verboden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verloofden en 

aanverwanten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokale politie 
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Artikel 5.3.3. 

Het is volstrekt verboden om in open lucht de hiernavolgende apparaten of werktuigen 

in werking te stellen tussen zonsondergang en zonsopgang: 

alarmkanonnen of gelijkaardige apparaten bedoeld om dieren af te schrikken. 

 

Artikel 5.3.4. 

Het is volstrekt verboden om in open lucht de hiernavolgende apparaten of werktuigen 

in werking te stellen tussen tweeëntwintig en acht uur: 

zaagmachines, grasmaaiers, boren of andere werktuigen die door een motor worden 

aangedreven. 

 

Artikel 5.3.5. 

Het is verboden om in open lucht de hiernavolgende apparaten of werktuigen in werking 

te stellen op zon- en feestdagen indien dit lawaai oorzaak kan zijn van 

gerechtvaardigde klachten der geburen: 

zaagmachines, grasmaaiers, boren of andere werktuigen die door een motor worden 

aangedreven. 

 

Artikel 5.3.6. 

Het is verboden om zonder voorafgaande machtiging van de burgemeester in open 

lucht:  

1° luidsprekers, megafoons e.d.m. in werking te stellen, 

2° vuurwerk af te steken, 

3° aan muziekuitvoeringen deel te nemen of dergelijke uitvoeringen te organiseren 

ongeacht of de muziek elektronisch versterkt wordt of niet, 

4° alarmhoorns, -sirenes of –bellen te installeren. 

De door de Burgemeester opgelegde voorwaarden dienen strikt nageleefd te worden. 

De Burgemeester kan enkel toestemming verlenen tot het afsteken van feestvuurwerk 

dat wettelijk erkend is. 
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Artikel 5.3.7. 

Het is verboden om zonder voorafgaande machtiging van de Burgemeester, 

feesttenten: 

1° luidsprekers, megafoons e.d.m. in werking te stellen, 

2° aan muziekuitvoeringen deel te nemen of dergelijke uitvoeringen te organiseren, 

ongeacht of de muziek elektronisch versterkt wordt of niet. 

De door de Burgemeester opgelegde voorwaarden dienen strikt nageleefd te worden. 

 

Artikel 5.3.8. 

De eigenaars of houders van honden of andere dieren moeten de nodige maatregelen 

nemen opdat de geluiden die door deze dieren worden voortgebracht, geen aanleiding 

zouden kunnen geven tot gerechtvaardigde klachten vanwege de buren. 

 

 

 

Inrichter,organisator 

 

 

Lokale politie 

 

5.4. Weddenschappen:    

 

Artikel 5.4.1. 

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

openbaar. 

 

Artikel 5.4.2. 

Het is verboden aan dergelijke kansspelen en weddenschappen deel te nemen, mee te 

werken of toe te laten op privaat domein. 

 

Artikel 5.4.3. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organisator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSZ ? (nog nooit 

voorgekomen ?) 
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5.5. Het aanbrengen van plakbrieven en verspreiden van vlugschriften: 

 

Artikel 5.5.1. 

Wanneer plakbrieven of vlugschriften aanleiding zouden kunnen geven tot oproer of 

ophitsing, kan de Burgemeester het aanplakken of de verspreiding verbieden en de 

reeds aangeplakte brieven doen verwijderen. 

 

   

5.6. Hinder of last aandoen: 

 

Artikel 5.6.1. 

Het is verboden aan deuren te bellen of te kloppen met het inzicht de bewoners te 

storen of te plagen. 

 

Artikel 5.6.2. 

Het is verboden te gooien met voorwerpen die schade of hinder aan personen of 

goederen kunnen toebrengen. 

 

Artikel 5.6.3. 

Het is verboden reisduiven en alle andere soort duiven, die niet aan prijskampen 

deelnemen, te laten uitvliegen tot één uur na het sluiten van de prijskampen op de 

zaterdagen, zondagen en feestdagen waarop duivenprijskampen georganiseerd worden, 

en dit van 15 maart tot en met 15 oktober. 

Indien ingevolge overmacht, slechte weersomstandigheden, of enige andere oorzaak, de 

vluchten niet op voormelde dagen gehouden werden, geldt dit verbod ook voor de 

daaropvolgende dag. 

