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ALGEMEEN GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT EN AANVULLENDE 
GEMEENTELIJKE POLITIEREGLEMENTEN

INTERNE AFSPRAKENNOTA

Nagezien en opgenomen door verkeerscel op 31 maart 2000

1. Actoren

• Bestuur: burgemeester, schepencollege, gemeenteraad

• Politie

• Administratie: Secretaris, Veerle en Nancy, Marie Declercq

• Technische dienst: Schepen Roland Florizoone, Wim, Karine

• Hogere overheid: Administratie Wegen en Verkeer of Minister van Verkeer en infrastructuur (bijzonder 
toezicht) 

2. Procedure

• Verkeerscel wordt gehouden drie weken voor de gemeenteraad.  
Bespreking van het onderwerp in de verkeerscel en vastlegging van de inhoud van het besluit.

• Secretariaat maakt onmiddellijk het voorontwerp van besluit op en geeft af aan de Politiecommissaris.  (Bij 
afwezigheid wordt het in ’t bakje van de commissaris gelegd zodat de wachtofficier van dienst de zaak kan 
behartigen.)

• Binnen de drie dagen doet de Politie nazicht van het besluit en past het eventueel aan

• Binnen de drie dagen wordt door de politie het bijhorend plan met aanduiding van alle verkeerstekens 
opgemaakt.  

• Het definitief plan wordt onmiddellijk aan het Secretariaat bezorgd.

• Het ontwerpbesluit en het plan worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd

• Het Secretariaat verstuurt onverwijld het besluit naar de hogere overheid

• Na goedkeuring wordt het besluit voorzien van de goedkeuringsstempel samen met de begeleidende brief 
van de hogere overheid (enkel indien er op of aanmerkingen geformuleerd zijn) alsook het definitief plan 
overgemaakt door Nancy aan de politie en de ingenieur (onverminderd de andere verplichtingen inzake 
toezending)

• De politie gaat samen met de Technische dienst ter plaatse om de exacte inplantingsplaats van de 
verkeerstekens aan te duiden overeenkomstig het definitief plan.  De Technische dienst voert het plan uit 
overeenkomstig de instructies van de Politie.

3. Voorwaarden tot slagen

• De verkeerscel wordt gehouden ten minste drie weken voor de gemeenteraad

• Iedereen houdt zich aan de deadlines

• Er worden geen ontwerpbesluiten op de dagorde van de gemeenteraad geplaatst die niet in de verkeerscel 
behandeld werden

• Na goedkeuring door de hogere overheid worden geen wijzigingen meer aanvaard, tenzij bij geval van 
overmacht.

4. Algemeen gemeentelijk politiereglement – wijzigingen

• Gemeenteraadsbesluit, opgemaakt door Secretariaat

• Met bekendmaking door aanplakking gedurende 20 dagen

• Het besluit wordt, binnen de 48u overgemaakt, samen met het getuigschrift van bekendmaking, aan:
Bestendige Deputatie
De heer Luc Debels
Afdeling Vlaamse Gemeenschap /l.3
Burg 4
8000 Brugge
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• Ook 1 afschrift aan :
Griffie van de politierechtbank, P. Benoitlaan 2, 8630 Veurne
Rechtbank van eerste Aanleg, P. Benoitlaan 2 te 8630 Veurne

• +/- 4 exemplaren voor zonechef, politiecommissaris + korps 

• Ingenieur Wim Morel

5. Aanvullende gemeentelijke verkeersreglementen

• Gemeenteraadsbesluit, opgemaakt door Secretariaat

• Geen bekendmaking

• Het besluit wordt onverwijld in drievoud overgemaakt

 Indien het een gemeenteweg betreft aan het 
Mevrouw B. Feys
Ministerie van Verkeer en Infrastructuur
Bestuur Verkeersreglement en Infrastructuur
Burg 4
Dienst Wegveiligheid
Directie D1 – Blok C – 4de verdieping
Wetstraat 155
1040 Brussel

 Indien het de gewestweg N34 (Nieuwpoortlaan, Duinkerkelaan, Koninklijke Baan), de N35 
(Veurnestraat, Koksijde) of de N396 (Koksijdeweg) betreft, aan het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Roeselarestraat 77
8600  Diksmuide - Esen

 Indien het de gewestweg N34 (Kerkstraat, De Pannelaan, Stationsstraat), de N386 
(Duinhoekstraat) of de N39 (Dijk, Duinkerkekeiweg, Veurnekeiweg) betreft aan het 
Ministerie Van de Vlaamse Gemeenschap
Roeselarestraat 77
8600 Diksmuide – Esen

• Na goedkeuring (uitdrukkelijk binnen 60 dagen of stilzwijgend) het besluit al dan niet voorzien 
van de goedkeuringsstempel in 1 exemplaar overmaken aan : 
 - Politiecommissaris (+ 7 exemplaren voor het korps)

- Politiezone Westkust, verkeersdienst Nieuwpoort

- Schepen Florizoone

- Ingenieur Wim Morel

6. Tijdelijk politiereglement n.a.v. manifestaties (vb. Wielerwedstrijden, rommelmarkten, Fatima,…)

• Besluit van de burgemeester, opgemaakt door de dienst Politie

• Geen bekendmaking

• Geen verdere behandeling door de dienst Secretariaat, tenzij bij opvraging door de rechtbank de gevraagde 
besluiten opsturen

Gemeente DE PANNE

ALGEMEEN GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT
De Gemeenteraad,

Gelet op het decreet van 14 december 1789 betreffende de inrichting der Gemeenten, meer bepaald art. 50;

Gelet op het decreet van 16-24 augustus 1790 betreffende de rechterlijke inrichting, meer bepaald art. 3 van 
voorstel XI;

Gelet op de Gemeentewet, meer bepaald de art. 75 en 78;

Overwegende dat de Gemeentelijke overheid tot taak heeft haar inwoners te laten genieten van de voordelen 
van een goede politie en, meer bepaald, in moet staan voor de openbare reinheid, gezondheid, veiligheid en 
rust;

Gelet op Boek I, titel II, Hoofdstuk IV van het Burgerlijk Wetboek, inzonderheid art. 77;

Gelet op art. 28 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen;

Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en lijkbezorging;

Gelet op het KB van 17 oktober 1932 tot uitvoering van de wet van 21 maart 1932 waarbij lijkverbranding wordt 
toegestaan;
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Gelet op de uitgebrachte adviezen van de Commissie met betrekking tot het uitwerken van een nieuw 
algemeen Gemeentelijk politiereglement;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

Na beraadslaging;

BESLIST :

HOOFDSTUK  I: MAATREGELEN VAN AMBTSWEGE EN STRAFBEPALING

Art. 1: Wanneer deze verordening of de uitvoeringsbesluiten daarvan 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 zijn kosten.

Art. 2: Wijziging artikel 2 – gemeenteraadszitting dd. 28 december 2010

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, 354 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 0,025 euro tot 0,62 
euro  of  met  één  van  deze  straffen  alleen.  Naast  de  straf  kan  de  politierechtbank,  als  het 
opportuun  is,  beslissen  dat  de  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 worden de 
overtredingen van de artikelen 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 32, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 65, 66, 67, 68, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
80, 81, 109, 119, 121, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 141, 142, 143, 144 , 145, 146, 147, 
148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 156bis, 157, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 
169, 170, 194, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 215 bis, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 
223bis, 224, 225, 227, 228, 229, 231, 244, 245, 259, 260, 261, 263, 264, 266, 267, 268, 278, 283 
§4, 348, 350, 352, 353, 354, 355, 358, 359, 488, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 
515, 516, 517, 518, 519, 520 en 521 van het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement uitsluitend 
bestraft met een administratieve sanctie van maximum 250 euro”.

Art. 3: De leden van de lokale en federale politie, alle officieren en agenten van de openbare 
macht alsook alle vaststellers Gemeentelijke Administratieve Sancties zijn belast, eenieder voor 
wat hem betreft, met de uitvoering van het tegenwoordig reglement.

Art. 4: Alle gemeentelijke verordeningen en reglementen, vastgesteld krachtens art. 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 verkeersreglementen en de bouwverordeningen.

HOOFDSTUK II: DE VEILIGHEID EN HET GEMAK VAN DOORGANG OP DE OPENBARE 
WEGEN

AFDELING 1:  ALGEMENE BEPALING
Art. 5: Wijziging artikel 5 – gemeenteraadszitting dd. 16  september 2008

Wijziging artikel 5 t.e.m. 22 – gemeenteraadszitting dd. 16 december 2008
Voor de toepassingen van dit hoofdstuk en, meer algemeen, van deze verordening, is de openbare 
weg dat gedeelte van het gemeentelijke grondgebied en van het privaat domein met openbaar 
karakter dat in hoofdzaak bestemd is voor het verkeer van personen en/of voertuigen en/of voor 
iedereen toegankelijk binnen de bij de wetten, besluiten en reglementen bepaalde perken.
Voor de toepassing van dit hoofdstuk en, meer algemeen, van deze verordening, is de bebouwde 
kom een gebied met bebouwing waarvan de invalswegen aangeduid zijn met de verkeersborden 
F1 (begin van de bebouwde kom) en de uitvalswegen met de verkeersborden F3 (einde van de 
bebouwde kom) - (KB 1 december 1975).
Voor de toepassing van dit hoofdstuk en, meer algemeen, van deze verordening, is een 
wegvergunning een schriftelijke vergunning voor het gebruik van de openbare weg.  Een 
wegvergunning kan worden aangevraagd bij Gemeentebestuur De Panne, dienst Ruimtelijke 
Ordening, Zeelaan 21 te 8660 De Panne.  Een aanvraag tot het bekomen van een wegvergunning 
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kan tevens worden gedownload van de website van Gemeente De Panne.  Een wegvergunning 
wordt afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen en het College kan steeds tot 
intrekking van de wegvergunning beslissen.
Ingeval van een vaste of tijdelijke constructie is naast de wegvergunning steeds een voorafgaande 
en schriftelijke stedenbouwkundige vergunning vereist.  Een stedenbouw-kundige vergunning kan 
worden aangevraagd bij Gemeentebestuur De Panne, dienst Ruimtelijke Ordening, Zeelaan 21 te 
8660 De Panne.  Een aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning kan 
tevens worden gedownload van de website van Gemeente De Panne.  Een stedenbouwkundige 
vergunning wordt afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen en kan enkel 
afgeleverd worden na gunstig advies of machtiging van de bevoegde instanties.
De houder van een stedenbouwkundige vergunning verwerft rechten.  Deze vergunning kan dan 
ook niet worden ingetrokken.  Wanneer een stedenbouwkundige vergunning echter is gekoppeld 
aan een wegvergunning, dan vervalt de stedenbouwkundige vergunning bij intrekking van de 
wegvergunning.
De bekomen wegvergunning en stedenbouwkundige vergunning stellen de aanvrager niet vrij van 
het aanvragen en verkrijgen van een machtiging, indien het handelspand gelegen is aan een 
gewestweg.  Een machtiging kan worden aangevraagd bij en wordt afgeleverd door het 
Agentschap Infrastructuur – Wegen en Verkeer, Roeselarestraat 77 te 8600 Diksmuide.

AFDELING 2:  MANIFESTATIES EN SAMENSCHOLINGEN OP DE OPENBARE 
WEG.

Art. 6: Wijziging artikelen 6  t.e.m. 8 – gemeenteraadszitting dd. 27 maart 2007
Wijziging artikelen 6  t.e.m. 8 – gemeenteraadszitting dd. 16 september 2008

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

Art. 7: Elke persoon die deelneemt aan een samenscholing op  de openbare weg, dient zich te schikken 
naar de bevelen van de lokale of van de federale politie die tot doel hebben de veiligheid of het 
gemak van doorgang te vrijwaren of te herstellen.

Art. 8: De houders van de in artikel 6 van dit reglement bedoelde toelating zijn verplicht zich te schikken 
naar de voorwaarden vervat in het toelatingsbesluit.

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

AFDELING  3 :  HET PRIVATIEF GEBRUIK VAN DE OPENBARE WEG.

Onderafdeling  1 :              Algemene bepalingen.  

Art. 9: Wijziging artikelen 9 t.e.m. 22 – gemeenteraadszitting dd. 27 maart 2007
Wijziging artikelen 9 t.em. 22 – gemeenteraadszitting dd. 16  september 2008
Alle privatief gebruik van de openbare weg, op de begane grond alsook erboven of eronder, dat 
een gevaar kan betekenen voor de veiligheid of voor het gemak van doorgang is verboden, tenzij 
daartoe een wegvergunning werd bekomen.
Deuren, poorten, hekken, ... die op de openbare weg uitgeven, zullen niet langs buiten mogen 
opendraaien, uitgezonderd voor die gevallen waar door de maatregelen inzake brandpreventie het 
naar buiten draaien van de deuren is voorgeschreven.
Langs 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 om bermen te onderhouden, moet dit door de 
aangelande eigenaars gebeuren. 
Het gebruik van biociden op bermen is verboden.  Begraasde bermen mogen niet voor 15 juni 
gemaaid worden.  Een eventuele tweede maaibeurt mag slechts uitgevoerd worden na 
15 september.
Benzinepompen mogen niet worden geplaatst op het openbaar domein.
Trappen voor raamverkoop, hellende vlakken en andere voorwerpen die noodzakelijk zijn voor de 
toegankelijkheid, kunnen worden toegelaten via een wegvergunning, op voorwaarde dat deze 's 
avonds worden binnengezet.  Deze laatste voorwaarde is niet van toepassing voor stevig 
verankerde voorwerpen.
Niemand mag op de openbare weg staan om er koopwaren uit te stallen of enige nijverheid uit te 
oefenen.  Voor occasionele gelegenheden zoals een braderie, kan echter een wegvergunning 
worden bekomen.  Het is eveneens verboden de voorbijgangers op de openbare weg aan te 
spreken met het inzicht hun tot gids te dienen of zekere huizen aan te bevelen.
Het is verboden zonder wegvergunning op voetpaden, in straten en op openbare plaatsen meubels 
en andere voorwerpen uit te stallen, die bij openbare toewijzing worden verkocht.  Het is eveneens 
verboden om op voetpaden, in straten en op openbare plaatsen die verkopingen bij openbare 
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toewijzing te doen.  Deze beschikking is niet van toepassing op de verkopingen die bij rechtsmacht 
geschieden.
In zones waar in de voetpadstructuur parkings zijn ingewerkt, wordt de breedte van het voetpad 
slechts berekend vanaf de verbindingslijn van die parkings, getrokken aan de zijde van de 
terrassen, windschermen, reclamepanelen, bloembakken, zonneschermen, uitstallingen, ...
Waar zich hindernissen van het openbaar domein bevinden op het voetpad, wordt voor het 
berekenen van de breedte van het voetpad slechts tussen de gevellijn en die hindernis gemeten. 
(Vb.: parkeermeters, vlaggenmasten, verlichtingspalen, zitbanken, vuilnisemmers, ..).
Waar het voetpad voor een deel privatief is met openbaar karakter, wordt het privatieve deel 
steeds meegerekend in de totale breedte.
De breedte wordt steeds gerekend tussen de gevellijn en de boordsteen, de breedte van de 
boordsteen niet meegerekend.

Art. 10: Wijziging artikelen 10, 14, 19 – gemeenteraadszitting dd. 19  juni 2007
Wijziging artikelen 10 en 13 – gemeenteraadszitting dd. 23 oktober 2007

Bijzondere bepalingen van toepassing op terrassen op voetpaden en pleinen
Het plaatsen van terrassen wordt enkel toegestaan voor horeca-uitbatingen.

Het  plaatsen  van  terrassen  moet  geschieden  binnen  de  gevelbreedte  van  de  desbetreffende 
handelszaak,  zonder  een  belemmering  te  vormen  voor  de  gebruikers  van  een  eventuele 
gemeenschappelijke ingang van het gebouw.  Niemand mag het voetpad dat voor zijn eigendom, 
woning  of  handelszaak  is  gelegen,  aan  anderen  afstaan  of  verhuren  voor  het  plaatsen  van 
terrassen.
Tijdelijke terrassen  worden slechts toegestaan via een wegvergunning.   Met tijdelijk  wordt  hier 
bedoeld van 15 maart tot 15 november.
Tijdelijke terrassen zijn toegelaten met een maximale diepte als volgt :

- In alle gevallen moet minimaal 1,50 meter voetpad overblijven;
- Is het voetpad meer dan 3 meter breed, dan mag de helft worden ingenomen;

Waar het voetpad geheel of gedeeltelijk over de kadastrale eigendomsgrenzen loopt, worden deze 
delen  beschouwd als  privaat  domein met  openbaar  karakter  en gelden dezelfde regels  als  is 
bepaald in vorige alinea.
Bestaande permanente terrassen worden beschouwd als vergund via een wegvergunning.
Wegvergunningen  voor  terrassen  op  voetpaden  en  pleinen  kunnen  ten  allen  tijde  en  zonder 
nadelig gevolg voor het gemeentebestuur worden ingetrokken om redenen van openbaar nut of 
openbare veiligheid.
De terrassen worden steeds geplaatst tegen de gevellijn.
Open  terrassen  worden  niet  toegestaan  voor  die  uitbatingen  die  reeds  beschikken  over  een 
uitbreiding aan het gebouw buiten de rooilijn, behalve evenwel op de voetpaden en pleinen waar 
open terrassen ingevolge de plaatselijke toestand uit attractief oogpunt gewenst zijn.  (Vb. : pleinen 
en verkeersvrije  straten).  Van deze regel kan afgeweken worden indien de overblijvende vrije 
strook van het voetpad na plaatsing van de terrassen, minstens 1,50 meter is.
Op verkeersvrije straten en pleinen kunnen open terrassen toegelaten worden.  
Het College van Burgemeester en Schepenen moet daartoe het plan goedkeuren.  Het plan bevat 
de aanwijzing van de terrassen aan de instellingen.  Voor het plaatsen van windschermen bij deze 
terrassen is naast een wegvergunning steeds een stedenbouwkundige vergunning vereist.  Indien 
windschermen bij deze terrassen worden toegelaten, moeten deze van een uniformiteit getuigen 
voor een zelfde plein of straat en wat de materialen betreft, voldoen aan hetgeen verder is bepaald 
in  artikel  12  van  dit  reglement.   Deze  terrassen  kunnen  worden  geplaatst  van  15 maart  tot 
15 november.
Bij het plaatsen van terrassen moeten alle openbare nutsvoorzieningen steeds bereikbaar zijn en 
toegankelijk blijven voor de openbare diensten.
De wanden van het terras mogen geen uitsteeksels hebben.  Sierverlichting is toegestaan voor 
zover de veiligheid is verzekerd en geen kabels zichtbaar zijn.
Voorwerpen mogen voor open of gesloten terrassen worden geplaatst, op voorwaarde dat zij ten 
allen tijde binnen een strook van 60 cm voor het terras blijven, dat zij niet meer dan 1,30 meter 
boven de grond komen, dat ten allen tijde minimaal 2,50 meter voetpad overblijft en daartoe een 
wegvergunning werd bekomen.

Art. 11: Bijzondere bepalingen van toepassing op strandterrassen
Op de zandstrook bestemd voor de exploitatie van de terrassen van de op de Zeedijk gevestigde 
etablissementen is het verboden enige andernfrastructuur   te plaatsen dan deze strikt noodzakelijk 
voor  de  uitbating  ervan.  Aldus  zijn  toegelaten  :  tafels,  stoelen,  zetels  en  parasols.   De 
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strandterrassen mogen enkel worden geplaatst van 15 maart tot 15 november en de maximum 
diepte van de terrassen bedraagt 23 meter aan de westkant, d.i. ten westen van de Zeelaan.  Aan 
de oostkant, d.i. ten oosten van de Zeelaan, wordt een maximale diepte van 20meter toegestaan. 
De maximale dieptes zijn te meten vanaf de boord van de Zeedijk.  De strandterrassen dienen te 
worden afgebakend met parasols, niet voorzien van reclameopschriften en/of –logo’s.  De parasols 
dienen in  goede staat  te  zijn.   Het  opbergen van  de parasols  is  enkel  mogelijk  in  niet  vaste 
constructies.  Deze dienen in witte kleur en fris geschilderd te zijn.  Enkel constructies in goede 
staat worden toegelaten.  Deze niet vaste constructies moeten worden geplaatst aan de zeekant 
van  de  terrasexploitatie,  binnen  de  exploitatie.   Deze  bergruimte  kan  enkel  worden  geplaatst 
tijdens de periode van de exploitatie der strandterrassen van 15 maart  tot  15 november.   De 
strandterrassen dienen voorzien te zijn van een goed onderhouden houten vloer of strandterrassen 
moet  ten  allen  tijde  een  strook  van  0,50meter  vrij  worden  gehouden  ten  behoeve  van  de 
reinigingsdienst.  Mits schriftelijk akkoord van de mede-eigendom van het aanpalende pand kan 
aan de eigenaar van een strandterras een wegvergunning gegeven worden voor het uitbreiden van 
het terras.  Het strand ter hoogte van de rampen moet ten allen tijde vrij blijven.