Elke handeling tijdens de duur van de prijsvluchten die de deelnemende 

duivenliefhebbers kan hinderen, is verboden. 

Hieronder wordt in het algemeen elke daad verstaan die de duiven kan doen op- of 

afschrikken, zoals onder meer het in de nabijheid van de hokken slaan of zwaaien met 

allerlei voorwerpen, opstellen van molentjes of andere draaiende voorwerpen. 
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5.7. Maskers: 

 

Artikel 5.7.1. 

Het is verboden zich gemaskerd, vermomd of verkleed in het openbaar te vertonen.  

De Burgemeester mag in bijzondere omstandigheden afwijkingen toestaan. 

 

Artikel 5.7.2. 

Bepalingen van toepassing bij door de Burgemeester toegestane afwijkingen: 

1° Het is de gemaskerde, vermomde of verklede personen verboden kledij te dragen 

die strijdig is met de goede zeden of kwetsend voor de erediensten, openbare 

overheden of vreemde staatshoofden. 

Het is eveneens verboden kledij te dragen die aanleiding kan geven tot verwarring 

met openbare gezagsdragers. 

2° Op de openbare weg en in de voor het publiek toegankelijke lokalen moeten 

maskers worden afgenomen om 24 uur. 

3° Het werpen van voetzoekers en gebruik van andere lawaaimakende springtuigen is 

verboden. 

4° Er mogen geen stokken of wapens worden gedragen. 

5° De maskerende of verklede personen mogen niet met geweld of zonder toelating 

van de uitbater openbare drankgelegenheden binnendringen, ook mogen ze niemand 

lastig vallen. 

6° Het is de maskerende, vermomde of verklede personen verboden drukwerken, 

vlugschriften uit te delen of te koop te stellen zonder toelating van de 

Burgemeester. 

7° Er mogen geen geluiden of noodseinen voortgebracht worden, die kunnen verward 

worden met seinen van de hulpdiensten. 

8° Op het eerste verzoek van de Politie moeten de maskers afgenomen worden en 

moeten de betrokkenen hun identiteit bekend maken. 

 

   

 



Nieuwe Algemene Politieverordening   30 

 

5.8. Water- en ijsrecreatie: 

 

Artikel 5.8.1. 

De Burgemeester kan verbieden te baden, te zwemmen, zich op het ijs te begeven, 

vaartuigen te gebruiken in en op de publieke waterlopen en vijvers. 

 

Artikel 5.8.2. 

Het is verboden zich met voorwerpen op het ijs te begeven tenzij de Burgemeester 

hiervoor toelating gegeven heeft. 

 

   

5.9. Drankslijterijen: 

 

Artikel 5.9.1. 

Alle houders van een drankslijterij moeten zich houden aan het besluit van de 

Burgemeester, waardoor die met het oog op het vrijwaren van de openbare rust, 

beveelt de inrichting te sluiten, ofwel volledig, ofwel tijdelijk. 

 

   

5.10. Vertoningen: 

 

Artikel 5.10.1. 

De toegang tot de openbare lokalen, waar vertoningen gegeven worden, is verboden aan 

personen die kennelijk tekenen van dronkenschap vertonen. 

 

Artikel 5.10.2. 

Iedere handeling van om het even wie, die onwelvoeglijk, onbeleefd of oneerbiedig is, of 

die gelijk welke wanorde zou kunnen uitlokken, is verboden. 
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Artikel 5.10.3. 

Ieder persoon in overtreding met dit hoofdstuk 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. 

 

   

5.11. Danspartijen: 

 

Artikel 5.11.1. 

Alle openbare danspartijen, van om het even welk soort dansen, in eender welk gebouw, 

lokaal of plaats waar het publiek toegelaten wordt, zowel deze in open lucht als deze 

niet in open lucht, moeten door de uitbater van het lokaal of de inrichter van het 

dansfeest, minstens twee werkdagen op voorhand ter kennis worden gebracht van het 

gemeentebestuur. 

 

Artikel 5.11.2. 