Art. 12: Bijzondere bepalingen van toepassing op windschermen
Voor bestaande en niet-vergunde windschermen moet een wegvergunning worden aangevraagd.
Onderstaande bepalingen inzake windschermen, zijn enkel van toepassing op te vervangen of 
nieuw aan te brengen windschermen. Windschermen worden enkel toegestaan voor horecazaken.
Het aanbrengen van windschermen vóór de huizen of uitbatingen, of zelfs op de 
achteruitbouwstroken, is enkel toegelaten via een wegvergunning en een stedenbouwkundige 
vergunning.  De aanvraag tot toelating zal een professionele en gedetailleerde schets van de op te 
richten constructie bevatten, met opgave van de te gebruiken materialen.
Windschermen mogen maximaal 2,20 m hoog zijn.  Aan de voorzijde maximaal 0,90 meter. 
Windschermen worden steeds geplaatst tegen de gevellijn.
De windschermen kunnen enkel bestaan uit doorzichtig gelaagd glas.  Het metalen of houten 
kader mag maximaal 0,90 meter boven de rand van het voetpad of het wegdek uitsteken en moet 
getuigen van een goed design.  Commerciële boodschappen zijn volledig verboden.  Zijn enkel 
gedoogd: de benaming en logo's van de instelling, voor zover ze zijn aangebracht in professionele 
belettering op glas.  Deze belettering mag nooit meer dan 10 % van het totale glasoppervlak 
beslaan.
Het College van Burgemeester en Schepenen kan gebieden dat ook aan de straatzijde een 
gelijkaardige constructie wordt aangebracht teneinde de voorste grens van een terras te 
bestendigen.
Geen versieringen of reclameborden mogen boven het niet-transparante gedeelte van de 
windschermen aangebracht worden.

De maximum toegelaten diepte van de windschermen wordt als volgt bepaald :
TOTALE TROTTOIRDIEPTE (x)
1 tot 1,5 meter MAXIMUM DIEPTE WINDSCHERMVRIJBLIJVENDE DIEPTE TROTTOIR
0
x
1,5 tot 3 meter
x min 1,5 meter
minimum 1,5 meter
3 tot 6 meter
x gedeeld door 2
x gedeeld door 2
meer dan 6 meter
3 meter
x min 3 meter

Ingeval de breedte van het voetpad verminderd wordt, moet de houder van een wegvergunning 
zijn  windschermen aanpassen aan de nieuwe breedte van het  voetpad volgens het  hierboven 
vermeld schema.  Hiervoor kan geen aanspraak worden gemaakt op enige schadeloosstelling.

Art. 13: Bijzondere bepalingen van toepassing op reclamepanelen, reclameruiters, menuborden, 
prijslijsten, publiciteitsstandjes, bloembakken, vlaggen en andere reclamevoorwerpen
Het  plaatsen  van  reclamepanelen,  reclameruiters,  menuborden,  prijslijsten,  publiciteitsstandjes, 
bloembakken,  rijwielen  die  als  hoofddoel  hebben  het  maken  van  reclame,  vlaggenmasten  of 
andere reclamevoorwerpen kan alleen geschieden op het voetpad voor de handelszaak en dit 
tegen de gevellijn op de plaats aangeduid in de vergunning.  De afmetingen mogen de volgende 
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maten  niet  overschrijden  :  voor  de  reclamepanelen,  reclameruiters,  menuborden,  prijslijsten, 
publiciteitsstandjes, rijwielen die als hoofddoel hebben het maken van reclame, vlaggenmasten en 
andere reclamevoorwerpen 1,30 meter hoogte op 60 cm breedte en voor de bloembakken 60 cm 
breedte.
De  opschriften  moeten  van  professionele  design  en  belettering  getuigen  en  moeten  goed 
onderhouden worden en minstens ook in het Nederlands worden vermeld.
Wanneer  menuborden,  prijslijsten  en  dergelijke  tegen  de  gevel  of  tegen  het  niet-transparante 
gedeelte van de terrasafsluiting worden bevestigd, dienen zij vlak tegen de gevel of tegen het niet-
transparante gedeelte van de terrasafsluiting te worden bevestigd en mogen zij  geen uitsprong 
hebben.
Alle reclamepanelen, reclameruiters, menuborden, prijslijsten, publiciteitsstandjes, bloembakken, 
rijwielen  die  als  hoofddoel  hebben  het  maken  van  reclame,  vlaggenmasten  en  andere 
reclamevoorwerpen moeten minstens 1,50 meter van de rand van het voetpad verwijderd blijven.

Art. 14: Bijzondere bepalingen van toepassing op zonnetenten, zonnezeilen, luifels, gordijnen, 
zonneblinden en zonneschermen
Voor bestaande en niet-vergunde zonnetenten, zonnezeilen, luifels, gordijnen, zonneblinden, 
zonneschermen, spandoeken of dergelijke moet een wegvergunning worden aangevraagd.
Onderstaande bepalingen inzake zonnetenten, zonnezeilen, luifels, gordijnen, zonneblinden, 
zonneschermen, spandoeken of dergelijke, zijn enkel van toepassing op te vervangen of nieuw 
aan te brengen zonnetenten, zonnezeilen, luifels, gordijnen, zonneblinden, zonneschermen, 
spandoeken of dergelijke.
Geen zonnetenten, zonnezeilen, luifels, gordijnen, zonneblinden, zonneschermen, spandoeken of 
dergelijke mogen over of langs de openbare weg gespannen of geplaatst worden dan via een 
wegvergunning en een stedenbouwkundige vergunning.
Het uithangen van koopwaar aan de zonnetenten, zonnezeilen, luifels, gordijnen, zonneblinden of 
zonneschermen van een winkel, handelszaak of eender welk ander gebouw is verboden.
Alle zonneschermen of andere uitstekende voorwerpen aan een gebouw vastgemaakt zullen met 
het onderste gedeelte tenminste op 2,20 meter boven de grond moeten komen, franje of hangende 
boord inbegrepen, en minstens 1,50 meter van de rand van het voetpad verwijderd blijven.  Deze 
zonneschermen mogen geen uitsteeksels hebben.

Art. 15: Bijzondere bepalingen van toepassing op voorwerpen geplaatst op de vensterdorpels   of op   
andere delen van de gebouwen
Het is verboden op de vensterdorpels of op enig ander deel van een gebouw voorwerpen te 
plaatsen die, ingevolge een onvoldoende stevigheid, op de openbare weg kunnen vallen en aldus 
de veiligheid of het gemak van doorgang in gevaar kunnen brengen.
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, en werken moeten ten allen tijde op dergelijke wijze worden uitgevoerd zodat ze geen 
gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid of voor het gemak van doorgang.

Art. 16: Bijzondere bepalingen van toepassing op het uitstallen van koopwaren
Het uitstallen van koopwaren wordt slechts toegestaan via een wegvergunning.  De uitstallingen, 
met inbegrip van de koopwaren, moeten tegen de gevellijn worden geplaatst en mogen maximum 
60 cm breed zijn en maximum 1,30 meter boven de grond komen.  De maximumbreedte van 60 
cm en de maximumhoogte van 1,30 meter boven de grond gelden niet voor apparaten om vlees of 
kip te roosteren of te braden.  Zij kunnen worden toegestaan via een wegvergunning.
Kauwgomautomaten worden evenwel niet toegestaan omwille van het vervuilende karakter.
Het uitstallen van koopwaren moet geschieden binnen de gevelbreedte van de desbetreffende 
handelszaak, zonder een belemmering te vormen voor de gebruikers van een eventuele 
gemeenschappelijke ingang van het gebouw.  Niemand mag het voetpad dat vóór zijn eigendom, 
woning of handelszaak is gelegen, aan anderen afstaan of verhuren voor het uitstallen van 
koopwaren.
Bij het uitstallen van koopwaren moet ten allen tijde minimaal 1,50 meter voetpad overblijven, met 
uitzondering van hetgeen is bepaald in artikel 10 van dit reglement.  De uitstallingen moeten 
getuigen van een professioneel design en goed onderhouden worden.  Bij gebrek hieraan kan de 
wegvergunning worden ingetrokken of herzien.
Het in gebruik nemen van de stroken bestemd voor het bouwen van gesloten terrassen op de 
Zeedijk, wordt slechts toegestaan via een wegvergunning.

Art. 17: Voor het plaatsen van voorwerpen die een bijzondere attractie zijn of die een meerwaarde 
betekenen voor de uitbating, kan uitzonderlijk een wegvergunning worden bekomen, op 
voorwaarde dat ten allen tijde minimaal 1,50 meter voetpad overblijft.
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Art. 18: Alle privatief gebruik van de openbare weg dient ten allen tijde te getuigen van een professioneel 
design, proper te zijn en goed onderhouden te worden, zoniet kan het College van Burgemeester 
en Schepenen steeds tot intrekking van de vergunning beslissen.

Art. 19: Wanneer men niet over de vereiste vergunning beschikt voor het privatief gebruik van de openbare 
weg, of wanneer de inname niet conform de afgeleverde vergunning is, moet de voorwerpen en 
koopwaar op eenvoudig verzoek van politie of vaststellers gemeentelijke administratieve sancties, 
binnengehaald worden.
Stelt men zich niet in regel en blijft de inname hierna in strijd met de afgeleverde vergunning, of is 
er helemaal geen vergunning, dan kan het College van Burgemeester en Schepenen beslissen dat 
de openbare weg volledig dient ontruimd te worden en in zijn originele toestand hersteld worden of 
dat de instelling aangepast dient te worden aan de herziene of bijkomende voorwaarden, binnen 
de termijn en op de wijze door de aangetekende kennisgeving voorzien.  De betrokkenen moeten 
zich naar deze beslissing schikken, zonder aanspraak te kunnen maken op enige 
schadeloosstelling.  Bij niet-naleving ervan kan de burgemeester deze laten uitvoeren op kosten 
van de betrokkene, vooraleer de uitspraak van de rechtbank is gekend.
Uitzondering hierop vormen de gevallen waar de plaatselijke toestand ertoe leidt dat het privatief 
gebruik van de openbare weg dat in overeenstemming is met de hierboven bepaalde artikelen, 
hinder veroorzaakt voor de voetganger.  

In deze gevallen kan het College van Burgemeester en Schepenen bij uitzondering een 
wegvergunning toestaan voor het privatief gebruik van de openbare weg dat niet in 
overeenstemming is met de hierboven bepaalde artikelen.  In deze gevallen moet steeds minimaal 
1,50 meter voetpad vrij blijven voor de doorgang van voetgangers."   

Art. 20: De wijzigingen in de reglementering inzake het privatief gebruik van de openbare weg gaan in 
voege op datum van 16 mei 2007.

De vergunningen worden uitsluitend bij wijze van gedoogzaamheid en enkel ten precaire titel 
verleend.  Het vergunningsbesluit houdt rekening met de bepalingen welke in onderhavige 
reglement zijn vastgelegd, duidt de plaats aan welke mag ingenomen worden, de duurtijd van de 
verleende vergunning, alsmede de bijkomende modaliteiten die de burgemeester nodig acht.
De burgemeester bepaalt de vorm waarin de aanvraag moet worden gesteld.
De burgemeester heeft steeds het recht om ten allen tijde en mits aangetekend schrijven, 
bedoelde vergunning in te trekken, te herzien of aan te vullen.  Dergelijke beslissing zal steeds 
gemotiveerd moeten zijn.
Ingeval van intrekking van de vergunning, herziening of aanvulling van de gestelde voorwaarden, 
is de aanvrager verplicht, naar gelang het geval, de openbare weg volledig te ontruimen en in zijn 
originele toestand te herstellen of zijn instelling aan te passen aan de herziene of bijkomende 
voorwaarden, binnen de termijn en op de wijze door de aangetekende kennisgeving voorzien.
De betrokkenen moeten zich naar het besluit van intrekking, herziening of aanvulling schikken, 
zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadeloosstelling.
Bij niet-naleving ervan kan de burgemeester deze laten uitvoeren op kosten van de 
vergunninghouder, vooraleer de uitspraak van de rechtbank is gekend.
Alle werken welke betrekking hebben op een dienst van openbaar nut moeten door de houder van 
de vergunning worden gedoogd, zonder dat hij aanspraak kan maken op enig recht tot 
schadeloosstelling.
Alle werken welke betrekking hebben op een dienst van openbaar nut moeten door de houder van 
de vergunning worden gedoogd, zonder dat hij aanspraak kan maken op enig recht tot 
schadeloosstelling.

Art. 21: Voorwerpen op de openbare weg geplaatst zonder de vereiste vergunning of buiten de 
omschrijving van deze vergunning of die de vrijheid of de veiligheid van de voetgangers of het 
verkeer hinderen of beletten, zullen van de openbare weg moeten verwijderd worden op de eerste 
aanmaning van het bestuur of van de politie.
Bij weigering aan deze aanmaning te voldoen, zal op bevel van de burgemeester of de bevoegde 
overheid, door de Technische Dienst overgegaan kunnen worden tot wegneming op kosten en 
risico van de overtreders of van de burgerlijke aansprakelijke personen, onverminderd de straffen 
voorzien door onderhavig politiereglement.

Art. 22: Bijzondere bepalingen van toepassing op het uitvoeren van werken op de openbare weg
Het is verboden werken uit te voeren op de openbare weg zonder schriftelijke toelating van de 
burgemeester.  Deze toelating dient, behalve in gevallen van hoogdringendheid, tenminste 14 
dagen voor de aanvang van de werken aangevraagd te worden.  De werken dienen uitgevoerd te 
worden onder de voorwaarden in de machtiging bepaald.
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Wie werken op de openbare weg uitgevoerd heeft, moet op die openbare weg de signalisatie en de 
wegmarkering herstellen in de toestand waarin hij zich bevond voor de uitvoering van die werken, 
binnen de termijn bepaald door het College van Burgemeester en Schepenen.
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AFDELING 4:  UITVOEREN VAN WERKEN BUITEN DE OPENBARE WEG.

Art. 23: 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 veiligheid of het gemak van de 
doorgang in het gedrang brengen of kunnen belemmeren of de bedoelde weg bevuilen.

Art. 24: Voor de ganse gemeente geldt dat vanaf 15 juni tot 15 september voor 8 u. en na 18 u. geen 
werken mogen worden uitgevoerd die lawaaihinder veroorzaken of de rust verstoren.

Voor de Zeelaan, Zeedijk, Nieuwpoortlaan, Duinkerkelaan, Leopold I Esplanade, Canadezen-plein 
en alle rampen op zee geldt er een totaal bouwverbod en verbod tot het stapelen van materieel en 
materiaal op het openbaar domein vanaf 1 juli tot 1 september.
Het schepencollege of de burgemeester kan hierop afwijkingen toestaan in gevallen van heirkracht 
of hoogdringendheid

Art. 25: In de straten met gesloten en halfopen bebouwing moeten alle percelen bouwgrond en werven 
afgesloten zijn met een niet transparante houten afsluiting van minimum 2.40 meter hoogte, die het 
volledige terrein aan het zicht onttrekt en voor onbevoegden afsluit.  Deze afsluiting moet 
opgetrokken worden in dezelfde en propere materialen (geschaafde planken of WBP-platen) en 
met een gelijke hoogte.

Indien de netto vrije doorgang op het voetpad minder bedraagt dan 1.50 meter zal een alzijdig 
beschermde en toegankelijke doorgang van minimum 1.50 meter vrije doorgang voor de 
voetgangers gemaakt worden buiten het bestaande voetpad.

Art. 26: De toelating om de niet transparante houten afsluiting en beschermde en toegankelijke doorgang 
op het openbaar domein 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 15 dagen voor het openen van de bouwwerf.  Ze wordt 
verleend voor de vooraf bepaalde duur van de werken en dient zich ten allen tijde op de bouwwerf 
te bevinden.
De toelating voor de gehele of gedeeltelijke bezetting van de openbare weg kan ingetrokken 
worden in geval van niet naleven van de in de vergunning opgenomen voorwaarden of bij 
langdurige en niet gerechtvaardigde onderbreking van de werken.
Indien de niet transparante houten afsluiting niet is aangebracht binnen de 10 dagen na de 
aanvatting der werken kan het gemeentebestuur een externe aannemer aanstellen om de 
werfafsluiting uit de voeren.  Alle hieraan verbonden kosten zullen in voorkomend integraal 
teruggevorderd worden van de bouwheer.

Art. 27: Behoudens door de burgemeester toegestane afwijking mogen de materialen niet buiten de 
omheining op de openbare weg gelegd worden. 
Bij tijdelijke stapeling van materialen buiten de omheining zal voorafgaandelijk een afdoende 
bescherming aangebracht worden teneinde vervuiling of beschadiging van de bestratingelementen 
te voorkomen.

Art. 28: Indien ter bescherming van balkons of andere sierelementen beschermingsmaterialen worden 
aangebracht zullen deze ten allen tijde strak en net bevestigd moeten zijn. Slordig aangebrachte of 
loshangende beschermingsmiddelen zullen op eerste verzoek moeten verwijderd worden.

Art. 29: De werken worden begonnen onmiddellijk na het uitvoeren van de voorgeschreven 
veiligheidsmaatregelen.

De klinkers of tegels binnen de werfzone zijn voorafgaandelijk aan de start der werken manueel en 
omzichtig uit te breken en te stapelen op paletten.  Deze paletten zullen door de gemeentelijke 
diensten opgehaald worden en bewaard op de gemeentelijke stapelplaatsen.
De werken worden zonder onderbreking voortgezet ten einde binnen de kortst mogelijke termijn 
beëindigd te zijn.  Wanneer de gehele of gedeeltelijke bezetting van de openbare weg beëindigd 
is, moet de houder van de vergunning het gemeentebestuur daarvan op de hoogte brengen en 
ervoor zorgen dat de plaatsen volgens de richtlijnen van het gemeentebestuur in hun vorige 
toestand hersteld worden.

Art. 30: 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.

Art. 31: 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.

Art. 32: 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 
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is verplicht tijdens de afbraakwerken en bij het laden en lossen van de afbraakmaterialen, het puin 
en de bouwmaterialen die stof kunnen doen opwaaien voortdurend voldoende vochtig te houden.  
Hiertoe zal de aannemer afbraakwerken voorafgaandelijk aan de afbraakwerken een standpijp met 
teller halen bij de IWVA en zonodig een brandslang huren bij de gemeentelijke brandweer. Indien 
de aannemer nalaat dit te doen en door de afbraakwerken stofhinder ontstaat, zullen de 
afbraakwerken onmiddellijk stilgelegd worden, en dit tot de nodige maatregelen voor stofcontrole 
zijn getroffen. Ingeval de weg door de werken bevuild wordt, moet de aannemer hem onverwijld 
opnieuw volkomen schoon maken.

Art. 33: 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.

Art. 34: 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 gehinderd wordt.

Art. 35: Zonder de toelating van de burgemeester mogen op de openbare weg geen laad- of hijstoestellen 
of ander werfmateriaal of –materieel geplaatst worden. De toelating wordt gevraagd ten minste 5 
dagen voor uitvoering.  Ze wordt verleend voor de vooraf bepaalde duur van de werken en dient 
zich ten allen tijde op de bouwwerf te bevinden.

AFDELING 5:  BEPALINGEN DIE DE AFDELINGEN 3  EN 4  GEMEEN HEBBEN.

Art. 36: De kabels, leidingen, riolen en riooldeksels moeten onmiddellijk bereikbaar blijven. De 
pictogrammen die niet meer zichtbaar zijn moeten verplaatst worden 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 aangebracht worden.

AFDELING 6:  HET SNOEIEN VAN PLANTEN OP EIGENDOMMEN LANGS DE 
OPENBARE WEG.

Art. 37: 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

AFDELING  7 :  DE VOORWERPEN GEPLAATST OP DE VENSTERDORPELS 
OF OP ANDERE DELEN VAN DE GEBOUWEN.

Art. 38: Het is verboden op de vensterdorpels of op enig ander deel van een gebouw voorwerpen te 
plaatsen die, ingevolge een onvoldoende stevigheid, op de openbare weg kunnen vallen en aldus 
de veiligheid of het gemak van doorgang in gevaar kunnen brengen.

Art. 39: 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  8 :  INZAMELINGEN OP DE OPENBARE WEG.

Art. 40: Op het grondgebied der gemeente mogen geen inzamelingen gedaan worden op de openbare 
weg, zonder schriftelijke toelating van de burgemeester. 
Deze bepalingen zijn niet van toepassing voor de inzamelingen waarvoor een wettelijke regeling 
van kracht is.

AFDELING  9 :  HET VERKEER VAN DIEREN OP DE OPENBARE WEG.

Art. 41: Het is de eigenaars van dieren 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.

Onderafdeling  1:               Verkeer van honden.  

Art. 42: Het is verboden honden te laten rondzwerven op de openbare wegen en plaatsen op het ganse 
grondgebied van de Gemeente.
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Art. 43: Honden dienen steeds aan de leiband te worden gehouden en dit op het ganse grondgebied van 
de Gemeente.

Art. 44  :   De toegang met honden is verboden (gemeenteraad 23 maart 2010) :

a) Tot de begraafplaatsen, met uitzondering van de blinden of andere gehandicapten met hun 
geleidehond;

b) Het gemeentelijk zwembad

c) Het strand tussen Canadezenplein en het Monument van Leopold I behalve op de 
strandterrassen van de etablissementen die langs de Zeedijk gevestigd zijn en binnen de 
geconcessioneerde stranduitbatingen, onverminderd de bepalingen van art. 43, en dit voor 
zover de aanwezigheid van honden door de terraseigenaar of concessionaris wordt gedoogd. In 
dit geval nemen laatstgenoemden de taak op zich hun gebied constant rein te houden. De 
machtiging tot het toelaten van honden kan ten allen tijde door de burgemeester worden 
ingetrokken indien de verplichting tot reiniging niet wordt nageleefd.

d) Op het Jeanne D'Arcplein

Art. 45: Honden op het strand
Wijziging gemeenteraadszitting dd. 20 februari 1997

In afwijking van de bepalingen in art. 43 is het toegelaten de honden zonder leiband te laten lopen 
op het strand ten westen van het Bortierplein in de periode 30 september tot 1 juni.

In afwijking van de bepalingen in Art. 44c is het toegelaten op het strand, tussen het 
Canadezenplein en het monument van Z.M. Leopold I de honden aan de leiband te laten lopen in 
de periode van 1 oktober tot 31 maart.

Art. 46: Artikel 46 wordt opgeheven, tegenstrijdig met  artikel 231. (gemeenteraad 27 maart 2007)

Art. 47: Gevaarlijke honden dienen telkens zij op straat komen drager te zijn van een muilkorf.  Het is 
verboden honden van het ras Pit Bull Terriër te houden of te laten verblijven op het grondgebied 
van de Gemeente.

Art. 48: De eigenaars of houders van honden moeten de nodige maatregelen nemen zodat het geblaf van 
hun dieren niet storend is voor de omwonenden.

Onderafdeling  2:                Rijdieren  

Art. 49: Alle verkeer met paarden en rijdieren in gans het duinen- en bosgebied is verboden, tenzij op de 
daartoe aangelegde ruiterspaden.

Art. 50:Ruiters op het strand
Wijziging gemeenteraadzitting dd. 23 maart 2010

Er moet altijd zo dicht mogelijk tegen de waterlijn worden gereden.

Van 15 juni tot 15 september is alle ruiterverkeer verboden tussen 9 en 19 uur op het strand en de 
Zeedijk. Deze bepaling is jaarlijks aanpasbaar.

Art. 51: Op elke bereden paard en rijdier dat aanwezig is op het strand en op de ruiterspaden, moet op een 
steeds zichtbare wijze, op het zadeldoek zowel linker- als rechterzijde van het dier, een plaat 
aangebracht worden, groot 15 cm. op 15 cm. waarop de letters “D.P.” (De Panne) voorkomt 
evenals een identificatienummer.  De uitvoering hiervan gebeurt door zwarte letters (minimum 5 
cm) op een witte achtergrond.

Art. 52: Bij uitzondering op wat is bepaald in art. 51 hiervoor, zal elk bereden paard en rijdier dat zich 
bevindt op het grondgebied van de gemeente De Panne, op het strand of op de ruiterpaden, en dat 
komt van en op stal staat in een naburige gemeente, de identificatieplaat moeten dragen 
voorgeschreven en afgeleverd door het gemeentebestuur van die naburige gemeente.

Art. 53: Wijziging artikel 53 -  gemeenteraadzitting 10 december 2002

De in artikel 51 vermelde plaat wordt tegen kostprijs afgeleverd door het gemeentebestuur, waar 
tevens  een  naamregister  van  de  afgeleverde  platen  wordt  bijgehouden  dat  moet  toelaten  de 
eigenaar of de bestuurder van het betreffende rijdier te identificeren.  Dit identificatienummer kan 
ook afgeleverd worden door de verschillende maneges op het grondgebied De Panne indien aan 
de  voorwaarden  is  voldaan.   Zij  verplichten  zich  ertoe  de  identiteit  van  de  ruiter  en  het 
identificatienummer zorgvuldig in een speciaal daartoe aangelegd register te noteren teneinde bij 
eventuele  klachten  de  verantwoordelijke  te  kunnen  inroepen.   Dit  register  moet  steeds  ter 
beschikking liggen in de manege en kunnen voorgelegd worden aan de bevoegde ambtenaren of 
politiediensten.  

De manege blijft verantwoordelijk bij eventuele klachten, tenzij zij zich kan beroepen op de 
gegevens van een nieuwe verantwoordelijke voor de betreffende identificatieplaat.  Deze gegevens 
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moeten terug te vinden zijn in het register en moeten vergezeld zijn van de datum van ontvangst 
van de plaat en de handtekening van de nieuwe verantwoordelijke.

Art. 54: Het besturen van een rijdier op de openbare weg is verboden onder de 14 jaar.  Die leeftijd wordt 
echter teruggebracht op 12 jaar op voorwaarde dat het kind begeleid wordt door een ruiter van 
minimum 21 jaar.

Art. 55: Wijziging artikel 55 -  gemeenteraadzitting 10 december 2002

Geleide wandelingen georganiseerd door een rijschool dienen steeds te gebeuren onder leiding 
van een verantwoordelijke gids die tenminste de leeftijd van 21 jaar heeft.  Deze groepsleider moet 
om de linkerarm een band dragen met, horizontaal, de nationale kleuren en, in zwarte letter op de 
gele strook, het woord “groepsleider”.

Art. 56: Binnen de bebouwde kom is het verboden te galopperen.  Het voorschrift van art. 50 wordt op het 
strand en de toegangswegen naar het strand, aangeduid bij middel van het verkeersbord C.15 
(verboden toegang voor ruiters)  voorkomende in het art.68-3 van het Algemeen Reglement op de 
Politie van het Wegverkeer.

Art. 57: Het traject van de verschillende ruiterspaden in het duinen- en bosgebied wordt vastgesteld en op 
plan gebracht door de burgemeester.  Deze ruiterspaden zijn aangeduid bij middel van witte 
betonpalen met groene kop.

Art. 58: De voorschriften van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing wat betreft concessies toege-staan door 
het Gemeentebestuur voor het verhuren van rijdieren op het strand.  Ze zijn evenmin van 
toepassing op de ruiters van de Rijkswacht, noch op de ruiters van andere politiediensten.

Art. 58 bis: Dit politiereglement op het verkeer van rijdieren moet door de manegeruiters op een goed 
zichtbare plaats worden uitgehangen.  Een daartoe bestemd exemplaar zal hen door het 
gemeentebestuur ter beschikking gesteld worden.  De bestuurders en begeleiders van rijdieren en 
gespannen dienen ook steeds het KB dd. 1 december 1975 Algemeen Reglement op de politie van 
het Wegverkeer, in acht te nemen wanneer zij zich op de openbare weg begeven.

AFDELING  10:   HET GEBRUIK VAN EEN SCHIETWAPEN OP DE OPENBARE 
WEG OF IN DE NABIJHEID ERVAN.

Art. 59: Buiten de bij wet toegestane gevallen is het verboden op de openbare weg of in de nabijheid ervan 
een schietwapen te gebruiken of gebruiksklaar te dragen.

Art. 60: Het in art. 59 bedoelde verbod slaat niet op het gebruik van schietwapens op de openbare weg of 
in de nabijheid ervan door een persoon belast met een politieopdracht, tijdens de uitoefening van 
dit ambt.

Art. 61: Voor de toepassing van art. 59 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.

AFDELING  11:  DE BESTRIJDING VAN IJZEL.   HET REINIGEN VAN DE 
OPENBARE WEG BIJ  SNEEUW OF IJZEL.

Art. 62: Bij vriesweer is het verboden water op de openbare weg te gieten of te laten lopen.

Art. 63: Bij sneeuwval of ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg erover waken dat 
voor de eigendom die zij bewonen, voldoende ruimte voor de doorgang van de voetgangers wordt 
schoongeveegd en dat het nodige wordt gedaan om de gladheid ervan te vermijden.  Het is 
aanbevolen daartoe chloorcalcium of geraffineerd zoutnatriumchloride aan te wenden.

Bij het sneeuwruimen dient de straatgoot steeds te worden vrijgehouden.

Art. 64: Indien een gebouw door meerdere gezinnen wordt bewoond, zijn alle bewoners van het gebouw, 
zonder enig onderscheid onderworpen aan de door art. 63 opgelegde verplichting.

Voor onbebouwde percelen of onbewoonde gebouwen die niet kunnen onderhouden worden door 
de eigenaar voor wat betreft de bepalingen van art. 62 en 63 moet door de eigenaar een 
verantwoordelijke persoon aangesteld worden.

AFDELING  12:   HET PLAATSEN,  OP DE GEVELS VAN DE GEBOUWEN,  VAN 
STRAATNAAMBORDEN EN VAN VERKEERSTEKENS.   NUMMERING VAN DE 
HUIZEN.

Art. 65: Eenieder is ertoe gehouden op de gevel van het gebouw waarvan hij eigenaar is, door het 
gemeentebestuur straatnaamborden te laten aanbrengen, evenals verkeerstekens en houders van 
leidingen inzake openbare veiligheid en openbaar nut.

Art. 66: Wijziging artikel 66 -  gemeenteraadzitting 24 januari 2008

Eenieder is ertoe gehouden op het gebouw waarvan hij eigenaar is, een huisnummer te hebben. 
Dit huisnummer moet goed leesbaar zijn vanaf de openbare weg en dient bij voorkeur te zijn 
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aangebracht op de gevel naast de voordeur, tenzij omwille van de zichtbaarheid een andere plaats 
aangewezen is.  Men heeft de keuze tussen een siernummer en een traditioneel huisnummer. 
Indien gekozen wordt voor een siernummer, dan is men vrij om het ontwerp, kleur en materiaal te 
kiezen naar eigen smaak, rekening houdend met bovenvermelde bepaling inzake leesbaarheid. 
Voor een traditioneel huisnummer kan men onder andere terecht bij de afdeling Technische 
Zaken.

Art. 67: In geval van herbouwing of wijziging van de gevel is de eigenaar gehouden het nummer op zijn 
kosten te herplaatsen na voltooiing der werken.

Art. 68: Het is verboden de nummers te wijzigen, te bevuilen of te beschadigen en er zich tegen te 
verzetten dat zij gewijzigd worden zo het gemeentebestuur dit nodig vindt.

Art. 69: De eigenaar van het genummerd huis of gebouw draagt de kosten der nummering.  Het bedrag 
van de retributie wordt vastgesteld door de gemeenteraad in een afzonderlijk besluit en zal 
nagenoeg in overeenstemming zijn met de kostprijs en de toebehoren van de huisnummerplaat.

AFDELING  13:  BOUWVALLIGE GEBOUWEN.

Art. 70: 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.

Art. 71: Wanneer er onmiddellijk gevaar dreigt, schrijft de burgemeester aangepaste maatregelen voor.

Art. 72: Wanneer er geen onmiddellijk gevaar dreigt, laat de burgemeester een plaatsbeschrijving 
opmaken, die hij aan de betrokkenen mededeelt.

Art. 73: Samen met de mededeling van de plaatsbeschrijving, verzoekt de burgemeester de betrokkenen 
hem binnen een redelijke termijn, die hij vaststelt, hun aanmerkingen betreffende de staat van het 
gebouw en de maatregelen die hij wil voorschrijven, te laten toekomen.

Na kennis genomen te hebben van die aanmerkingen of bij ontstentenis daarvan, schrijft de 
Burgemeester aangepaste maatregelen voor en stelt hij de termijn voor de uitvoering daarvan vast.

De betrokkenen worden verplicht de door de Burgemeester voorgeschreven maatregelen na te 
leven.

AFDELING  14:  AANPLAKKEN EN RECLAME.

wijziging 28 december 2010
Art. 74: §1.  Door  het  gemeentebestuur  zijn  langs  de  openbare  weg  aanplakborden  aangebracht.  Een 

gedeelte van deze borden is uitsluitend bestemd en voorbehouden voor de gemeentediensten dit 
voor  publicatie  allerhande,  het  overige  gedeelte  is  bestemd  voor  het  publiek.  Voornoemde 
gedeelten  zijn  aangeduid  respectievelijk  door  :  "Voorbehouden  voor  gemeentediensten"  en 
"openbaar aanplakbord".

§2. De lijst der aanplakborden, waarvan een gedeelte bestemd is voor de openbare aanplakking, 
wordt vastgesteld door het schepencollege en ligt ter inzage bij de Dienst Technische Zaken.

§3. De aanplakbrieven bestemd om op een "openbaar aanplakbord" zoals bepaald in §1 hierboven 
te worden bevestigd, worden afgegeven op de gemeentelijke Technische Dienst. Zij zullen alleen 
door  diensten  van  het  gemeentebestuur  op  de  openbare  aanplakborden  mogen  aangebracht 
worden.

Art. 75: Het is verboden om reglementair aangebrachte aanplakbrieven of affiches geheel of gedeeltelijk af 
te scheuren, te overplakken, te bekladden, te overschilderen of te verwijderen.

Art. 76: De bepalingen uit artikel 74 zijn niet toepasselijk op:

a) de gerechtelijke akten en andere stukken, door de openbare ambtenaren gepubliceerd, 
krachtens een wettelijk voorschrift.

b) de aankondigingen op een huis, kantoor, pakhuis of ieder ander gebouw voor zover de 
aankondiging waarop ze voorkomen betrekking hebben op het gebouw zelf, de personen of het 
gezin van de bewoner of het bedrijf of beroep in het gebouw gevestigd.

c) de private aanplakborden, geplaatst met toelating van de eigenaar der gronden waarop ze 
staan, met vergunning van het schepencollege en met machtiging der bevoegde overheid, zo 
ze palen aan of staan op de openbare weg en voor zover dit niet in strijd zou zijn met de 
voorschriften van het KB dd. 14 december 1959 op de reglementering inzake aanplakken en 
het reclame maken.

Art. 77: §1. Het is verboden om, zonder vergunning van de burgemeester, elektronische 
informatiedragers, borden, opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, 
spandoeken, publiciteit onder eender welke vorm of drager, vlugschriften en plakbriefjes aan 
te brengen, op de openbare weg of op privaat terrein, aan bomen, op aanplantingen, op voor- 
en zijgevels, op daken, op muren, op omheiningen, op pijlers, op palen, op zuilen, op 
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bouwwerken, op monumenten en op andere constructies, langs de openbare weg of in de 
onmiddellijke nabijheid ervan op private eigendom.

§2. Iedere publieke bekendmaking van een verhuring van een huis, appartement of gedeelte van 
een gebouw bestemd tot bewoning (ook tweede verblijven), dient de gevraagde huurprijs en 
de gemeenschappelijke lasten te vermelden. De bekendmaking van verhuring, net als de 
bekendmaking van verkoop, dient te geschieden op het privaat domein.

§3. Handelaars mogen de bewegwijzering naar hun handelszaken niet zelf aanbrengen. De 
bewegwijzering dient aan het gemeentebestuur te worden aangevraagd en de 
gemeentediensten plaatsen dan na goedkeuring de bewegwijzering. Iedere bewegwijzering, 
aangebracht in strijd met dit artikel, zal ambtshalve worden verwijderd op kosten van de 
handelszaak.

§4. De aanplakking mag niet aanzetten tot geweld, noch inhoudelijk in strijd zijn met andere 
wetten.

§5. Alle aanplakkingen, van welke aard ook, die in overtreding met deze politieverordening 
werden aangebracht, zullen ambtshalve worden weggenomen.

Art. 78: Tegen de aanplakkers, of bij ontstentenis ervan, tegen de verantwoordelijke uitgever van de 
affiches of, bij ontstentenis ervan, de organisator van het evenement zal proces-verbaal of 
bestuurlijk verslag worden opgesteld. Betrokkenen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten van 
het reinigen en herstellen van de veroorzaakte schade tengevolge van wildplakken.

Art. 79: Onverminderd de toepassing van de voorschriften van het KB van 14 december 1959, gewijzigd 
door het KB van 28 juni 1963 en van 27 februari 1964 waarbij regelen worden gesteld op het 
aanplakken en het reclame maken, is verboden :

a) het plaatsen of oprichten op de openbare weg of op privaat terrein van 
gelegenheidsinrichtingen zoals kramen of tenten, niet bestemd om te blijven staan en waar 
tijdelijk reclame wordt gemaakt, inbegrepen demonstraties met reclame doeleinden tot dewelke 
het publiek wordt uitgenodigd, tenzij hiervoor voorafgaandelijk en schriftelijk toelating wordt 
gegeven door de burgemeester.

b) te allen tijde al dan niet tijdelijke standplaatsen in te nemen met eender welk reclamevoertuig 
en/ of aanhangwagen.

Art. 80: De tijdelijke opgerichte inrichtingen opgesomd in het art. 79 a) en b) geplaatst of opgebouwd in 
overtreding met wat in dat art. 79 is bepaald, moeten bij het eerste verzoek van de burgemeester 
of diens afgevaardigde, worden afgebroken en verwijderd door de exploitant. Het bevel houdt in 
dat alle verkoop of uitdeling van waren met reclamedoeleinden aan het publiek, de demonstraties 
voor het publiek bestemd en in het algemeen de exploitatie van de tijdelijke opgerichte inrichting 
waar reclame wordt gemaakt en demonstraties worden gegeven, moeten stopgezet worden.

Art. 81: Het bevel tot sluiting of afbreken van de in overtreding opgerichte of aangebrachte constructies, 
uithangborden of reclameborden wordt betekend aan degene die de constructies 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.

Art. 82: 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. Het 
gebruik van luidsprekers of andere geluidsversterkende apparatuur is verboden behoudens in 
uitzonderlijke gevallen door de burgemeester bepaald.

Art. 83: Het is verboden om zonder machtiging van de burgemeester op de openbare weg, in de nabijheid 
ervan of op gronden of in gebouwen eigendom van het gemeentebestuur gadgets, foldertjes, 
flyers, strooibiljetten of consumptieartikelen uit te delen of te verspreiden. De persoon die deze 
goederen of geschriften uitdeelt, of bij ontstentenis ervan, de verantwoordelijke uitgever van de 
flyers of, bij ontstentenis ervan, de inrichter van het evenement zal hoofdelijk aansprakelijk worden 
gesteld.  Deze bepaling geldt ook wanneer de wettelijke bepaling ‘Verboden op de openbare te 
werpen’ op het pamflet of flyer gedrukt staat.

AFDELING  15:  ONHERKENBAAR IN HET OPENBAAR VERSCHIJNEN.

Art. 84 : Zonder  schriftelijke  en  voorafgaande  toestemming  van  de  burgemeester,  is  het 
verboden zich op de openbare weg of in openbare plaatsen te maskeren of zodanig te kleden dat 
men onherkenbaar of niet-identificeerbaar wordt.

Art. 85 : De in  voorafgaande  paragraaf  opgenomen bepaling  geldt  niet  voor  activiteiten  met 
commerciële doeleinden en culturele en sportieve manifestaties, zoals onder andere optochten, 
georganiseerde stoeten, carnaval, Sinterklaas, Kerstman.
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Art. 86 : De vermomde personen mogen niet  in  het  bezit  zijn  van een wapen of enig ander 
gevaarlijk voorwerp.  Zij mogen geen personen lastig vallen, kwellen of uitschelden of met geweld 
of op ongeoorloofde wijze in winkels of huizen dringen en moeten zich op verzoek van daartoe 
bevoegde personen ontmaskeren of herkenbaar maken.

AFDELING  16:  VERKEER MET ZEILWAGENS EN HET STRANDZEILEN.

Onderafdeling  1:                Algemene reglementering  

Art. 87: Het zeilwagenrijden en strandzeilen (o.a. landboard) is toegelaten overdag en bij goede 
zichtbaarheid op alle stranden in de door het gemeentestuur volgens art. 99 aangeduide zones. 
Indien deze zone samenvalt met een badzone dan is het zeilwagenrijden en strandzeilen, 
behoudens toelating vanwege het gemeentebestuur, enkel toegelaten buiten de periodes van 
bewaking.

Art. 88: Alle zeilwagens moeten aan beide zijden van het zeil een nummer dragen met een hoogte van 25 
cm en breedte van 17 cm, deze zeilnummers worden toegekend door de landelijke federatie die 
jaarlijks een lijst van alle nummers met naam (en adres) van de eigenaars aan het bestuur 
mededeelt.

De landboard-zeiler moet een rugnummer dragen met een hoogte van 18 cm en een breedte van 
10 cm, deze rugnummers worden toegekend door de Landelijke Federatie bij het afleveren van het 
brevet landboard.  Jaarlijks wordt een lijst van alle nummers met naam van de houder aan het 
bestuur medegedeeld.

Art. 89: Alle zeilwagens moeten voorzien zijn van een rem.

Art. 90: De piloten en strandzeilers moeten:

1. Verzekert zijn voor wat betreft de burgerlijke aansprakelijkheid die de landelijke federatie 
volgens het KB van 4 juli 1978 met betrekking tot de verzekeringspolissen, moet afsluiten ter 
bescherming van haar leden.

2. Houder zijn van het in par. 3,4 en 5 vermelde brevet toegekend door een bij de Belgische 
Federatie voor Land Jacht Clubs (vzw) aangesloten Landelijke Federatie, zijnde:

a) Het elementair brevet zeilwagen rijden bezitten voor recreatiezeilen met Klasse V -wagens.

b) Het brevet van zeilwagenpiloot voor alle overige klassen voor wat betreft recreatie en 
wedstrijden.

c) Het brevet landboardzeilen bezit.

d) Ofwel deelnemer zijn van een cursus of initiatie die onder permanent toezicht staat van een 
gediplomeerd lesgever.