De kennisgeving waarvan sprake in vorig artikel, moet volgende gegevens bevatten: 

- ligging van inrichting, lokaal of plaats waar het dansfeest doorgaat, 

- volledige identiteit van de uitbater of verantwoordelijke inrichter, met ev. naam en 

adres van de vereniging in wier naam wordt opgetreden, 

- datum van het voorgenomen dansfeest met uur van aanvang en einde, eventueel de 

termijn zo het periodieke danspartijen betreft, 

- naam en adres van de orkestleider of muziekuitvoerder met aard der te gebruiken 

muziekinstrumenten. 

 

Artikel 5.11.3. 

Personen die zich blijkbaar in staat van dronkenschap bevinden en die in dergelijke 

toestand de plaatsen waar gedanst wordt willen betreden, moeten door de uitbater of 

de verantwoordelijke inrichter de toegang tot deze plaatsen ontzegd worden. 

Desnoods dienen zij daartoe hulp van de politie in te roepen. 

 

 

 

 

inrichter 

 

 

 

Lokale politie (niet 

echt een 

beheerskost) 
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Artikel 5.11.4. 

Alle openbare danspartijen in eender welke lokalen of plaatsen waar zij gehouden 

worden, en ook deze in open lucht, kunnen door de Burgemeester of een in zijn plaats 

optredend politieofficier, onmiddellijk verboden worden, met ontruiming van de 

inrichting, indien er wanordelijkheden plaats hebben, of ingeval de openbare orde of de 

rust der geburen wordt verstoord. 

 

   

5.12. Openbare vergaderingen: 

 

Artikel 5.12.1. 

Behoudens schriftelijke toelating van de Burgemeester is het verboden op alle 

openbaar domein en op het privaat domein van de gemeente openbare vergaderingen te 

organiseren. 

De aanvraag moet minstens acht dagen op voorhand ingediend worden. 

 

Artikel 5.12.2. 

De deelnemers aan de in artikel 5.12.1. bedoelde vergaderingen moeten onmiddellijk 

gevolg geven aan de bevelen van de bevoegde politiediensten, die tot doel hebben de 

openbare orde en rust te vrijwaren of te herstellen. 

 

Artikel 5.12.3. 

De houders van de vergunning waarvan sprake in artikel 5.12.1. zijn ertoe gehouden de 

voorwaarden na te leven die in deze vergunning worden gesteld. Het niet naleven van de 

voorwaarden tegen dewelke de toelating werd verleend, sluit de intrekking van de 

vergunning in. 

 

Artikel 5.12.4. 

Als openbare vergadering wordt beschouwd het georganiseerd samenkomen voor een 

gemeenschappelijke beraadslaging of handeling of voor het verrichten van 

mededelingen, oproepen of propaganda ten aanzien van een publiek waarbij de 

samenkomst in principe voor iedereen toegankelijk is. 

 

 

 

inrichter 

 

 

EZ, VO ? 

Lokale politie 
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5.13. Sport- cultuur- en vrijetijdsinfrastructuren: 

 

Opgeheven G.R. 10/12/1992. 

 

   

5.14. Groepsverblijven: 

 

Artikel 5.14.1. 

Elke groep of gelijk welke organisatie die minstens één georganiseerd 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 indienen bij de 

politie. 

Deze aangifte zal bevatten: 

1° volledige identiteit van de verantwoordelijke. Deze persoon moet minstens 21 jaar 

oud zijn, 

2° het aantal personen dat deel uitmaakt van de groep, met de naam, voornaam, 

geboorteplaats en -datum en adres van ieder deelnemer, 

3° de datum en het uur van de aankomst, alsook de datum van het vertrek, dit voor 

iedere groep. 

 

Artikel 5.14.2. 

Nachtspelen op de openbare plaatsen of domeinen alsmede fakkeltochten, zijn 

verboden zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de Burgemeester.  

De aanvraag tot toelating zal vermelden de datum van de activiteit met het uur van 

aanvang en einde en een opgave of schatting van het aantal deelnemers alsook de naam 

en het adres van de verantwoordelijke. 

 

 

 

Organisator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organisator 

 

 

 

Lokale polite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokale politie 
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5.15. De wijkspeelpleinen: 

 

Artikel 5.15.1. 