Onderafdeling  2:                Wedstrijden  

Art. 91: Het inrichten van zeilwagen- en andere strandzeilwedstrijden is toegelaten in de volgens art.  87 
voorziene zones.

Art. 92: De inrichters van zeilwagen- en andere strandzeilwedstrijden moeten verzekerd zijn volgens de 
normen opgelegd in het KB van 4 juli 1978 met betrekking tot de verzekering van 
sportbeoefenaars.

Art. 93: De zeilwagenpiloten moeten een koerslicentie bezitten afgeleverd door de federatie.

Art. 94: De zeilwagen- en andere strandzeilwedstrijden staan onder toezicht van een door de federatie 
aangestelde wedstrijddirecteur.

Art. 95: De wedstrijdkalender wordt jaarlijks voor 1 maart aan het gemeentebestuur medegedeeld.

Onderafdeling  3:               Cursussen  

Art. 96: Het inrichten van cursussen is toegelaten in de volgens art. 87 voorziene zones.

Art. 97: De inrichter van cursussen moeten verzekerd zijn volgens de normen opgelegd in het KB van 4 juli 
1978.

Art. 98: De cursussen moeten onder permanent toezicht staan van een gediplomeerd lesgever.

Onderafdeling  4:               Zones  

Art. 99: Zeilwagens op het strand
Wijziging gemeenteraadsbeslissing dd. 18 juni 1998

§ 1. Met inachtneming van de bepalingen van art. 87 en par. 2 en 3 van art. 99 is het toegelaten te 
rijden met een zeilwagen op het strand van De Panne.

§ 2. In de periode 30 juni - 1 september is het tussen 10 en 19 uur verboden met zeilwagens te 
rijden en te strandzeilen op het strand tussen de grens met Koksijde en het zeilwagencentrum 
aan het begin van de betondijk. 
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§ 3. In de periode 30 juni - 1 september mogen zeilwagen- en strandzeilwedstrijden en cursussen 
enkel ingericht worden in de strandzone, Franse Grens en het zeilwagencentrum.

AFDELING  17:  VERHURING EN GEBRUIK VAN FIETSEN EN 
KUSTRIJWIELEN.

Art. 100: De verhuurders, de huurders of de gebruikers van rijwielen 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:

- Het KB van 1 december 1975, meer bepaald art. 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 art. 25.2 het verbod 
oplegt voertuigen op de openbare weg voor verkoop of verhoring tentoon te stellen.

Art. 101: Ieder kustrijwiel van het type met drie of meer wielen moet de naam en adres van de verhuurder 
alsook een immatriculatienummer dragen.  Deze identificatie dient op een goed zichtbare plaats 
aan de achterzijde van het voertuig aangebracht 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 immatriculatienummers.

Art. 102: 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 
polis alsook jaarlijks een afschrift van de kwijting bij het gemeentebestuur indient.

Art. 103: Kinderen beneden de 12 jaar mogen met de kinderrijtuigen, kustrijwielen of rijwielen op de Zeedijk 
rijden maar enkel op de speciaal daartoe afgesloten zones.

Het is de verhuurders verboden fietsen te huur aan te bieden op de voor kinderen afgesloten 
zones op de Zeedijk.

AFDELING 18:  HET DRIJVEN VAN HANDEL OP DE OPENBARE WEG. 
INRICHTING VAN DE MARKT.   LEURHANDEL.

Onderafdeling  1:               Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten  

Art. 104 Gegevens van openbare markten  
Wijziging artikelen 104 tot 128 - gemeenteraadszitting dd. 27 juni 1996
Wijziging artikel 104 -  gemeenteraadszitting dd. 22 maart 2001
Wijziging artikel 104 tot 120 – gemeenteraadszitting dd. 23 oktober 2007
Wijziging artikel 104 – gemeenteraadszitting dd. 26 augustus 2008
Wijziging artikel 104 – gemeenteraadzitting 27 januari 2009

De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare markten in:
- Er wordt  een markt  gehouden te  De  Panne,  iedere  zaterdag van  6  tot  13  uur.   Hij  wordt 

gehouden op het marktplein, desgevallend Ollevierlaan (tot Barkenlaan), Marktlaan (tot Prins 
Albertlaan),  Kasteelstraat  (tot  Brouwersstraat).  In  bijzondere  gevallen  kan  het  College  van 
Burgemeester  en  Schepenen  een  andere  locatie  aanwijzen  of  de  bestaande  markt  in 
aanpalende straten uitbreiden. Wanneer de marktdag te De Panne op een wettelijke feestdag 
valt,  kan  het  College  van  Burgemeester  en  Schepenen  deze  verschuiven  naar  de 
vrijdagnamiddag.
Met betrekking tot de markt te De Panne gelden volgende voorschriften inzake de natuur van 
de koopwaar.  Kramen waar groenten, fruit, brood, gebak, zuivel en vlees worden verkocht, 
kunnen enkel worden geplaatst op het parkeergedeelte van de markt.  Kramen waar gevogelte 
en vis worden verkocht, kunnen uitsluitend worden geplaatst in de Marktlaan. De marktleider 
kan in uitzonderlijke omstandigheden een wijziging toestaan.

- Er  wordt  een  markt  gehouden  te  Adinkerke,  iedere  vrijdag  van  14  tot  17  uur.   Hij  wordt 
gehouden op het plein aan de Garzebekeveldstraat.  In bijzondere gevallen kan het College van 
Burgemeester  en  Schepenen  een  andere  locatie  aanwijzen.   Wanneer  de  marktdag  te 
Adinkerke op een wettelijke feestdag valt, kan het College van Burgemeester en Schepenen 
deze verschuiven naar de donderdagnamiddag.

De gemeenteraad vertrouwt aan het College van Burgemeester en Schepenen de bevoegdheid 
toe om de markten in te delen en wijzigingen op te nemen. Het College van Burgemeester en 
Schepenen zal voor elke standplaats de ligging, de grootte en het gebruik bepalen. Voormelde 
bepalingen  en  wijzigingen  van  het  marktplan  kunnen  geraadpleegd  worden  op  de  dienst 
Secretariaat van het gemeentehuis, Zeelaan 21 te 8660 De Panne.
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Art. 105: Handleiding inzake toewijzing standplaatsen
Wijziging artikel 105 – gemeenteraadzitting 27 januari 2009

Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan :
- de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen, houders 

van een “machtiging als werkgever”
- rechtspersonen die dezelfde activiteit  uitoefenen.  De standplaatsen worden toegekend door 

tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap 
die houder is van de “machtiging als werkgever”.

De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de verantwoordelijken van 
verkoopsacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig artikel 7 van het 
koninklijk besluit van 24 december 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante 
activiteiten.

Art. 106: Verhouding abonnement – losse plaatsen
Wijziging artikel 106 – gemeenteraadzitting 27 januari 2009

De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van aankomst op de 
markt.  Wanneer de volgorde van aankomst op de markt tussen twee of meerdere kandidaten niet 
kan uitgemaakt worden, gebeurt de toekenning van de standplaats bij loting.
De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats aanwezig 
zijn.

Art. 107: Toewijzingsregels losse plaatsen
Wijziging artikel 107 – gemeenteraadzitting 27 januari 2009

De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van aankomst op de 
markt.  Wanneer de volgorde van aankomst op de markt tussen twee of meerdere kandidaten niet 
kan uitgemaakt worden, gebeurt de toekenning van de standplaats bij loting.
De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats aanwezig 
zijn.

Art. 108: Toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten
Wijziging artikel 108 – gemeenteraadszitting 27 januari 2009

§1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement
Wanneer een standplaats  die  per  abonnement  toegewezen wordt,  vrijkomt,  zal  deze vacature 
bekend gemaakt worden door publicatie van een kennisgeving.
Deze kennisgeving zal  gebeuren door middel van een bericht aangeplakt aan het gemeentelijk 
infobord.
De kandidaturen kunnen ingediend worden na een melding van vacature of op elk ander tijdstip.
De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften van artikel 30 §1, tweede lid van het 
koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante 
activiteiten, en binnen de termijn voorzien in de kennisgeving van de vacature.  Kandidaturen die 
hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden.

§2. Register van de kandidaturen
Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden in een register. 
Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit 
register steeds geraadpleegd worden.
De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken door hun auteur.
Om het jaar zullen kandidaten opgenomen in het register de vraag krijgen om hun kandidatuur te 
bevestigen en dus in het register opgenomen te blijven.

§3. Volgorde van toekenning van de standplaatsen
Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement worden met het oog op de toekenning 
ervan de kandidaturen als volgt geklasseerd in het register:
- aan standwerkers voor zover ze 5% van het totaal aantal standplaatsen niet bereiken
- en dan volgens de kandidaturen bij voorrang van volgende categorieën:

a) personen  die  een  uitbreiding  van  hun  standplaats  vragen  over  de  gehele  vrijgekomen 
lengte

b) personen die een wijziging van hun standplaats vragen
c) personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing ervan die ze op één van 

de  markten  van  de  gemeente  innamen of  aan  wie  de  gemeente  een  vooropzeg  heeft 
gegeven omwille van definitieve opheffing van de markt of een deel van de standplaatsen

d) externe kandidaten
- en dan binnen elke categorie,  in  voorkomend geval,  volgens de gevraagde standplaats  en 

specialisatie
- en tenslotte volgens datum.
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Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie tezelfdertijd ingediend 
worden, wordt als volgt voorrang gegeven:

- voorrang wordt gegeven (uitgezonderd de categorie externe kandidaten) aan de aanvrager die 
de hoogste anciënniteit op de markten van de gemeente heeft.  Wanneer de anciënniteit niet 
kan vergeleken worden, wordt de voorrang bepaald bij loting

- voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting.

§4. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen
De toewijzing van de standplaats wordt bekend gemaakt aan de aanvrager:

- bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
- of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs
- of door een duurzame drager (fax, e-mail) tegen ontvangstbewijs.

§5. Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement
Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen per abonnement 
vermeld staat:
- de  naam,  voornaam,  het  adres  van  de  persoon  aan  wie  of  door  wiens  tussenkomst  de 

standplaats werd toegekend
- in  voorkomend  geval,  de  handelsnaam  van  de  rechtspersoon  aan  wie  de  standplaats 

toegekend werd en het adres van haar maatschappelijke zetel
- het ondernemingsnummer
- de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden
- in voorkomend geval, de hoedanigheid van standwerker
- de datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht
- indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit
- de prijs van de standplaats, behalve indien deze op een uniforme wijze vastgelegd is
- desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de overdracht.
Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit 
register steeds geraadpleegd worden.
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Art. 109: Identificatievereiste bij het uitoefenen van ambulante activiteiten op de openbare 
markt
Wijziging artikel 109 – gemeenteraadszitting dd. 27 januari 2009

Elke  persoon  die  een  ambulante  activiteit  uitoefent  op  de  openbare  markt,  dient  zich  te 
identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op het kraam of het 
voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent.  Het bord moet eveneens 
door de aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen werken.
Het bord bevat volgende vermeldingen:
- hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk 

persoon  voor  eigen  rekening  of  voor  wiens  rekening  of  in  wiens  dienst  de  activiteit  wordt 
uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een 
rechtspersoon  waarneemt  of  voor  wiens  rekening  of  in  wiens  dienst  de  activiteit  wordt 
uitgeoefend

- de firmanaam en/of de benaming van de onderneming
- al  naargelang  het  geval,  de  gemeente  van  haar  maatschappelijke  zetel  of  van  de 

uitbatingszetel; en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de gemeente 
waar deze zich bevindt

- het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die deze 
vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat).

Art. 110: Duur van het abonnement
Wijziging artikel 110 – gemeenteraadszitting dd. 27 januari 2009

De abonnementen worden toegekend voor de duur van 12 maanden.
Na verloop van deze termijn worden zij stilzwijgend verlengd behoudens anders bepaald door de 
aanvrager  (cf.  artikel  111  en  112  van  onderhavig  reglement)  en  behoudens  intrekking  bij 
aangetekend  schrijven  door  het  gemeentebestuur  in  de  gevallen  bepaald  in  artikel  113  van 
onderhavig reglement

Art. 111: Opschorting van het abonnement
Wijziging artikel 111 – gemeenteraadszitting dd. 27 januari 2009

De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene periode van 
tenminste een maand wanneer hij ongeschikt is zijn activiteit uit te oefenen:
- door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest
- door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond.
De  opschorting  gaat  in  de  dag  waarop  de  gemeente  op  de  hoogte  gebracht  wordt  van  de 
ongeschiktheid  en  houdt  op  ten  laatste  vijf  dagen  na  de  melding  van  het  hernemen  van  de 
activiteiten. Na afloop van de opschorting krijgt de geabonneerde zijn standplaats terug.
De  opschorting  impliceert  de  opschorting  van  de  wederzijdse  verplichtingen  die  uit  de 
overeenkomst voortkomen.
Gedurende de periode van opschorting kan de standplaats toegewezen worden als losse plaats.

Art. 112: Afstand van het abonnement
Wijziging artikel 112 – gemeenteraadszitting dd. 27 januari 2009

De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement:
- bij de vervaldag van het abonnement mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen
- bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen
- indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen vermeld in 

artikel 111 van onderhavig reglement.  In dit geval is geen vooropzeg nodig.
De rechthebbenden van de natuurlijke persoon, die voor eigen rekening zijn activiteit  uitoefent, 
kunnen bij  zijn  overlijden zonder vooropzeg afstand doen van het  abonnement waarvan hij  de 
houder was.
De aanvragen  van  opschorting,  herneming of  afstand  van  een  abonnement  worden  betekend 
volgens één van de vermelde modaliteiten:

- bij een per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
- of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs
- of door een duurzame drager (fax, e-mail) tegen ontvangstbewijs.

Art. 113: Schorsing en opzegging van het abonnement
Wijziging artikel 113 – gemeenteraadszitting dd. 26 augustus 2008

Wijziging artikel 113 – gemeenteraadszitting dd. 27 januari 2009

Het abonnement zal door het College van Burgemeester en Schepenen geschorst of ingetrokken 
worden in volgende gevallen:
- bij niet of niet tijdige betaling van de standplaatsvergoeding
- bij afwezigheid gedurende vier opeenvolgende weken zonder de marktleider vooraf of tijdens 

zijn eerste week van afwezigheid ervan op de hoogte te stellen
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- wanneer de houder van een abonnement, behoudens in geval van overmacht, niet gedurende 
minstens twee derden van de marktdagen, i.e. 34 weken, aanwezig is

- bij  overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan de voorwaarden 
bepaald in artikel 117 van onderhavig reglement

- wanneer andere waren en/of diensten te koop worden aangeboden dan diegene vermeld op 
zijn abonnement.

De  beslissing  tot  schorsing  of  opzegging  wordt  betekend  volgens  één  van  de  vermelde 
modaliteiten:
- bij een per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
- of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs
- of door een duurzame drager (fax, e-mail) tegen ontvangstbewijs.

Art. 114: Vooropzeg vanuit de gemeente
Wijziging artikel 114 – gemeenteraadszitting dd. 27 januari 2009

Wanneer de manifestatie of een deel van de standplaatsen definitief worden opgeheven, geldt een 
termijn van vooropzeg aan de houders van een standplaats per abonnement van één jaar.

Art. 115: Seizoensgebonden ambulante activiteiten
Wijziging artikel 115 – gemeenteraadszitting dd. 27 januari 2009

Een seizoensgebonden activiteit is in het algemeen een activiteit die betrekking heeft op producten 
of diensten die wegens hun aard of traditie slechts gedurende een periode van het jaar verkocht 
worden.
De  abonnementen  die  toegekend  worden  voor  de  verkoop  van  hoger  vernoemde  activiteiten 
worden geschorst gedurende de periode van non-activiteit.

Gedurende de periode van non-activiteit kunnen deze standplaatsen toegewezen worden als losse 
standplaatsen.

Art. 116: Inname standplaatsen
Wijziging artikel 116 – gemeenteraadszitting dd. 27 januari 2009

De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door :
a) - de natuurlijk personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen, 
houders van een "machtiging als werkgever", aan wie een standplaats is toegewezen

-  de  verantwoordelijke  voor  het  dagelijks  bestuur  van  een  rechtspersoon  aan  wie  de 
standplaats is toegewezen, houder van een "machtiging als werkgever"

b) de  feitelijke  venno(o)t(en)  van  de  natuurlijke  persoon  aan  wie  de  standplaats  werd 
toegewezen,  houder  van  een  "machtiging  als  werkgever"  voor  de  uitoefening  van  een 
ambulante activiteit voor eigen rekening.
c) de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon 
aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een "machtiging als werkgever" voor de 
uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening.
d) de  standwerker,  houder  van  een  “machtiging  als  werkgever”  aan  wie  het  tijdelijk 
gebruiksrecht  van  de  standplaats  werd  onderverhuurd,  overeenkomstig  de  bepalingen  van 
artikel  36  van  het  koninklijk  besluit  van  24  september  2006  betreffende de  uitoefening  en 
organisatie van ambulante activiteiten, alsook aan de standwerker, houder van een “machtiging 
als aangestelde A en B” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor rekening of in 
dienst van de persoon aan wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd
e) door  de  personen  die  beschikken  over  een  "machtiging  als  aangesteld  A"  of  een 
"machtiging als aangesteld B", die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst 
van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in a) tot c)
f) de personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader 
van de acties bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende 
de uitoefening en organisatie  van ambulante activiteiten,  kunnen een standplaats  innemen, 
toegewezen aan de verantwoordelijke van de actie.  Desgevallend kunnen zij deze innemen 
buiten de aanwezigheid van deze.

De  personen  opgesomd  in  a)2)  tot  e)  kunnen  de  standplaatsen  innemen,  toegewezen  of 
onderverhuurd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening of in wiens dienst 
zij de activiteit uitoefenen, buiten de aanwezigheid van de persoon aan wie of door middel van wie 
de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd.

Art. 117: Overdracht van een standplaats
Wijziging artikel 117 – gemeenteraadszitting dd. 27 januari 2009

§1. De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de volgende voorwaarden:
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1°  wanneer de houder van de standplaats(en)  zijn  ambulante  activiteiten als  natuurlijk 
persoon  stopzet  of  overlijdt  of  wanneer  de  rechtspersoon  haar  ambulante  activiteiten 
stopzet. 
Bij stopzetting bezorgt de overlater of zijn rechthebbenden een document als bewijs van 
schrapping van zijn ambulante activiteit in de Kruispuntbank van Ondernemingen
2° en indien de overnemer(s) houder(s) is/zijn van een machtiging tot het uitoefenen van 
ambulante activiteiten als werkgever en de specialisatie van de overlater voortzet(ten) op 
elke overgedragen standplaats.
§2. In afwijking van §1 wordt de overdracht van standplaatsen toegelaten tussen:

- echtgenoten bij feitelijke scheiding
- echtgenoten bij scheiding van tafel en bed en van goederen
- echtgenoten bij echtscheiding
- wettelijk samenwonenden bij  stopzetting van de wettelijke samenwoning op voorwaarde 

dat:
- de overlater of de overnemer aan de gemeente een document voorlegt als bewijs van de 

vermelde toestand zoals bepaald in deze paragraaf
- de overnemer voldoet aan de voorwaarden vermeld in §1, 2°.

De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de overlater. 
Ingeval van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend vernieuwd.

Art. 118: Onderverhuur standwerkers
Wijziging artikel 118 – gemeenteraadszitting dd. 27 januari 2009

De standwerkers,  die  een  abonnement  voor  een  standplaats  verkregen  hebben,  kunnen  hun 
tijdelijk gebruiksrecht op deze standplaats onderverhuren aan andere standwerkers namelijk:

- rechtstreeks aan een andere standwerker
- via een vereniging om die voor alle standwerkers zonder discriminatie openstaat.

Al naargelang, deelt de standwerker of de vereniging de lijst van standwerkers mee, aan wie het 
tijdelijk gebruiksrecht van de standplaats werd onderverhuurd.
De prijs van de onderverhuring mag niet hoger zijn dan het deel van de abonnementprijs voor de 
duur van de onderverhuring.

Art. 119: Wijziging artikel 119 – gemeenteraadszitting dd. 27 januari 2009

§1. De rijen kramen of winkelwagens zullen gescheiden zijn door wegen, uitsluitend bestemd voor 
de  voetgangers.   Het  is  verboden  het  verkeer  van  de  voetgangers  te  hinderen  in  de  hen 
voorbehouden doorgangen, door er voorwerpen te plaatsen, te hangen of achter te laten.  Het is 
verboden in de gangen tussen de kramen een rijwiel, bromfiets of motorfiets te besturen of aan de 
hand te leiden.
§2.  De  kramen  en  winkelwagens  moeten  op  het  hun  toegewezen  perceel  geplaatst  worden 
zodanig  dat  de  uitgestalde  koopwaar  niet  buiten  de  scheidingslijn  tussen  de  percelen  en  de 
doorgang voor het publiek uitsteekt.
§3.  Elke handeling in de uitstalling  van goederen met het  inzicht  de koper te bedriegen of  te 
misleiden is verboden.
§4. De marktkramers mogen hun standplaats niet verlaten om hun waren aan te prijzen of tot 
kopen aan te zetten.  Het is verboden te kopen of te verkopen buiten de standplaatsen.
§5.  Behoudens  toelating  van  het  College  van  Burgemeester  en  Schepenen,  is  het  verboden 
gebruik te maken van geluidsversterkers of andere lawaaimakende tuigen die storend zijn.
§6. Het is verboden buiten het kraam reclame aan te brengen bij middel van affiches, ballonnetjes 
of andere voorwerpen.
§7. Loterijen, kansspelen, fakirs of waarzeggers worden op de markt niet toegelaten.
§8.  Het  is  verboden verwarmingstoestellen te  gebruiken die  niet  voldoen  aan  alle  veiligheids-
normen, of die gassen of rook laten ontsnappen.
§9. Het is verboden verbrandingsmotoren te gebruiken.
§10. Om op het elektriciteitsnet te kunnen aansluiten, moet het marktkraam voorzien zijn van:

- een verliesstroomautomaat van maximaal 10 A 0,03 A
- een rubberkabel CTMB N 2 x 2,5 +2,5 uitgerust met een CEE form stekker.

§11.  Tijdens de markturen is het verboden te leuren binnen een straal van 200 meter rond de 
markt.
§12. Het is verboden na 13 uur nog op de markt te kopen of te verkopen.
§13.  Een uur  na het  sluiten van de markt  moeten alle koopwaren alsmede alle  voertuigen of 
andere inrichtingen die  gediend hebben voor  het  uitoefenen van de leurhandel,  van de markt 
verwijderd zijn.
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§14. De marktkramers moeten, ook tijdens de markturen, het afval van hun waren verzamelen en 
storten  in  de  daartoe  bestemde  recipiënten.   De  marktkramers  moeten  onmiddellijk  na  de 
beëindiging van de markt hun standplaats volledig opkuisen.  De marktkramer moet preventieve 
maatregelen  treffen  om beschadiging  of  bevuiling  van  het  wegdek  te  voorkomen.   Eventuele 
herstellings-  of  reinigingswerken  kunnen  door  de  gemeente  aan  de  marktkramer  worden 
aangerekend.
§15. Het is de marktkramers verboden merktekens van enigerlei aard op het wegdek of op de 
trottoirs  aan  te  brengen.   Markeringen  kunnen  enkel  door  het  gemeentebestuur  worden 
aangebracht.

§16.  De burgemeester behoudt zich het recht de verkoop van goederen die stoornis of hinder 
veroorzaken, te weigeren.   De burgemeester mag de toegang tot de markt tijdelijk  of definitief 
verbieden  aan  handelaars  die  voor  de  verkoop  van  vervalste  waren  of  wegens  bedrieglijke 
handelingen inzake handel gestraft werden.

Art. 120: Betwistingen omtrent de toepassing van de organisatie van ambulante activiteiten 
op  Betwistingen  omtrent  de  toepassing  van  de  organisatie  van  ambulante  activiteiten  op  de 
openbare markten, behoren tot de bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen, 
onverminderd de bevoegdheden van de marktleider opgesomd onder punt 18.3 van onderhavig 
reglement.

Onderafdeling  2:               Organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de   
openbare markten.

Art. 121: Toepassingsgebied
Wijziging artikel 121-140 – gemeenteraadszitting dd. 23 oktober 2007

De uitoefening van ambulante activiteiten op het grondgebied van De Panne is verboden in de 
volgende straten:
- de Zeelaan
- de zijstraten uitmondend op de Zeelaan over een afstand van 100 meter te rekenen vanaf de 

Zeelaan
- de  straten  gelegen  tussen  enerzijds  de  Zeedijk  en  anderzijds  de  Nieuwpoortlaan  en  de 

Duinkerkelaan
- de zuidelijke zijstraten van de Nieuwpoortlaan en de Duinkerkelaan over een afstand van 100 

meter te rekenen vanaf de Nieuwpoortlaan en de Duinkerkelaan
- de Zeedijk, behoudens de personen die voldoen aan de bepalingen opgelegd door artikel 132 

van onderhavig reglement.
De  bezettingsmodaliteiten  kunnen  op  eenvoudige  vraag  bekomen  worden  bij  de 
gemeente.

Art. 122: Voorafgaande machtiging
Eenieder die een standplaats wenst in te nemen om ambulante activiteiten uit te oefenen moet 
voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 123 en is onderworpen aan een voorafgaande 
machtiging.  Deze machtiging dient voorafgaand aan het uitoefenen van de ambulante activiteit 
aangevraagd te worden bij de gemeente (College van Burgemeester en Schepenen, Zeelaan 21, 
8660 De Panne).
De aanvrager dient ook te vermelden op welke specifieke plaats(-en) hij  ambulante activiteiten 
wenst uit te oefenen.
In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging met daarin vermeld:
- de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen
- de plaats
- de datum en duur van de verkoop.
De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van onderstaande 
redenen:
- redenen van openbare orde
- redenen van volksgezondheid
- bescherming van de consument
- de activiteit kan het bestaand commercieel aanbod in gevaar brengen.
De gemeente zal deze reden(-en) motiveren in zijn kennisgeving van de negatieve beslissing aan 
de aanvrager en verwijst tevens naar rechtsmiddelen inzake beroep.

Art. 123: Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen
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De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (cf. artikel 105 van onderhavig 
reglement) en innemen van de standplaatsen op de openbare markt (cf. artikel 116 van onderhavig 
reglement) kunnen standplaatsen op het openbaar domein verkrijgen en innemen.

Art. 124: Toewijzingsregels losse standplaatsen
De toewijzing  van  losse  plaatsen  gebeurt  volgens  de  chronologische  volgorde  van 
aanvragen en desgevallend in functie van de gevraagde plaats en specialisatie.
Wanneer twee of meerdere aanvragen voor standplaatsen gelijktijdig ingediend 
worden, gebeurt de toewijzing via loting.

Art. 125: Toewijzingsregels per abonnement
Wijziging artikel 125 – gemeenteraadszitting dd. 26  augustus 2008

§1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement
Wanneer een standplaats  die  per  abonnement  toegewezen wordt,  vrijkomt,  zal  deze vacature 
bekend gemaakt worden door publicatie van een kennisgeving.
Deze kennisgeving zal  gebeuren door middel van een bericht aangeplakt aan het gemeentelijk 
infobord.
De kandidaturen kunnen ingediend worden na een melding van vacature of op elk ander tijdstip.
De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften van artikel 30 §1, tweede lid van het 
koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante 
activiteiten, en binnen de termijn voorzien in de kennisgeving van de vacature.  Kandidaturen die 
hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden.
§2. Register van de kandidaturen
Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden in een register. 
Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit 
register steeds geraadpleegd worden.
De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken door hun auteur.
Om het jaar zullen kandidaten opgenomen in het register de vraag krijgen om hun kandidatuur te 
bevestigen en dus in het register opgenomen te blijven.
§3. Volgorde van toekenning van de standplaatsen
Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement worden met het oog op de toekenning 
ervan de kandidaturen als volgt geklasseerd in het register:

- volgens de kandidaturen bij voorrang van volgende categorieën:
a) personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen
b) personen die een wijziging van hun standplaats vragen
c) personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing ervan die ze op één van 

de  markten  van  de  gemeente  innamen of  aan  wie  de  gemeente  een  vooropzeg  heeft 
gegeven voorzien in artikel 8 §2 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van 
ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 
2005 en wet van 20 juli 2006

d) externe kandidaten
- en dan binnen elke categorie,  in  voorkomend geval,  volgens de gevraagde standplaats  en 

specialisatie
- en tenslotte volgens datum.

Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie tezelfdertijd ingediend 
worden, wordt als volgt voorrang gegeven:

- voorrang wordt gegeven (uitgezonderd de categorie externe kandidaten) aan de aanvrager die 
de  hoogste  anciënniteit  op  het  openbaar  domein  van  de  gemeente  heeft.   Wanneer  de 
anciënniteit niet kan vergeleken worden, wordt de voorrang bepaald bij loting

- voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting.
§4. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen
De toewijzing van de standplaats wordt bekend gemaakt aan de aanvrager:

- bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
- of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs
- of door een duurzame drager (fax, e-mail) tegen ontvangstbewijs.

§5. Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement
Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen per abonnement 
vermeld staat:
- de  naam,  voornaam,  het  adres  van  de  persoon  aan  wie  of  door  wiens  tussenkomst  de 

standplaats werd toegekend
- in  voorkomend  geval,  de  handelsnaam  van  de  rechtspersoon  aan  wie  de  standplaats 

toegekend werd en het adres van haar maatschappelijke zetel
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- het ondernemingsnummer
- de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden
- in voorkomend geval, de hoedanigheid van standwerker
- de datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht
- indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit
- de prijs van de standplaats, behalve indien deze op een uniforme wijze vastgelegd is
- desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de overdracht.
Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit 
register steeds geraadpleegd worden.

Art. 126: Identificatievereiste bij het uitoefenen van ambulante activiteiten
Elke  persoon  die  een  ambulante  activiteit  uitoefent  op  het  openbaar  domein,  dient  zich  te 
identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op het kraam of het 
voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent.  Het bord moet eveneens 
door de aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen werken.
Het bord bevat volgende vermeldingen:
- hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk 

persoon  voor  eigen  rekening  of  voor  wiens  rekening  of  in  wiens  dienst  de  activiteit  wordt 
uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een 
rechtspersoon  waarneemt  of  voor  wiens  rekening  of  in  wiens  dienst  de  activiteit  wordt 
uitgeoefend

- de firmanaam en/of de benaming van de onderneming
- al  naargelang  het  geval,  de  gemeente  van  haar  maatschappelijke  zetel  of  van  de 

uitbatingszetel; en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de gemeente 
waar deze zich bevindt  het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of 
een identificatie die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat).

Art. 127: 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 koop aan te bieden, zonder een voorafgaande schriftelijke machtiging van het 
College van Burgemeester en Schepenen.

Art. 128: 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.  Het is de leurders verboden met hun 
voertuig op de openbare weg te blijven stilstaan of hem te verlaten, behoudens de tijd welke strikt 
noodzakelijk is voor de verkoop of aflevering van de koopwaren.  Wanneer zij voor deze 
handelingen stil houden, moeten zij hun voertuig op zulke wijze plaatsen, dat het noch het verkeer 
van de voetgangers, noch dat van andere rijtuigen belemmert.

Art. 129: Het leuren met ijs, hotdogs, frieten, enz. is verboden in een straal van 200 meter rond elke vaste 
standplaats voor de verkoop van deze eetwaren.

Art. 130: De burgemeester is gemachtigd in uitzonderlijke omstandigheden, zoals feesten en openbare 
plechtigheden, het leuren te verbieden op plaatsen en in straten waar dit het verkeer kan 
belemmeren en/of de openbare orde kan verstoren.

Art. 131: Het is ten allen tijde verboden bij het leuren vaste standplaatsen op te richten op de openbare weg, 
koopwaren op de grond te plaatsen of ten toon te stellen op banken, op tafels, in kramen, in 
stilstaande auto's, in autovrachtwagens met of zonder aanhangwagen of in gelijk welke voertuigen.

Art. 132: Het rondventen of leuren op het strand en de Zeedijk is slechts toegelaten aan de personen of hun 
aangestelden die dit recht bij aanbesteding verworven hebben.

Art. 133: Het is de leurders en rondventers verboden hun aanwezigheid aan het publiek te melden bij middel 
van om het even welk instrument dat geluid voortbrengt.  Uitzonderingen kunnen door de 
burgemeester worden toegestaan.

Art. 134: Bevoegdheid marktleider
De marktleider is bevoegd om documenten die de machtiging en identiteit van de personen die 
een ambulante activiteit uitoefenen, aantonen, te controleren.

Art. 135: De marktleider wordt aangesteld door het College van Burgemeester en Schepenen. 
Hij staat ter plaatse in voor de organisatie van en het toezicht op de markt.  Hij verzekert er de 
openbare orde, rust en veiligheid.
De marktkramers moeten zich schikken naar de voorschriften die door de marktleider worden 
gegeven betreffende het plaatsen, uitstallen en wegnemen van de waren.  De marktkramers die 
weigeren gevolg te geven aan de onderrichtingen van de marktleider, kunnen verplicht worden de 
standplaats te verlaten.
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Art. 136: Bij  geringe  bezetting  van  de  markt  kan  de  marktleider  beslissen  de  aanwezige 
marktkramers op en in de directe omgeving van het marktplein te concentreren.
Abonnementshouders – die over een vaste standplaats beschikken – kunnen in dit geval eventueel 
een andere standplaats worden toegewezen..

Art. 137: Wijziging artikel 137 – gemeenteraadszitting dd. 26  augustus 2008

De marktkramer dient zich strikt te houden aan de hem toegewezen oppervlakte.
Als de marktkramer zijn standplaats uitbreidt zonder voorafgaande toelating, kan de marktleider 
hem verplichten de afmetingen van zijn kraam terug te brengen tot de hem normaal toegewezen 
oppervlakte.
Indien een marktkramer een standplaats inneemt zonder de vereiste toelating, kan de marktleider 
zijn winkelwagen of kraam onmiddellijk van de markt laten verwijderen, op kosten en risico van de 
overtreder.

Art. 138: Indien  een  marktkramer  van  de  markt  te  De  Panne,  al  dan  niet  houder  van  een 
abonnement, zijn standplaats om 8 uur niet heeft ingenomen, kan de marktleider deze standplaats 
eenmalig aan een andere marktkramer toewijzen.

Art. 139: De  marktkramers  zijn  standgeld  verschuldigd,  overeenkomstig  het  gemeentelijk 
belastingsreglement op het gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van markten.  Het 
elektriciteitsverbruik is inbegrepen in het stand- of abonnementsgeld.

Bij gebreke van betaling kan de marktleider de marktkramer verplichten de markt te 
verlaten.

Art. 140: Het is verboden om voertuigen langer op de markt te laten staan dan nodig is voor het 
lossen en laden van de koopwaren.  Vijftien minuten voor het openen van de markt moeten de 
voertuigen  van  de  markt,  van  alle  straten  of  gedeeltes  van  straten  waar  het  marktgebeuren 
doorgaat,  worden  verwijderd.   Ze  moeten  in  de  omliggende  straten  worden  geparkeerd  of 
desgevallend op de door de burgemeester aangewezen plaats.  De marktleider kan, in bijzondere 
gevallen, aan de marktkramers toelating verlenen om hun voertuig op de markt te laten staan.

AFDELING 19:  STRAND EN DUINEN.

Wijziging artikels 141 tot 145 en 156bis – gemeenteraad 1 juli 2008

Wijziging artikels 142, 144, 145, 146 en 149 – gemeenteraad 23 maart 2010

Art. 141: Het baden in zee is enkel toegelaten op de plaatsen genaamd "bewaakte zones" als 
dusdanig op het strand aangeduid bij middel van de seinen in artikel 142 hierna vermeld. Buiten 
die bewaakte zones is het verboden te gaan baden.

Art. 142: Iedere bewaakte zone wordt op het strand aangeduid en op zijn beide uiteinden, west en oost, 
door de op palen vastgemaakte, in dit artikel beschreven en in opgegeven volgorde van boven 
naar onder geplaatste seinen :

Een cirkelvormige plaat dragende blauwe letter "B" met reddingsgordel en duikende bader op witte 
achtergrond; met vermelding van de uren tijdens dewelke de reddingsdienst verzekerd is.

De grens van de bewaakte zone wordt aangeduid met gele grensboeien;

Art. 143: De  plaatsen  waar  het  verboden  is  in  zee  te  gaan  baden,  worden  op  het  strand 
aangeduid door middel van op palen geplaatste cirkelvormige seinen dragende een rode letter "B" 
met schuine rode streep over de ganse diameter van het sein, het geheel op witte achtergrond.

Art. 144: De reddingsdienst wordt in de bewaakte zones verzekerd door strandredders op de dagen en 
jaarlijks door het College van Burgemeester en Schepenen vastgesteld. De reddingsdienst is 
verzekerd van 10u30 tot 18u30. Daarbij wordt in iedere bewaakte zone een veiligheidssein 
gegeven bij middel van hetzij:
- Een driehoekige vlag van gele kleur
- Een driehoekige vlag van rode kleur
- Een driehoekige vlag van groene kleur

Dit veiligheidssein, met de hierboven beschreven driehoekige vlaggen, wordt gehesen en 
vastgemaakt op de palen die de bewaakte badzone aanduiden.

Art. 145: Indien de groene driehoekige vlag gehesen wordt, betekent dit dat het baden is toegelaten. Indien 
de gele vlag wordt gehesen, betekent dit dat het baden gevaarlijk is en drijvende voorwerpen zoals 
bootjes, bandjes enz. verboden zijn. Indien echter het rode sein wordt gehesen, betekent dit dat 
het baden volstrekt verboden is. De baders die zich in zee hebben begeven, niettegenstaande het 
rode sein, zijn gehouden uit het water te komen op de eerste aanzegging van de strandredders. 
Die aanzegging kan mondeling gegeven worden ofwel bij middel van geluidssignalen, geblazen op 
de misthoorn of door sein met de rode handseinvlag.
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Art. 146: In de bewaakte badzones mogen baders zich niet verder in zee begeven (zeewaarts) dan de lijn 
die aangegeven en gevolgd wordt door de heen en weer varende reddingsboten of door 
aanzegging van de strandredders. Wanneer een bader zich te ver in zee waagt, zal de 
reddingsdienst een sein geven bij middel van een misthoorn of door sein met de rode 
handseinvlag. Op dit sein zal de bader dadelijk in de bewaakte zone dienen terug te keren.

Art. 147: Is te allen tijde verboden:  het plaatsen van tenten, van strandtenten, van opvouwbare linnen 
tenten, van tenten die worden vastgemaakt aan parkerende auto of aan caravans, 
kampeerwagens, van mobilhomes zelfs gebruikt als zittent voor enkele uren of één dag, gebruikt 
om er te eten en te slapen, gebruikt om er enkele uren of één dag te verblijven, op of in de 
onmiddellijke omgeving van de zeedijk en op het strand.

Art. 148: Het is verboden bij het baden in zee, tijdens sportoefeningen op het strand of in de duinen, een 
houding aan te nemen of gedragingen te hebben die in strijd zijn met de algemeen geldende 
regelen van fatsoen en eerbaarheid.

Art. 149: Alle verkeer met motorvoertuigen in de duinen, de bossen en op het strand is verboden, alsook het 
parkeren van voertuigen op het strand. Dat verbod geldt voor alle in de gemeente aanwezige 
duinen en voor wat het strand betreft over zijn gehele lengte en breedte, dit vanaf de grens met 
Koksijde tot de grens met Frankrijk, en vanaf de laagwaterlijn tot aan de duinenrand of de Zeedijk.

Dit verbod geldt echter niet voor:

a) De voertuigen van de politie-, gemeente- en hulpdiensten.

De voertuigen gebruikt voor het plaatsen en weghalen van strandcabines. Deze voertuigen 
mogen zich enkel op het strand begeven voor het laden en lossen van de strandcabines en het 
materiaal nodig voor de uitbating, en dit niet langer dan strikt noodzakelijk. Het laden en lossen 
mag enkel gebeuren tussen 7 en 10 uur 's morgens, wanneer de Zeedijk vrij toegankelijk is. De 
voertuigen mogen niet geparkeerd worden op het strand.

b) Mits voorafgaandelijk en schriftelijke toelating kan de burgemeester of de politiecommissaris 
bepaalde personen de toelating geven om met een voertuig op het strand te komen.

c) Eventuele wedstrijden die door de bevoegde gemeentelijke overheid op het strand zouden 
worden toegelaten.

d) Voertuigen gebruikt voor het in zee trekken van plezierboten.

Art. 150: Het is verboden de goede orde of de rust te storen op het strand, door spelen of 
buitensporigheden, door een muziektoestel luid te laten spelen, of door zelf lawaai te maken.

Art. 151: Wie een strandcabine huurt of heeft, moet de omgeving daarvan rein houden.  Dit moet 
geschieden tot in de helft der zone tussen zijn badkar of cabine en de nabijgelegen cabine en/ of 
badkar, en indien er geen andere cabine of badkar is, tot op een afstand van 5 meter.  De uitbaters 
van verhuring van strandzetels moeten de zone reinigen die zij bezetten.

Art. 152: De personen die zetels verhuren moeten zich houden aan de richtlijnen van het schepencollege.

Art. 153: 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.

Art. 154: De verhuurders van strandzetels mogen hun schutzeilen niet uitspannen buiten de hen 
toegewezen strook.

Art. 155: Op het strand en in de duinen is het verboden putten te graven die gevaar kunnen opleveren voor 
zichzelf of voor anderen.

Art. 156: De betonnen verhardingen of planken vloeren die gebruikt worden bij de aanleg van de 
strandcabines, strandterrassen en inde concessies moeten van 31 oktober tot 15 april van het 
strand en de Zeedijk verwijderd worden door de uitbaters of de eigenaars.

Art. 156bis: Het vliegen met geleide vliegers is verboden in en boven de bewaakte zones 
tijdens  het  functioneren  van  de  gemeentelijke  strandreddingsdiensten,  behoudens  na  het 
verkrijgen van een voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester.

Overtredingen op artikels 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 152, 153, 154, 155, 156 en 
156bis worden uitsluitend bestraft met een administratieve boete van maximum 60 euro.