De ouders mogen hun kinderen niet laten spelen, noch op de rijweg der openbare wegen, 

noch op de openbare parkeerterreinen, noch op de openbare hovingen en plantsoenen. 

Ongeoorloofde kinderspelen, die de voetgangers kunnen hinderen, zijn bovendien op de 

voetpaden en wandelwegen verboden. 

 

Artikel 5.15.2. 

De gemeentelijke wijkspeelpleinen zijn speciaal opgericht en aangelegd om de kinderen 

een veilige speelruimte te bezorgen. 

Ze zijn voor alle belangstellenden toegankelijk. 

De wijkspeelpleinen zijn toegankelijk: 

a) van april tot en met september: van 8 uur tot zonsondergang, 

b) van oktober tot en met maart: van 9 uur tot zonsondergang. 

Het College van Burgemeester en Schepenen kan het gebruik van een wijkspeelplein 

evenwel tijdelijk exclusief voorbehouden aan een groepering. 

 

Artikel 5.15.3. 

Alle speeltoestellen, zandbakken, enz. zijn uitsluitend voorbehouden aan kinderen tot 

de leeftijd van 12 jaar. 

Personen ouder dan 12 jaar mogen in geen geval de kinderen in het gebruik der 

speeltoestellen en zandbakken hinderen. 

 

Artikel 5.15.4. 

Voetballen is enkel toegelaten op de terreinen die daartoe speciaal zijn aangelegd. 

 

Artikel 5.15.5. 

Bezoekers van de wijkspeelpleinen, die vergezeld zijn van een hond, zijn verplicht deze 

bestendig aan de leiband te houden. Indien de hond één of meer kinderen schrik 

inboezemt, is de eigenaar of de begeleider van de hond verplicht deze onmiddellijk te 

verwijderen. 
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Artikel 5.15.6. 

Alle bezoekers van de wijkspeelpleinen zijn verplicht: 

a) fietsen en andere rijtuigen in de daartoe voorziene rekken, buiten de speelpleinen, 

te stallen, 

b) de beplantingen binnen en buiten de omheining van de speelpleinen te eerbiedigen, 

c) de speeltoestellen op een behoorlijke wijze te gebruiken, zodat er geen abnormale 

sleet of beschadiging kan ontstaan, 

d) papier, etensresten en dergelijk afval te deponeren in de korven die daartoe 

speciaal op de speelpleinen worden opgesteld. 

 

Artikel 5.15.7. 

Het gemeentebestuur is niet aansprakelijk voor ongevallen die zich zouden voordoen op 

de wijkspeelpleinen. 
 

   

5.16. Het verkeer met rijdieren: 

 

Artikel 5.16.1. 

Op elk bereden paard en rijdier, moet op een steeds zichtbare wijze op het zadeldoek, 

zowel aan linker- als aan rechterzijde van het dier een plaat aangebracht worden van  

15 op 15 cm, waarop de letter D (voor Damme), evenals een identificatienummer 

voorkomen. 

 

Artikel 5.16.2. 

Deze plaat wordt uitgereikt door het gemeentebestuur waar tevens een naamregister 

wordt bijgehouden, dat moet toelaten de eigenaar van het desbetreffende paard of 

rijdier te identificeren. Zijn echter eveneens geldig, de identificatieplaten in voege in 

andere gemeenten of steden, waarop de kenletters van de gemeenten of steden en het 

identificatienummer van het dier voorkomen. 

 

Artikel 5.16.3. 

Vallen niet onder toepassing van dit hoofdstuk, de paarden bereden door rijkswachters 

in uniform. 

 

 

 

paardrijder 

 

 

GGZ (nog nooit 

toegepast) 
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Artikel 5.16.4. 

De zadelnummers die reeds door de eigenaars op vrijwillige basis werden aangeschaft 

en door de ruiterverenigingen werden aangekocht, blijven geldig, op voorwaarde dat 

deze nummers op het gemeentebestuur geregistreerd worden. 
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Titel 5bis – Diverse bepalingen (in het kader van de administratieve sancties) 
 

Artikel 5 bis.1.  

Het is verboden zonder daartoe gerechtigd te zijn op andermans grond te komen of 

zijn dieren erover te doen lopen. 