AFDELING 20:  STRANDCABINES.
Gewijzigd art. 157 t.e.m. 170 gemeenteraad dd. 24 maart 2009

Art. 157: Strandcabines mogen enkel langs het strand worden geplaatst, ieder jaar vanaf 15 april voor de 
stranduitbaters en vanaf 1 mei voor particulieren, nadat het strand genivelleerd is door de 
gemeentelijke Technische dienst. In de zone waar het festival Dranouter aan Zee plaatsvindt, 
dienen de stranduitbaters en particulieren te wachten tot na het festival, alvorens de strand-
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cabines te plaatsen. De strandcabines moeten van het strand worden weggenomen vóór 31 
oktober van ieder jaar.  Particulieren kunnen hun cabine toch reeds plaatsen vanaf 15 april indien 
ze kunnen aansluiten op een andere reeds geplaatste cabine in volgorde van nummering.

Tussen 1 juli en 31 augustus mogen er geen cabines geplaatst, verplaatst noch afgebroken 
worden op het strand.
De Burgemeester kan eventueel een afwijking toestaan op de data in de vorige alinea bepaald.

Art. 158: Het plaatsen van strandcabines langsheen het strand is onderworpen aan de schriftelijke 
machtiging van het College van Burgemeester en Schepenen.  Deze machtiging is slechts geldig 
voor één badseizoen.  Eveneens is men onderworpen aan het betalen van een jaarlijks belasting, 
geregeld in het desbetreffende belastingsreglement op de badcabines.

Art. 159: De verzoekschriften tot machtiging dienen jaarlijks hernieuwd te worden vóór 31 maart, teneinde 
de gemeentelijke diensten in staat te stellen de nodige schikkingen te treffen voor het toekennen 
van de plaatsen.  In principe en behoudens overmacht wordt dezelfde plaats toegekend als het 
voorgaande jaar.

Art. 160: Het verschuldigde bedrag dient te worden gestort op rekening van het gemeentebestuur De 
Panne.  Het bedrag wordt bepaald in een afzonderlijke belastingsverordening ter zake.

Art. 161: Vóór de plaatsing van de strandcabines dient contact opgenomen te worden met de bevoegde 
gemeentelijke dienst.  Deze dienst komt ter plaatse op het strand om de juiste plaats aan te duiden 
en de cabine te keuren.  Enkel de cabines die in goede staat van onderhoud zijn en die in witte 
kleur en fris geschilderd zijn, worden goedgekeurd en mogen op het strand geplaatst worden. 
Afgekeurde cabines dienen eerst herkeurd te worden, nadat de nodige onderhoudswerken 
uitgevoerd zijn, vooraleer ze op het strand kunnen geplaatst worden.
Alle schade dient te worden hersteld (rotte houtdelen, gebroken ramen, ..).  De vervanging van 
rotte delen moet gebeuren in eenzelfde [of een gelijkwaardig] materiaal (hout) en moet in hetzelfde 
vlak gebeuren en over de volledige breedte van het paneel.  Opgenagelde planken, latten, stukken 
rolluik enz. worden niet goedgekeurd.

Art. 162: Elke strandcabine mag voorzien zijn van een naam die moet worden aangebracht aan de voorzijde 
van de cabine in het midden en tegen de bovenrand. 
Ook het door het gemeentebestuur toegekende huisnummer dient aangebracht te worden op de 
aangeduide plaats.

Beschadigde en verdwenen huisnummers worden vervangen door het gemeentebestuur.  De 
eigenaars die hun cabine(s) verkopen of niet langer op het strand wensen te plaatsen, dienen het 
toegekende huisnummer terug te bezorgen aan het Gemeentebestuur.  De verkochte cabine(s) 
kunnen enkel op dezelfde plaats teruggeplaatst worden en dit na aanvraag door de nieuwe 
eigenaar.

Art. 163: Bij het plaatsen van de strandcabines op het strand, moet de lijnrichting gevolgd worden, 
opgegeven door het Gemeentebestuur aan de hand van betonnen palen.  Ook de volgorde van de 
huisnummers dient gerespecteerd te worden. (Van nummer 1 aan het Leopold I monument tot 
nummer 550 aan het Canadezenplein).
Na de plaatsing op het strand is het verboden de cabine nog te verplaatsen.

Art. 164: Op redelijke afstanden zal een ruimte gelaten worden teneinde de badgasten toe te laten zich naar 
het strand te begeven.
Onverminderd de bepalingen uit de vorige alinea moet, rechtover de straten uitkomende op de 
zeedijk, op het strand een strook van minstens 2 meter breedte voorbehouden blijven, alwaar de 
machtiging niet zal kunnen toegestaan worden.
De plaatsing van de cabines wordt enkel toegelaten in de zones aangeduid op het bijgevoegde 
plan.

Art. 165: Het is verboden:
1) Strandcabines en strandtenten te plaatsen in de duinen.
2) Een tweede rij strandcabines te plaatsen vóór of achter deze welke in de lijnrichting staan.
3) Kampeertenten te plaatsen op het strand.

Art. 166: De strandcabines dienen vervaardigd te worden uit duurzaam materiaal, gemakkelijk uit elkaar te 
nemen zijn en stevig opgezet worden.  De dakbedekking moet vervaardigd zijn uit platzink.
De nieuwe cabines, te plaatsen op gemeentelijke of op private grond, moeten de volgende 
afmetingen hebben:

- breedte van voor- en achterzijde 1.80 m

- diepte van voor- naar achterzijde 2.00 m

- totale hoogte van de voorzijde 2.20 m

- totale hoogte van de achterzijde 1.80 m
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Deze afmetingen mogen niet overschreden worden.

Zich steunende op gegronde redenen, mag het schepencollege de plaatsing toelaten van cabines 
die een bredere voorzijde en achterzijde hebben.

Art. 167: De strandcabines zullen door de eigenaar of door de gebruiker ervan steeds in goede staat van 
onderhoud gehouden worden en voorzien van een sterk en stevig slot.  De strandcabines zullen 
steeds in witte kleur en fris geschilderd zijn.

Art. 168: De strandcabines die niet voldoen aan de voorschriften van artikel 167 hierboven, inzonderheid 
deze met loshangende onderdelen, deze die vuil zijn of onfris geschilderd, moeten bij de eerste 
aanzegging van de gemeentelijke politie door de eigenaar of door de gebruiker in orde gebracht 
worden overeenkomstig de voorschriften van artikel 167 ofwel van het strand worden verwijderd. 
Gebeurt dit  niet binnen de zes dagen na de aanzegging,  dan zal de betwiste strandcabine op 
kosten en risico  van de overtreders door  de zorgen van het  gemeentebestuur  van het  strand 
verwijderd worden.

Art. 169: 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.

Art. 170: Het is verboden op strandcabine opschriften of reclameteksten aan te brengen behoudens op de 
hoekcabines die aan de bovenzijde de naam van de concessiehouder mogen dragen.
Het is ten strengste verboden op de daken van de strandcabine te klimmen of op de daken van de 
cabines te lopen.  Eventuele schade voortspruitende uit het klimmen of lopen op de daken van de 
strandcabines valt ten laste van de overtreder. 
Het is ten strengste verboden de cabines te gebruiken voor andere doeleinden dan deze waarvoor 
ze bestemd zijn.  Overnachten in de cabines is verboden.

AFDELING 21:  STRAND-  EN DIJKSPELEN.

Art. 171: Het inrichten van wedstrijden, spelen of andere activiteiten met commerciële of publicitaire 
doeleinden op het strand en op de Zeedijk is afhankelijk van de voorafgaandelijke toelating van de 
burgemeester, en de naleving van de door hem opgelegde voorwaarden.

Art. 172: De strand- en/ of dijkspelen en alle andere analoge organisaties worden niet toegelaten op zon- en 
feestdagen, behalve deze georganiseerd door of in samenwerking met het gemeentebestuur of 
vzw Dienst Toerisme.

Art. 173: De strand  en dijkspelen mogen slechts doorgaan op de hierna volgende uren:  van 10 u. tot 12 u. 
en van 14 u. tot 18 u.  Voor bijzondere gevallen kan door de Burgemeester een afwijking worden 
toegestaan.  Er mag niet met een show car rondgereden worden op de Zeedijk.  Deze is voor alle 
verkeer gesloten.

Er wordt geen tijdslimiet gesteld op de organisaties die ingericht worden door of in samenwerking 
met  het gemeentebestuur of de vzw Dienst Toerisme.

Art. 174: De richtlijnen of animatie bij strand- en dijkspelen 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.  De richtlijnen en animatie bij degelijke spelen zullen geleid worden in 
het Nederlands, zijnde de taal door de wet aan de plaatselijke overheid opgelegd.  Bij niet naleving 
van de bepalingen van art. 174 wordt de machtiging tot het houden van strand- of dijkspelen 
onmiddellijk ingetrokken.  Art. 2 van het Algemeen gemeentelijk politiereglement is evenwel niet 
van toepassing.

Art. 175: Ter gelegenheid van strand- of dijkspelen is iedere verkoop van gelijk welke artikelen verboden, 
behoudens de uitzonderingen door de Burgemeester toegestaan.  Geldinzamelingen zijn 
eveneens verboden.

Art. 176: Het aanbrengen van affiches, uithangborden of reclameborden met het oog op die strand- en 
dijkspelen kan slechts gebeuren mits voorafgaandelijke toelating van de Burgemeester die de 
plaatsen aanduidt.

Art. 177: Het terrein gebruikt voor het verloop van strand- en dijkspelen, voor acrobatiegroepen of circussen 
moet na het beëindigen van de voorstelling opgeruimd worden.  Alle afval of papier moet  na het 
optreden verwijderd worden en het terrein in zijn oorspronkelijke toestand teruggebracht.

AFDELING  22:  PLANKZEILEN.

Art. 178: De beoefening van plankzeilen op zee in de gemeente De Panne is enkel toegelaten in de zone 
die zich uitstrekt vanaf 30 m ten westen van het Bortierplein over een lengte van 300 m naar het 
westen toe.

Art. 179: Deze zone ligt buiten de bewaakte badzones.  De voorbehouden zone voor het plankzeilen wordt 
gesignaleerd bij het begin en het eindpunt van die zone bij middel van borden waarop een silhouet 
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voorkomt van een plakzeiler aangevuld met een onderbord vermeldende "Alleen voor plankzeilen" 
en "Verboden te baden".

Art. 180: De zone waar het plankzeilen wordt toegelaten en beschermd, ligt naast de bewaakte badzone en 
wordt door de aangestelde strandredders bewaakt gedurende de tijd dat deze strandredders van 
dienst zijn.

Art. 181: Het plankzeilen is slechts toegelaten in de daartoe voorziene zone:

- Van zonsopgang tot zonsondergang en tijdens de uren van toezicht.

- Bij helder weer.

- Bij een windkracht van maximum 3 beaufort (uit zee) of maximum 4 beaufort (uit land).  Een 
wind evenwijdig met de kust wordt als een wind uit zee beschouwd.
Deze bepalingen zijn niet van toepassing voor georganiseerde wedstrijden.

Art. 182: De plankzeilers moeten een reddingsvest in goede staat en van een opvallende kleur dragen.

Art. 183: De plankzeilers mogen zich niet verder dan 200 meter zeewaarts de laagwaterlijn verwijderen.  De 
laagwaterlijn is een vaste lijn zoals aangeduid op de officiële Belgische zeekaarten.  De 
strandreddingsboten en andere vaartuigen mogen niet gehinderd worden.

Art. 184: In de zone voorbehouden voor het plankzeilen, en als dusdanig aangeduid, is het verboden in zee 
te baden om met eender welke boot in zee te steken.

AFDELING  23:  PLEZIERBOOTJES.

Art. 185: Het is toegelaten vanaf het strand van De Panne met een plezierbootje in zee te steken en te 
stranden en dit vanaf de afgebakende strook ter hoogte van het Bortierplein.

Art. 186: Het in zee steken van plezierbootjes is slechts toegelaten:
- Van zonsopgang tot zonsondergang en tijdens de uren van toezicht.
- Bij helder weer.
- Bij een windkracht van maximum 3 beaufort (uit zee) of maximum 4 beaufort (uit land).  Een 

wind evenwijdig met de kust wordt als een wind uit zee beschouwd.

Art. 187: De bootjes moeten zeewaardig zijn en voldoen aan de wettelijke voorgeschreven 
veiligheidsnormen inzake boten en bemanning.

Art. 188: Alle opvarenden moeten steeds en effectief een reddingsgordel dragen en minstens één 
opvarende moet een minimum aan ondervinding hebben.

Art. 189: Vaartbewegingen.

a) De bootjes mogen enkel in zee steken en stranden in de voorbehouden strook.

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

c) De scheepvaart en de strandreddingsboten mogen niet gehinderd worden.

Art. 190: Bovenstaande bepalingen in de art. 185 t.e.m. 189 zijn niet van toepassing voor de 
strandreddingsboten.

AFDELING  24:  VERDEELAPPARATEN EN ANDERE AUTOMATISCHE APPARATEN.

Art. 191: Alle buitenstaande verdeelapparaten en andere automatische apparaten moeten voor 22 uur 
binnengehaald worden.  Ze mogen slechts vanaf 7 uur terug buiten geplaatst worden.

Art. 192: De bepaling van art. 191 is niet van toepassing voor stevig verankerde toestellen.  De 
automatische toestellen moeten vanaf 22 uur buiten gebruik gesteld worden.

Art. 193: De plaatsing van verdeelapparaten zal afhankelijk worden gesteld van een vergunning van de 
burgemeester.

AFDELING  25:  AANLEGGEN VAN ELEKTRISCHE AFSLUITINGEN.

Art. 194: Het is elk persoon, eigenaar of gebruiker, verboden zonder voorafgaandelijke toelating van de 
burgemeester een elektrische afsluiting te plaatsen langs zijn eigendom of deze door hem 
gebruikt.

Art. 195: Een elektrische afsluitingen of een geheel van elektrisch verbonden elektrische afsluitingen, mag 
slechts door een enkele spanningsgever gevoed worden.

Art. 196: Elektrische afsluitingen mogen enkel op de grens van een eigendom of van verpachte percelen 
aangelegd worden, mits toestemming van de betrokken eigenaars of huurders.  Zo niet moeten zij 
op minstens 0,50 meter afstand van de grens geplaatst worden.
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Art. 197: De elektrische afsluitingen gelegen langsheen het openbaar domein moeten voldoen aan de 
volgende voorwaarden:

Voor elke onder spanning staande draad van de afsluiting wordt een schutdraad aangebracht die 
niet onderspanning is en die gelegen is in een verticaal vlak dat minstens 0,25 m vanonder 
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.

Art. 198: 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 dagen: "Elektrische 
schrikdraad" of "Elektrische afsluiting" in zwarte letters op gele achtergrond.

Art. 199: De in art. 198 voorziene waarschuwingsborden dienen op de gehele lengte van de afsluiting 
aangebracht, de onderlinge afstand mag hoogstens 50 meter bedragen, tevens dienen zij 
aangebracht in de onmiddellijke omgeving van de plaatsen waar de afsluiting hoeken vormt en aan 
weerszijden van die hoeken.

Art. 200: 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.

Art. 201: De spanningsgever wordt aan een stroombron verbonden waarvan de nominale spanning gelijk is 
aan de nominale spanning waarvoor de spanningsgever zelf voorzien is.

Art. 202: Indien de spanningsgever verbonden is aan een accumulatorenbatterij mag het laden van deze 
batterij niet geschieden wanneer de afsluiting aan de spanningsgever verbonden is.

Art. 203: In geval de voedingslijn (draad of kabel) over of onder het openbaar domein loopt, wordt dit 
gedeelte der installatie uitgevoerd overeenkomstig de op de laagspanningslijnen toepasselijke 
voorschriften die het voorwerp uitmaken van het regentbesluit dd. 29 september 1947 (Algemeen 
Reglement van de Arbeidsbescherming) en van het
KB dd. 29 juni 1935.

Art. 204: Elke aanvraag tot aanleg van een elektrische afsluiting dient te vermelden:

a) De 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  26:  KAMPEREN.

Art. 205: Wijziging gemeenteraadszitting dd. 20 januari 2000

Het is verboden te kamperen op het ganse grondgebied van de gemeente behalve op de erkende 
kampeerterreinen en in die gevallen waar het door de wet op het kamperen is toegestaan.

Art. 206: Het nachtverblijf in kampeerwagens, tenten, zwerfauto’s, mobilhomes en dergelijke, op de 
openbare weg, in het bos, in de duinen of op het strand is verboden.
De inbreuken op deze bepaling van dit politiereglement worden bestraft met politiestraffen voor 
zover door wetten, algemene of provinciale verordeningen die op dit stuk zouden bestaan geen 
andere straffen voorzien zijn.

Art. 207: --
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HOOFDSTUK III: REINHEID EN MILIEUZORG.

AFDELING  1 :AFVAL

Reinheid en milieuzorg 
Wijziging gemeenteraadszitting dd. 17 april 1997

Art. 208: Wijziging gemeenteraadszitting 18 september 2003
Wijziging gemeenteraadszitting 27 januari 2009

Onderafdeling  1:               Definities  

1. Huishoudelijk afval of huisvuil  
Onder huishoudelijk afval, of huisvuil, wordt verstaan: alle afvalstoffen die ontstaan door de 
normale werking van een particulier huishouden, en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld 
worden bij besluit van de Vlaamse Regering.

2. Restfractie of "gewoon" huisvuil  
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder restfractie huisvuil of gewoon 
huisvuil, het gemengd huisvuil dat niet herbruikbaar of recycleerbaar is, of waarvoor er in de 
gemeente geen afzonderlijke inzamelmogelijkheden voorzien zijn, en dat niet behoort tot het 
grof huisvuil of tot de in art. 215 opgesomde afvalstoffen.

3. Vergelijkbaar bedrijfsafval  
Onder vergelijkbaar bedrijfsafval wordt verstaan het niet procesgebonden afval van Kleine en 
Middelgrote Ondernemingen (KMO’s) en Zelfstandige Ondernemers (ZO’s) dat qua aard en 
samenstelling in de regel overeenkomt met het restafval van huishoudens, verder ‘vergelijkbaar 
bedrijfsafval’ genoemd.  

4. Groenafval  
Onder groenafval wordt verstaan: organisch composteerbaar afval zoals plantenresten, 
haagscheersel en bladeren, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding 
of vergelijkbare bedrijfsactiviteit.

5. Grof huisvuil  
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder grof huisvuil, de fractie van het 
huisvuil dat omwille van de aard, de omvang of het gewicht niet in het gebruikelijk recipiënt voor 
de huisvuilophaling kan aangeboden worden, en dat niet te rangschikken is onder industrieel- of 
bedrijfsafval, aarde, stenen en boomstronken of de in art. 215 opgesomde afvalstoffen.

6. Vuilniszakken  
Onder vuilniszakken wordt verstaan, de recipiënten voor het buitenzetten van de restfractie van 
het huisvuil nl. grijze plastieken zakken, afgeleverd door de gemeente en met opdruk ‘De 
Panne’.  Onder vuilniszakken wordt eveneens verstaan de recipiënten voor het buitenzetten 
van het vergelijkbaar bedrijfsafval, nl bordeaux plastieken zakken afgeleverd door de gemeente 
De Panne met als opdruk ‘De Panne’ en aan aantal gebruiksvoorschriften.

7. Containers voor restfractie van particulieren  
Onder containers voor restfractie van particulieren wordt verstaan de containers afgeleverd 
door de gemeente en/of door de gemeente aanvaard en geregistreerd, met opdruk ‘De Panne’ 
en adres van de gebruiker.

8. Containers voor groenafval  
Onder containers voor groenafval wordt verstaan de groene containers afgeleverd door de 
gemeente en/of door de gemeente aanvaard en geregistreerd, met opdruk ‘De Panne”.

9. PMD  
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder PMD, de plastiek-, metaal-, en 
drankverpakkingen, zoals omschreven in de informatiebrochures van Fost Plus.

10. PMD- zakken  
Onder PMD-zak wordt verstaan het recipiënt waarin het PMD-afval wordt aangeboden voor de 
selectieve huis-aan-huis ophalingen, nl. een blauwe doorzichtige plastieken zak met opdruk 
PMD.

11. Papier en karton  
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder papier en karton:
- Verpakkingen uit papier en karton

- Dagbladen, tijdschriften, reclamedrukwerk, boeken

- Kantoorpapier
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Worden niet gerekend bij papier en karton: geolied papier, papier met een waslaag, 
carbonpapier, vervuild papier, pampers, papieren voorwerpen waar kunststof of andere 
materialen in verwerkt zijn, kaarten met magneetbanden, behangpapier en drankkartons.

12. KGA  
Wordt verstaan onder KGA, het Klein Gevaarlijk Afval, zoals opgesomd in artikel 1 van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 1991 tot vaststelling van de algemene 
voorwaarden die gelden voor de verwijdering van gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen en die 
ontstaan door de normale werking van een particulier huishouden of ermee vergelijkbare 
handelsafvalstoffen.

13. GFT en groenafval  
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder GFT, het Groenten-, Fruit- en 
Tuinafval, of het organisch composteerbaar afval zoals aardappelschillen, schillen van andere 
vruchten groenten- en fruitresten, eierschalen, notendoppen, theebladeren en theezakjes, 
koffiedik en koffiefilters, papier van de keukenrol, kleine hoeveelheden etensresten, mest van 
kleine huisdieren en resten uit groentetuin alsook tuin- of groenafval, waaronder wordt verstaan: 
verwelkte snijbloemen en kamerplanten, versnipperd snoeihout, haagscheersel, zaagmeel van 
schaafkrullen, gazonmaaisel, bladeren en ontkruid.

Worden niet als GFT beschouwd: timmerhout, beenderen, kadavers, wegwerpluiers, aarde en 
zand, vetten en oliën, stofzuigerzakken, assen, houtskool, kunststoffen, metalen en 
kattenbakvulling.

14. Openbare afvalbakken  
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder openbare afvalbakken, de 
recipiënten op het openbaar domein, bedoeld voor het deponeren van occasioneel afval van 
voorbijgangers.

15. Luierafval  
Voor  de  toepassing  van  dit  reglement  wordt  verstaan  onder  luierafval  :  wegwerpbare 
incontinentiesystemen,  babyluiers  en  bedonderleggers.  Papier  en  plastiek,  maandverband, 
washandjes, stretchbroekjes e.d. worden niet als luierafval beschouwd.

Art. 209: VERBRANDEN VAN AFVALSTOFFEN (art. 238)
Wijziging artikel 209 gemeenteraadszitting dd. 18 september 2003

Wijziging artikel 209 gemeenteraadszitting 27 januari 2009

Het is aan de private personen, evenals aan de uitbaters en personeelsleden van KMO’s en aan 
ZO’s verboden om zelf huishoudelijk afval of vergelijkbaar bedrijfsafval te verbranden, zowel in 
openlucht als in gebouwen, teneinde de omgeving te beschermen tegen schadelijke 
uitwasemingen van dergelijke ongecontroleerde verbranding.  Het verbranden van plantaardige 
afvalstoffen is toegestaan wanneer deze afkomstig zijn van het onderhoud van tuinen.
De bepalingen van dit art.  laten onverkort de toepassing van andere van kracht zijnde bijzondere 
verordeningen en besluiten en inzonderheid de bepalingen van VLAREM die, onder rubriek 2 van 
haar indelingslijst, de verbranding van afvalstoffen als een hinderlijke inrichting bestempelt, 
alsmede art. 89,8° van het Veldwetboek.

Art. 210: DEPOT OP OPENBARE PLAATSEN EN WEGEN (art. 233)
Wijziging artikel 210 gemeenteraadszitting  dd. 18 september 2003

Wijziging artikel 210 gemeenteraadszitting dd. 27 januari 2009

Het is verboden afvalstoffen te storten, te doen storten, achter te laten, te doen achterlaten op alle 
openbare wegen en andere openbare plaatsen, behalve deze die hiertoe bij wijze van vergunning 
gereserveerd zijn, zoals vb. de vergunningen voor containerstaanplaatsen, de containers voor 
selectieve inzameling, de openbare afvalbakken, en het huishoudelijk afval en het vergelijkbaar 
bedrijfsafval dat volgens de bepalingen in dit reglement buitengezet wordt voor de ophalingen.

Art. 211: STORTEN IN GREPPELS EN RIOOLPUTTEN (art. 251)
Wijziging artikel 211 gemeenteraadszitting dd. 18 september 2003

Wijziging artikel 211 gemeenteraadszitting dd. 27 januari 2009

Het is verboden via de rioolputten, of op enige andere wijze, producten of voorwerpen in de 
riolering te brengen die een verstopping kunnen veroorzaken of die schadelijk kunnen zijn voor de 
openbare gezondheid of het leefmilieu, zoals bv. vetten en derivaten van petroleum.

Art. 212: OPHAALRONDES (art. 234)
Wijziging artikel 212 gemeenteraadszitting dd. 18 september 2003

Wijziging artikel 212 gemeenteraadszitting dd. 27 januari 2009
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Het huisvuil, het vergelijkbaar bedrijfsafval, het groenafval, GFt, papier en karton, metalen, grofvuil 
en het afval afkomstig uit de straatvuilbakken wordt in de gemeente opgehaald door de zorgen van 
de openbare reinigingsdienst of diens vergunningshouders, op de dagen daartoe bepaald door het 
College van Burgemeester en schepenen, en dit volgens de noodwendigheden.  De burgemeester 
bepaalt (in voorkomend geval), bij afzonderlijk besluit, langs welke straten en woningen eventueel 
geen ophalingen van huisvuil, vergelijkbaar bedrijfsafval, groenafval, GFt, papier en karton, 
metalen, grofvuil en groenafval worden ingericht.
KMO’s en ZO’s zijn verplicht hun niet-vergelijkbaar bedrijfsafval (hoeveelheden meer dan 2 
bedrijfsafvalzakken/week) door een erkende privé-ophaler te laten ophalen.
Het vergelijkbaar bedrijfsafval wordt door de gemeentelijke diensten opgehaald op donderdag 
vanaf 8.00 u. ’s morgens.
Erkende privé-ophalers, in opdracht van KMO’s en ZO’s, halen het niet vergelijkbaar bedrijfsafval 
op met volgende beperkingen:

Dagophaling: 
• Zone 1: tussen 5.00 u. en 10.00 u. (zijnde hoofdstraten, Zeedijk + rampen, Dynastielaan + 

zijstraten).

Nachtophaling: 
• Voor zone 1 tussen 23.00 u en 24.30 u. 
• Voor alle andere zones: geen ophaling toegelaten tussen 22.00 u en 5.00 u.

Het College van Burgemeester en Schepenen of hun aangestelde maakt jaarlijks afvalkalenders 
op, waarop alle ophaaldagen van de verschillende fracties voor het gehele jaar, per zone worden 
aangeduid.  Deze afvalkalenders worden uitgedeeld aan de bevolking, de KMO’s en de ZO’s van 
de gemeente.

Alle afval dat niet wordt aangeboden overeenkomstig de in dit reglement beschreven manier zal 
door de gemeentelijke ophaaldienst worden opgeruimd mits het betalen van een door de 
gemeenteraad vastgestelde retributie

Art. 213: WIJZE VAN AANBIEDEN VAN AFVAL VOOR DE AL DAN NIET SELECTIEVE OPHALINGEN 
(art. 233 en 243).
Wijziging artikel 213 gemeenteraadszitting dd. 18  september 2003

Wijziging artikel 213 gemeenteraadszitting dd. 27 januari 2009

§1. Afval dat aangeboden wordt voor ophaling moet voor de eigen woning of voor het 
uitbatingsadres van de zaak buitengeplaatst worden, langs de straat, aan de rand van het voetpad 
of de berm.  De materialen dienen zodanig te worden geplaatst dat zij het verkeer (voertuigen, 
rijwielen en voetgangers) niet hinderen.  De verschillende fracties dienen duidelijk van elkaar 
gescheiden te zijn.
§2. De verschillende afvalfracties worden aangeboden in de in dit reglement voorgeschreven 
recipiënten.
§3. De openbare afvalbakken geplaatst langs de openbare weg en op openbaar domein dienen 
voor het deponeren van occasioneel afval van voorbijgangers.  Het is verboden om het 
huishoudelijk afval te deponeren in deze openbare afvalbakken.
§4. De inwoners van percelen gelegen aan een openbare weg die omwille van zijn toestand geen 
normaal dienstverkeer van de ophaaldienst mogelijk maakt, alsook de inwoners van de in §5. 
bedoelde straten, kunnen door de Burgemeester verplicht worden om hun afvalstoffen aan te 
bieden langs een andere straat op de dichtbijgelegen straathoek die wel bereikbaar is;  In dit geval 
wordt deze (tijdelijke) maatregel hen schriftelijk meegedeeld door het gemeentebestuur.  Een 
bericht van kennisgeving wordt gestuurd naar de ophaaldiensten
§5. De inwoners die wonen op koeren, stegen of erfdienstbaarheden waar de ophaaldiensten niet 
langskomen, en de inwoners die wonen in van de openbare weg afgelegen woningen, moeten hun 
afval neerzetten op de dichts bij hun woning gelegen straat of straathoek.

Art. 214: TIJDSTIP VAN BUITENPLAATSEN VAN AFVAL VOOR DE AL DAN NIET SELECTIEVE 
OPHALINGEN (art. 237).
Wijziging artikel 214 gemeenteraadszitting dd. 23 maart 2010

Het College van Burgemeester en schepenen stelt de ophaaldagen vast voor de verschillende 
fracties en geeft de inwoners hiervan kennis door middel van een jaarlijkse afvalkalender. Afval 
mag enkel buitengeplaatst worden op de dag van de ophaling van de betreffende afvalfractie, en 
dit overeenkomstig de uren dat de reinigingsdienst de betrokken straat aandoet, nl. 's morgens 
vanaf 7.00 uur wanneer de ophaling overdag gebeurt. Het recipiënt dient de dag van ophaling van 
het afval terug binnengenomen te worden, ook wanneer er door omstandigheden geen ophaling 
heeft plaatsgevonden.
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Art. 214 bis:AANBIEDEN VAN AFVAL VOOR KMO’S EN ZO’S. SELECTIEVE INZAMELING 
(PAPIER/KARTON; PMD, GFT, SNOEIHOUT, GROFVUIL EN METALEN)

Wijziging artikel 214 bis gemeenteraadszitting dd. 23 maart 2010

Het College van Burgemeester en schepenen stelt de ophaaldagen vast voor de verschillende 
fracties en geeft de inwoners hiervan kennis door middel van een jaarlijkse afvalkalender.

Afval moet zoveel mogelijk buitengeplaatst worden op de dag van de ophaling van de betreffende 
afvalfractie, en dit overeenkomstig de uren dat de reinigingsdienst of diens vergunningshouders de 
betrokken straat aandoet, nl. 's morgens vanaf 7.00 uur wanneer de ophaling overdag gebeurt.

Voor de ophaling van papier en karton wordt er gestart met ophaling op Zeedijk, de 
Nieuwpoortlaan en de Duinkerkelaan ten einde rond 10.00 u de ophaling in de Zeelaan te kunnen 
starten. Hierdoor krijgen enkel de uitbatingen op de Zeedijk, de Nieuwpoort- en de Duinkerkelaan 
de toelating om hun papier en karton de avond voor de ophaling buiten te plaatsen vanaf 18.00 u, 
voor alle andere straten kan dit enkel de dag van de ophaling zelf vanaf 07.00 u.

Voor de ophaling van de overige fracties zijnde PMD, GFt, snoeihout, grofvuil en metalen wordt er 
een uitzondering toegestaan voor KMO’s en zelfstandige ondernemingen waarvan de 
openingsuren niet overeenkomen met de uren van ophaling; in deze gevallen mag de betreffende 
afvalfractie de avond voordien worden buitengeplaatst ten vroegste vanaf 18.00 uur.

Niet selectieve inzameling (restafval/bedrijfsafval)

1. Niet vergelijkbaar bedrijfsafval via de privé-ophaler

- Het aanbod gebeurt hetzij via containers, hetzij via bedrijfsafvalzakken. Ze dienen 
aangeboden te worden op de dag van de ophaling. Uitzonderingen zijn toegestaan indien 
blijkt dat de KMO of de zelfstandige onderneming onmogelijk zijn container/ zakken kan 
buitenplaatsen op de dag van de ophaling omwille van openingsuren die niet overeenkomen 
met de ophaaluren; in dit geval mogen de containers de avond voordien buitengeplaatst 
worden vanaf 18.00 uur.

In geen geval kan de openbare weg als permanente standplaats worden gebruikt voor deze 
containers.

- het aanbieden van niet officiële afvalzakken of andere recipiënten voor bedrijfsafval is 
toegelaten mits deze recipiënten duidelijk herkenbaar zijn als recipiënten voorzien door de 
privé ophaler (logo, naam, sticker …). Ook in dit geval dient het aanbod te gebeuren tegen 
de eigen gevel. 

Niet herkenbare recipiënten zijn niet toegelaten.

2. Vergelijkbaar bedrijfsafval via de gemeente

De gemeente voorziet in de inzameling van bedrijfsafval via officiële bedrijfsafvalzakken en dit 
onder volgende gebruiksvoorwaarden gebaseerd op het uitvoeringsplan milieuverantwoord 
beheer van huishoudelijke afvalstoffen en de onderrichtingen van de OVAM terzake.
- 1 ophaling per week, dag te bepalen door het gemeentebestuur 
- max. 100 zakken per jaar.
- de verkoop van officiële bedrijfsafvalzakken wordt beperkt tot 4 rollen (100 zakken) per jaar 

per bedrijf. Uitsluitend te verkrijgen op het gemeentelijk containerpark.

Het is verboden om huishoudelijk afval vergelijkbaar bedrijfsafval aan te bieden in officiële 
restafvalzakken voor huishoudelijk afval of op het containerpark, of via gelijk welke andere 
selectieve afvalinzameling.

Overtredingen zullen beschouwd worden als sluikstorting.

Het is verboden, buiten de vastgestelde dagen van ophaling, afval op de openbare weg te 
plaatsen of achter te laten op een andere manier dan door dit reglement toegelaten. Het is dan 
ook verboden het afval op private grond te bewaren indien het vanaf de openbare weg 
zichtbaar is.
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Art. 215: VERBODSBEPALINGEN VOOR GROF VUIL EN RESTFRACTIE.
Wijziging artikel 215 gemeenteraadszitting dd. 18 september 2003

Wijziging artikel 215 gemeenteraadszitting dd. 27 januari 2009

Onverminderd de bepalingen van dit reglement is het verboden om volgende voorwerpen mee te 
geven met de restfractie van het huisvuil, met het vergelijkbaar bedrijfsafval of met het grof vuil:

- Autobanden

- Autowrakken

- Afbraakmateriaal en puin

- Glas, onder welke vorm dan ook, met inbegrip van scherven en spiegelglas

- KGA

- Gasflessen of andere ontplofbare voorwerpen

- Grond/ aarde

- Groenafval of snoeihout

- Krengen van dieren

- Toxisch en gevaarlijk afval

- Brandende en bijtende stoffen

- Afvalwaters en vloeibare afvalstoffen, met inbegrip van oliën

- Afvalstoffen waarvoor een andere selectieve ophaaldienst bestaat in de gemeente.

- Recycleerbaar afval wordt gescheiden gehouden van de restfractie huisvuil.  Recycleerbare 
afvalstoffen worden ofwel aangeboden voor selectieve ophalingen, op de manier zoals 
hieronder beschreven, ofwel worden ze naar het containerpark gebracht.

- Organisch afval

- Procesgebonden afval van KMO’s en ZO’s 

Art. 215 bis:VERBODSBEPALINGEN VOOR GROENAFVAL.
Wijziging artikel 215 gemeenteraadszitting dd. 27 januari 2009

Onverminderd de bepalingen van dit reglement is het verboden om verontreinigd groenafval aan te 
bieden bij het groenafval.

Art. 216: Wijziging artikel 216 gemeenteraadszitting dd. 18 september 2003

Wijziging artikel 216 gemeenteraadszitting dd. 27 januari 2009

De inwoners en uitbaters die afval aanbieden zijn verantwoordelijk voor het eventueel verspreiden 
van afvalstoffen en staan zelf in voor het opruimen ervan.
De aangeboden afvalstoffen zullen enkel door de gemeente of haar vergunningshouders worden 
meegenomen wanneer deze aan de in dit reglement vermelde voorschriften voor de betreffende 
ophaling voldoen.
De niet-conforme recipiënten die niet werden meegenomen, moeten na de ophaling door de 
inwoners van het betrokken perceel of de uitbater of personeelsleden van de betrokken 
handelsuitbating dezelfde dag terug van de openbare weg verwijderd worden.

Art. 217: CONTROLE
Wijziging artikel 217 gemeenteraadszitting dd. 18 september 2003

Wijziging artikel 217 gemeenteraadszitting dd. 27 januari 2009

Wijziging artikel 217 gemeenteraadszitting dd. 4 augustus 2009

De gemeente of haar aangestelden kunnen overgaan tot het nemen van stalen van de afvalstoffen 
die worden aangeboden, teneinde na te gaan of de hierboven vermelde bepalingen worden 
nageleefd.
De gemeente of haar aangestelden kunnen recipiënten die een onderdeel vormen van een 
sluikstort openen om de identiteit van de sluikstorter na te gaan.
KMO’s of ZO’s met hoeveelheden niet-vergelijkbaar bedrijfsafval (hoeveelheden van meer dan 2 
bedrijfsafvalzakken/week), moeten, op vraag van de gemeente of haar aangestelden, op elke 
moment een bewijs kunnen voorleggen dat ze het niet-vergelijkbaar bedrijfsafval laten ophalen 
door een prive-ophaler.
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De gemeente kan overgaan tot het ambtshalve verwijderen van de afvalstoffen in geval de 
bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd.  De ambtshalve verwijdering door de 
gemeenteoverheid gebeurt op kosten van de in gebreke blijvende persoon.  De gemeenteraad kan 
hiertoe retributiereglementen vaststellen;
Het achterlaten van afval of het buitenzetten van afval op andere dagen dan de voorziene 
ophaaldagen, wordt aanzien als sluikstorten en wordt bijgevolg op dezelfde manier bestraft als 
sluikstorten.

Art. 218: CONTAINERS VOOR DE AFBRAAK VAN BOUWWERKEN OF VOOR ANDER AFVAL DAT 
NIET DOOR DE GEMEENTE WORDT OPGEHAALD (art. 242)
Wijziging artikel 218 gemeenteraadszitting dd. 18 september 2003

Wijziging artikel 218 gemeenteraadszitting dd. 27 januari 2009

De containers die, mits het bekomen van de nodige vergunningen, geplaatst worden voor de 
afbraak van bouwwerken of voor ander afval dat niet door de gemeente wordt opgehaald, moeten 
tijdens de weekends verwijderd worden.  Uitzonderingen kunnen worden toegestaan door de 
burgemeester.

Art. 219: CONTAINERS VOOR SELECTIEVE INZAMELING VAN AFVALSTOFFEN, OPGESTELD OP 
HET OPENBAAR DOMEIN.
Wijziging artikel 219 gemeenteraadszitting dd.  18 september 2003

Wijziging artikel 219 gemeenteraadszitting dd. 27 januari 2009

In voorkomend geval mogen bepaalde geselecteerde recycleerbare afvalstoffen gedeponeerd 
worden in de daartoe voorziene containers, opgesteld op het openbaar domein.  In deze 
containers is het verboden ander afval te deponeren dan de specifieke afvalfractie waarvoor de 
container dient.  Het is verboden afval achter te laten naast deze containers.

Art. 220: AFVALVOORKOMING
Wijziging artikel 220  gemeenteraadszitting dd. 21 december 2006

Wijziging artikel 220 gemeenteraadszitting dd. 27 januari 2009

Zowel particulieren, handelaars, ondernemers, als organisatoren of uitbaters van activiteiten of 
uitbatingen op het grondgebied van de gemeente, dienen afvalstoffen zoveel mogelijk te 
voorkomen.  Bij het uitdelen van gadgets, folders, verpakkingen enz., dienen zij, onverminderd de 
andere bepalingen van dit reglement, rekening houden met het voorkomingprincipe en de 
terugnameplicht van afvalstoffen, zoals bepaald in hogere wetten, decreten of uitvoeringsplannen.

Art. 221: SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR DE SELECTIEVE HUIS AAN HUIS OPHALINGEN.
Wijziging artikel 221 gemeenteraadszitting dd. 18 september 2003

Wijziging artikel 221 gemeenteraadszitting dd. 27 januari 2009

§1 Ophaling van papier en karton (Art. 245)

Papier en karton dienen 1 maal per maand te worden aangeboden hetzij in papieren zakken, hetzij 
ingebonden met touw, hetzij verpakt in kartonnen dozen, hetzij in een gele 120 liter container (te 
koop op het containerpark), dit met een hoeveelheidbeperking van 1m³.  Ten allen tijde dient men 
ervoor te zorgen dat het papier niet kan wegwaaien en dat het door de ophalers voldoende vlot en 
op een nette manier kan opgehaald worden.  Het papier en karton dat aangeboden wordt dient 
proper te zijn en mag enkel de volgende elementen bevatten:

− Verpakkingen uit papier en karton.
− Dagbladen, tijdschriften, reclamedrukwerk, boeken.
− Kantoorwerk

Papier en karton dat recycleerbaar is mag niet worden meegegeven met het gewoon huisvuil, grof 
huisvuil of een andere selectieve ophaalmethode, dan omschreven in dit artikel.  Voor het 
verwijderen van papier en karton kunnen de inwoners ook op het containerpark terecht.

Art. 222: SELECTIEVE INZAMELING VAN GLAS DOOR MIDDEL VAN GLASBOLLEN.
Wijziging artikel 222  gemeenteraadszitting dd. 18 september 2003

Wijziging artikel 222 gemeenteraadszitting dd. 27 januari 2009

§1 
Bol glas moet gedeponeerd worden in de daartoe voorziene containers die verspreid staan in de 
gemeente of het containerpark.  Het is verboden glas in de vuilniszak of in de container voor 
huisvuil te doen.
Het glas dient in functie van de kleur in de verschillende compartimenten of containers te worden 
gedeponeerd.  Enkel glazen flessen en bokalen mogen in de glascontainers gedeponeerd worden. 
De deksels en stoppen dienen van de flessen en bokalen te worden verwijderd;
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Plat glas, spiegels, lampen en ander glas dat niet in de glascontainers mag, dienen te worden 
afgegeven op het containerpark.