 

Artikel 5 bis.2 

Het is verboden om andermans roerende of onroerende eigendommen opzettelijk te 

beschadigen of te vernielen. 

 

Artikel 5bis.3. 

Het is verboden wettig aangebrachte aanplakbiljetten kwaadwillig af te trekken of te 

scheuren. 

 

Artikel 5bis.4. 

Het is verboden om opschriften, affiches, fotografische en beeldvoorstellingen, 

vlugschriften, folders, pamfletten plakbriefjes, stickers aan te brengen op de openbare 

weg en op bomen, aanplantingen, publiciteitsborden, voor- en zijgevels, muren, 

omheiningen, pijlers, palen, zuilen, bouwwerken, monumenten, straatmeubilair, 

verkeersborden en andere langs de openbare weg of in de onmiddellijke nabijheid ervan 

liggende opstanden op andere plaatsen dan die welke door de overheden tot aanplakking 

zijn bestemd of vooraf en schriftelijk werden vergund door de eigenaar of 

gebruikersgerechtigde voor zover die laatste vooraf en schriftelijk de toestemming 

van de eigenaar heeft verkregen. 
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TITEL VI: SLOTBEPALINGEN, MAATREGELEN VAN AMBTSWEGE EN STRAFBEPALING. 

Artikel AL BK Thema 

 

Artikel 6.1. 

Wanneer deze verordening of de uitvoeringsbesluiten ervan overtreden worden en 

ieder uitstel gevaar zou kunnen opleveren, laat de bevoegde gemeentelijke overheid van 

ambtswege de maatregelen uitvoeren die de overtredene verzuimt, en dit op zijn 

kosten. 

 

Artikel 6.2. 

Overminderd de toepassing van andere straffen, door wettelijke of reglementaire 

beschikkingen, worden de overtredingen van deze verordeningen van de 

uitvoeringsbesluiten ervan gestraft met een gevangenisstraf van minstens één dag en 

hoogstens zeven dagen, alsook met een geldboete van minstens één euro en hoogstens 

vijfentwintig euro of met één van de straffen alleen. 

Naast de straf zal de politierechtbank, als het opportuun is, beslissen dat de 

overtreding binnen de door het vonnis gestelde termijn hersteld moet worden en zal ze 

bepalen dat, als de beslissing niet ten uitvoer gebracht wordt, het stadsbestuur 

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. 

 

Artikel 6.3. 

Op datum van inwerkingtreding van onderhavige verordening worden alle 

politieverordeningen- en reglementen, vastgesteld krachtens artikel 78 van de 

gemeentewet en overeenkomstig het decreet van 14 december 1789, het decreet van 

16-24 augustus 1790 en het decreet van 19-22 juli 1791 van toepassing op een gedeelte 

van het grondgebied van de gemeente en vastgesteld vóór 1 januari 1977, opgeheven. 
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Artikel 6.4. 

Op dezelfde datum worden eveneens opgeheven: 

1° het gemeenteraadsbesluit van 22 december 1977 betreffende de intrekking van 

de bouwverordening van 23 december 1977 op de landbouwwegen + nieuwe 

verordening, artikels 2 tot 4, 

2° het gemeenteraadsbesluit van 21 oktober 1980 tot vaststelling van een 

politieverordening op de wijkspeelpleinen, 

3° het gemeenteraadsbesluit van 21 april 1981 tot vaststelling van een 

politiereglement op het rondzwerven van honden, 

4° het gemeenteraadsbesluit van 10 november 1981 tot vaststelling van een 

politieverordening op het verkeer met rijdieren, 

5° het gemeenteraadsbesluit van 4 oktober 1983 tot vaststelling van een 

politiereglement op het uitvliegen van reisduiven. 

 

Artikel 6.5. 

Artikel 1.3.1. tweede lid en artikel 1.3.5. treden in werking nadat de huidige beslissing 

tot opheffing van de artikelen 2 tot 4 van het gemeenteraadsbesluit van  

21 december 1977 tot intrekking van de bouwverordening dd. 23 augustus 1977 op de 

landbouwwegen + nieuwe verordening goedgekeurd werd en op de wettelijke wijze 

bekendgemaakt. 

 

   

 