§2 Verbodsbepalingen
Het is verboden elk ander materiaal dan bolglas in de glascontainers te deponeren, in het 
bijzonder: porselein, koppen, borden, aardewerk, bloempotten, vlak glas, spiegels, autoruiten, 
beeldbuizen, lampen.
Het is verboden glas of ander afval achter te laten naast de containers.  Wanneer de container vol 
is, wordt het glasafval naar een andere glascontainer gebracht, ofwel dient het afval terug 
meegenomen te worden tot dat deze geledigd is.
Het is verboden glas in de containers te werpen tussen 20.00 uur en 08.00 uur.

Art. 223: OPHALING VAN DE HUISVUIL-RESTFRACTIE 
Wijziging artikel 223  gemeenteraadszitting dd. 18 september 2003

Wijziging artikel 223 gemeenteraadszitting dd. 27 januari 2009

§1 (Art. 236) Deze fractie moet verpakt worden in de officiële zakken of in de door de gemeente 
afgeleverde en/ of aanvaarde containers.  Het gebruik van alle andere recipiënten is verboden.

Het gewicht van een aangeboden zak mag niet meer bedragen dan 15 kg.  De zakken moeten 
degelijk gesloten zijn en mogen niet gescheurd zijn, zodat zij hun inhoud niet verliezen en ze 
gemakkelijk hanteerbaar zijn.
§2 Onverminderd de bepalingen van art. 215 is het verboden voorwerpen in de recipiënten te 
plaatsen dat het personeel van de ophaaldienst zou kunnen kwetsen.  Scherpe of puntige 
voorwerpen moeten eerst in een stevig papier worden gewikkeld.

§3 De huisvuilcontainers moeten door de inwoners van het betrokken perceel dezelfde dag terug 
van de openbare weg verwijderd worden.

§4 Het is verboden om in de recipiënten bestemd voor het ophalen van restfractie nog afvalstoffen 
te deponeren waarvoor andere selectieve huis aan huis ophalingen worden georganiseerd met het 
oog op recyclage.

Artikel 223bis : LUIERAFVAL VAN PARTICULIEREN

Particulieren kunnen hun luierafval verzamelen in geurloze witte zakken die kunnen aangekocht 
worden overeenkomstig de voorwaarden van een apart vast te stellen retributiereglement.
De volle  zakken moeten dichtgeknoopt en gedeponeerd worden in speciaal  daartoe bestemde 
containers die opgesteld staan op het containerpark.”

Art. 224: KLEIN GEVAARLIJK AFVAL
Wijziging artikel 224 gemeenteraadszitting dd. 18 september 2003

Wijziging artikel 224 gemeenteraadszitting dd. 27 januari 2009

§1 Voor het verwijderen van KGA kunnen de inwoners van de gemeente terecht op het 
containerpark.
Het KGA mag niet worden meegegeven met het gewoon huisvuil, grof huisvuil of een andere 
selectieve ophaalmethode, dan omschreven in dit hoofdstuk, met uitzondering van de private 
erkende ophaaldiensten.

§2 Milieubox – Het KGA moet afzonderlijk van andere afvalstoffen worden aangeboden.  Hiervoor 
wordt een milieubox ter beschikking gesteld van de gezinnen;  De milieubox is eigendom van het 
Vlaams Gewest en wordt slechts voor gebruik ter beschikking gesteld.  De gebruikers zijn 
persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik van de milieubox.
De aan de inwoners overhandigde milieubox is en blijft verbonden met het adres alwaar ze is 
afgeleverd.  Bij verhuizing moeten de inwoners de milieubox in goede staat en geledigd achterlaten 
voor nieuwe bewoners;  Indien er geen nieuwe bewo-ners komen, dienen de inwoners de 
milieubox terug te geven op het containerpark.

§3 Volgende soorten gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen (KGA) zijn toegelaten onder 
voorbehoud van wijzigingen en nadere specificaties door de Gemeenschapsminister van 
Leefmilieu:

1. Verven, inkten, lijmen, harsen:  

a) Verf, lak, vernis;

b) Houtbeschermingsmiddelen, carbolineum, black varnish, creoline;

c) Lijm, hars, siliconen:

d) Filmafval;

e) Kleurstoffen, toner, inkten, drukinkten, stempelkussens.

2. Olie en vet:  
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a) Plantaardige en dierlijke vetten;

b) Meubelolie, boenwas;

c) Plantaardige en minerale olie;

d) Brandstoffen.

3. Solventen:  

a) Ontvetters, droogkuisprodukten, vlekkenwater, decapeermiddelen, beitsmiddelen;

b) Trichloorethyleen, perchloorethyleen, tetrachloorethyleen, chloroform;

c) Ontvlambare oplosmiddelen: petroleumether, ether, wasbenzine, brandspiritus, benzine, aceton, methanol, 
ethanol, hexaan, tolueen, xyleen;

d) Verdunners, white spirit, lijn olie, terpentijn, terpentine, celluloseverdunners, thinners;

e) Gefluoreerde schoonmaakmiddelen;

f) Glycol, antivries;

g) Formol.

4. Zuren:  
a) Zoutzuur, middelen die kalk en cement verwijderen;
b) Zwavelzuur, accuzuur;
c) Salpeterzuur, chroomzuur, fosforzuur;
d) Fixeervloeistoffen en stopbadvloeistoffen.

5. Basen:  

a)      Ontvetters, ontstoppers, bijtende soda, natronloog, kaligeen, kaliloog, ammoniak;

b)      Bijtende schoonmaakmiddelen, beits- en decapeermiddelen, bleekwater, hypochlorieten, hypochloraten;

c)      Fotografische ontwikkelaars, activators en additieven.

6. Schoonmaakmiddelen:  

a) Zepen, waspoeders, W.C.-reinigers, glansmiddelen voor de vaatwas;

b) Metaalpoets, roestverwijderingsmiddelen;

c) Autowax.

7. Batterijen:  

a) Auto-accu's;

b) Knoopbatterijen, zilver-, cadmium-, nikkel-, alkali-, mangaan- en kwikbatterijen.

8. Stoffen of producten met kwik:  

a) TL-lampen;

b) Kwikthermometers;

c) Amalgamen.

9. Gevaarlijk huishoudelijk afval van gemengde samenstelling:  
α) Restanten met ongekende samenstelling;
β) Afval van laboratoria (beperkt);
χ) Ongebruikte, afgedankte chemicaliën;
δ) Bestrijdingsmiddelen, pesticiden, cosmetica;
ε) Spuitbussen;
φ) Brandblusmiddelen;
γ) Fotografisch zilver;
η) Ontplofbare stoffen van huishoudelijke oorsprong, vuurwerk.

10. De verpakkingen die nog resten van de bovenvermelde afvalstoffen bevatten  , met uitzonderring van de 
verpakkingen van bleekwater, hypochlorieten, zepen, waspoeders, Wc-reinigers, glansmiddelen voor de 
vaatwas, plantaardige en dierlijke vetten en plantaardige olie.  De verpakkingen die nog resten van de 
bovenvermelde afvalstoffen bevatten, zijn die verpakkingen die niet volledig werden geledigd en gebruikt 
worden om bovenvermelde afvalstoffen te verwijderen.

§4 Volgende afvalstoffen worden niet aanvaard (verboden):

-  Radioactieve afvalstoffen.

-  Explosieve.

-  Drukhouders (uitgenomen spuitbussen en andere kleine drukhouders die niet door de handel 
worden teruggenomen).

-  Microbiologische besmette afvalstoffen, bijvoorbeeld afkomstig van geneeskundige kabinetten, 
thuisverpleging.

-  Giftige afval zoals gedefinieerd in Art. 2 van het Koninklijk Besluit van 09.02.1976 houdende 
algemeen reglement op de giftige afval.

-  Asbestafvalstoffen die gemakkelijk stof of vezels kunnen verspreiden in de lucht.
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§5 De aangeboden KGA wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, inclusief 
buitenverpakking, aangeboden om de identificatie te vereenvoudigen en indien nodig brengt de 
KGA-voortbrenger zelf aanduidingen over de aard, de samenstelling en de eventuele gevaren van 
de KGA op de verpakking aan.

§6 Producten van verschillende aard mogen niet samengevoegd worden en tevens dient de 
verpakking van elk afzonderlijk product aangepast te zijn om lekken of andere ongewenste 
effecten te voorkomen.

§7 De aanbieder van KGA mag deze niet zelf in de gepaste sorteer- of opslagreci-piënten 
deponeren; dit geldt niet voor motorolie of frituuroliën en -vetten die op het containerpark worden 
aangeboden, waar de aanbieder zelf deze KGA-soorten in de daarvoor bestemde recipiënten dient 
over te gieten of te deponeren overeenkomstig de richtlijnen van het containerpark.

§8 De afgifte van KGA gebeurt in aanwezigheid en onder toezicht van een aangestel-de van de 
vergunninghouder.  De aangestelde verantwoordelijke persoon heeft ten allen tijde het recht om de 
identiteit van de persoon die de KGA aanbrengt te controleren.

Art. 225: GROENTE-, FRUIT- EN TUINAFVAL
Wijziging artikel 225  gemeenteraadszitting dd. 18 september 2003

Wijziging artikel 225 gemeenteraadszitting dd. 27 januari 2009

§1 Groente-, fruit- en tuinafval wordt indien mogelijk thuis gecomposteerd op milieu-hygiënische en 
esthetische wijze, zodat buren of voorbijgangers geen hinder ondervinden.  Het gemeentebestuur 
stelt gratis informatie over thuis composteren ter beschikking van de bevolking.
§2 Onverminderd de bepalingen over groenafval en snoeihout, kan het schepencollege een 
selectieve ophaalronde voor GFT-afval organiseren.  In dit geval mag er geen GFT-afval meer 
meegegeven worden met het gewoon huisvuil, grofhuisvuil of een andere ophaling dan 
omschreven is in dit hoofdstuk, met uitzondering van snoeihout waarvoor er een specifieke 
ophaalronde bestaat.

Art. 226: HET CONTAINERPARK
Wijziging artikel 226  gemeenteraadszitting dd. 16 februari 2006

§1 : Doel 

Het  containerpark heeft  tot  doel  de gescheiden inzameling van huishoudelijke  en vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen mogelijk te maken.  

§2 : Openingsuren

Het containerpark is geopend op maandag,dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 
uur en van 13 tot 17 uur.  Op zaterdag van 9 tot 15 uur. Het containerpark is gesloten op zon-, 
wettelijke en officiële feestdagen.  Aanvoer van afval is enkel toegelaten tijdens de openingsuren 
van het containerpark.  De omwisseling van de containers door eigen diensten of door derden kan 
enkel tijdens de openingsuren.

§3 : Aanbieden van afvalstoffen

Op het containerpark mogen volgende afvalstoffen worden aangeboden :

- brandbaar grof vuil  (voorwerpen of goederen die afkomstig zijn van het normaal huishouden 
van een gezin en die door hun aard of omvang niet behoren tot de huis aan huis ingezamelde 
restfractie)

- zuiver breekpuin (baksteen- en betonpuin, metselwerk, natuursteen), vervuild zand en houtafval 

- ander steenpuin (porselein, faience, asbest, asbesthoudende materialen, gips, …) en vlak glas

- tuinafval

- snoeihout

- PE-folie

- piepschuim

- luiers

- KGA, 

- frituurolie & vet en motorolie 

- textiel

- papier & karton

- metalen 

- batterijen
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- TL-lampen

- bol glas

- elektrische en elektronische toestellen

- PMD 

De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden op het containerpark :

- ongesorteerd grofvuil

- groente- en fruitafval (GF)

- ongesorteerd PMD

- krengen van dieren en slachtafval

- restafval

- autobanden

- gasflessen

- springtuigen

Op het containerpark mogen de afvalstoffen, na goedkeuring van de aanwezige parkwachter, in de 
daartoe voorbestemde container, recipiënt of opslagruimte gedeponeerd worden.

Het is verboden afvalstoffen, afkomstig van huishoudens of kmo's uit andere gemeenten, aan te 
bieden.

§4 : Toegankelijkheid

Het containerpark is toegankelijk voor :

- personen woonachtig in De Panne

- eigenaars van een tweede verblijf in het bezit van een gepersonaliseerde toegangsbadge

- ondernemingen waarvan de exploitatiezetel in de gemeente is gevestigd, in het bezit van een 
toegangsbadge

- lange-verblijfstoeristen in het bezit van een toegangsbadge

- toeristen 

§5 : Gebruik van het containerpark

- Bij gebruik van het containerpark dient de aangewezen route te worden gevolgd, hetzij :

 een gratis zone voor de niet betalende fracties

 een betalende zone via twee weegbruggen

- Het aanbrengen van de afvalstoffen kan gebeuren via personen- en bestelwagens, eventueel 
met aanhangwagen.  Het maximaal toegelaten gewicht van het vervoer mag de 2.500kg niet 
overschrijden

Er wordt een retributie gevestigd op het aanbieden van de meeste fracties van afvalstoffen, 
conform het retributiereglement vastgesteld door de gemeenteraad.  Bij het aanbrengen van 
diverse fracties wordt het tarief van de duurste fractie aangerekend.

Bij het aanbieden van betalende fractie ontvangt de bezoeker na weging een gedetailleerd 
ticket van de aangebrachte fracties met vermelding van de gewichten en het verschuldigd 
bedrag.  Betaling via provisie, proton of met gepaste munten gebeurt via de zuil.  Enkel indien 
de inwoner niet beschikt over deze mogelijkheden, kan hij bij de parkwachter terecht voor 
contante betaling of betaling via bankcontact.

§6 : Bevoegdheden van de parkwachters

Tijdens de openingsuren is het containerpark permanent onder toezicht van de parkwachter.  De 
bezoekers van het containerpark dienen zich te houden aan de richtlijnen en registratiewijze zoals 
door de parkwachter opgegeven.

Het is de parkwachter toegestaan om de aanbrengers van afvalstoffen te weigeren indien:

- de aanbieder weigert zijn identiteit kenbaar te maken (op verzoek van de containerparkwachter 
als steekproef of correctheid badge);

- de gebruiker weigert om de registratieprocedure te volgen;

- het nuttig laadvermogen van een voertuig of aanhangwagen waarmede de afvalstoffen worden 
aangeboden meer dan 2.500 kg bedraagt;

- de aangeboden afvalstoffen niet overeenkomstig de aanwijzingen van de parkwachter worden 
gedeponeerd;
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- de aanbrengers het tarief voor de betalende afvalfracties weigeren te betalen;

- de aanbrengers ongesorteerde afvalstoffen aanbrengen;

- de verkeersregels van de officiële wegcodes niet nageleefd worden;

- de veilige doorgang van andere voertuigen niet gegarandeerd wordt;

§7 : Verbodsbepalingen

Het is verboden : 

- de chemiekluis te betreden

- huisdieren vrij rond te laten lopen

- te roken

- voorwerpen uit de containers te halen zonder toelating van de parkwachters 

- tijdens de sluitingsuren van het containerpark afval voor de toegangspoorten te deponeren of 
over de omheining op het containerpark te gooien.  Dergelijke handelingen worden gelijkgesteld 
met sluikstorten
Min twaalfjarigen dienen vergezeld te zijn van een volwassenen

§8 : Slotbepalingen

- door het betreden van het containerpark worden de gebruikers geacht kennis te hebben 
genomen van het reglement en er mee in te stemmen.

- alle aangeboden afvalstoffen op het containerpark worden eigendom van de gemeente

- dit reglement wordt onder meer bekendgemaakt bij aanplakking op het containerpark

Art. 227: ZWERFVUIL

Onderafdeling  1:               Algemene bepalingen  

§1 Algemene bepalingen voor het openbaar domein (art. 208, 209 en 210)

Het is verboden vuilnis, afval, huisvuil, etensresten, verpakkingen, resten van verpakkingen, 
bouwafval, 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, te storten, neer te leggen of achter te laten op alle 
openbare plaatsen, alsook in het bos- of duingebied, met uitzondering van de plaatsen die hiertoe 
bij wijze van vergunning gereserveerd zijn, zoals vb. de vergunningen voor 
containerstandplaatsen, de containers voor selectieve inzameling, openbare afvalbakken en het 
huishoudelijk afval dat volgens de bepalingen in dit reglement buitengezet wordt voor de 
ophalingen.

Het is verboden op de openbare weg, op een langs vermelde weg gelegen terrein of op eender 
welke andere openbare of private plaats iets te plaatsen, te storten of te gooien dat schade kan 
berokkenen aan de openbare reinheid.  Het is verboden op een langs de openbare weg gelegen 
terrein iets te behouden dat schade kan berokkenen aan de reinheid van de vermelde weg.

§2 Afval van voorbijgangers (art. 209)

Occasioneel afval waarvan voorbijgangers zich wensen te ontdoen, moet in de daartoe langs de 
openbare weg geplaatste afvalbakken gedeponeerd worden.  Deze openbare afvalbakken mogen 
echter niet gebruikt worden voor het verwijderen van huishoudelijk afval.

Het is verboden afval naast of bij de openbare afvalbakken te deponeren.

§3 Afval op private terreinen en plaatsen (art. 210, 211, 212)

Het is op privaat terrein, ongeacht het feit van eigendom en al dan niet bijhorende bij woningen, 
gebouwen en al dan niet afgesloten, verboden te verzamelen, te storten of te doen storten, achter 
te laten of te laten achterlaten, indien hiertoe geen geschreven vergunning werd verleend door de 
bevoegde overheid: huisvuil (uitgezonderd GFT voor compostering), afbraakmateriaal, wrakken, 
rottende stoffen, afvalwater en gelijk welk soort vuilnis of stoffen of voorwerpen die van die aard 
zijn schadelijke of hinderlijke uitwasemingen te veroorzaken of anderzijds de openbare gezondheid 
of het milieu te schaden.

Braakliggend of onbebouwde gronden binnen de bebouwde kom van de gemeente gelegen 
moeten op het eerste verzoek van de burgemeester voorzien zijn van een degelijke afsluiting;  De 
gebruikers, of  bij hun ontstentenis, de eigenaars van deze gronden zijn verplicht de gronden rein 
te houden;
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Het is verboden op private eigendommen, afgesloten of niet, stoffen of voorwerpen, oude of 
nieuwe voertuigen te plaatsen of achter te laten of te verzamelen, wanneer deze onderhevig zijn 
aan verrotting of gisting, een ongezonde of onaangename geur verspreiden of op enig andere 
wijze schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid of van de openbare weg zichtbaar zijn, of een 
hinder kunnen wekken voor de buren of voorbijgangers. (Art. 231)

§4 Hinderen van voorbijgangers (art. 213)

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.

§5 Voetpaden (art. 220)

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

§6 (art. 221)

Behalve in §7 vermelde geval, is het verboden tussen Pasen en 30 september de aangelegde 
bermen of trottoirs te reinigen tussen 10 en 20 uur;

§7 (art. 222)

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.

§8 (art. 233)

Indien een gebouw door meerdere personen wordt bewoond, zijn alle bewoners van het gebouw, 
zonder enig onderscheid onderworpen aan de door 5 t.e.m 7 opgelegde verplichtingen.

§9 (art. 224)

De personen die voetpaden en straatgoten kuisen met water moeten nadien alles droogmaken en 
geen plassen water achterlaten.  Het droogmaken geschiedt door het zo breed mogelijk 
openvegen van het water.

§10 (art. 226)

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 de vuilnis of het afval te verwijderen.

§11 (art. 227)

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

Art. 228: ZWERFVUIL: VERPLICHTINGEN VOOR BEPAALDE UITBATINGEN (art. 214).

§1 De uitbaters van drankautomaten, frituren of snackbars, ijssalons, de verkopers van fruit, droge 
vis, voeding of andere waren bestemd om ter plaatse of langs de openbare weg verbruikt te 
worden, alsook de concessiehouders van stranduitbatingen, dienen ervoor te zorgen dat 
behoorlijke en goedbereikbare afvalrecipiënten duidelijk zichtbaar bij hun inrichting geplaatst zijn. 
Zij dienen deze recipiënten zelf tijdig op behoorlijke wijze te ledigen en te reinigen.  Ook het terrein 
rond de recipiënten of de standplaats moet door hen gereinigd worden.  Zij dienen er tevens voor 
te zorgen dat de standplaats door hen gereinigd wordt en dat de standplaats en de onmiddellijke 
omgeving van hun inrichting rein blijft.

§2 De personen aan wie door de burgemeester een vergunning verleend is om op de openbare 
weg hun koopwaren aan te bieden, gehouden ervoor in te staan dat alle afval opgeruimd is en 
hun standplaats gereinigd voor dat zij deze verlaten.

§3 De uitbaters van terrassen op de dijk of op het strand, zijn ertoe gehouden het terrein van hun 
uitbating rein te houden. Elke avond dienen zij zelf ervoor te zorgen dat alle afval (o.m. 
sigarettenpeuken, suikerpapiertjes, kasticketten, enz ...) op de plaats en de onmiddellijke omgeving 
van hun inrichting opgeruimd is.

§4 De personen die vergunning hebben op het strand rijdieren te verhuren moeten de 
uitwerpselen van die dieren wegruimen.  Het is verboden de uitwerpselen in het zand onder te 
delven. (art. 229)

§5 Circussen en manifestaties (art. 230)

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, hetzij op het strand, hetzij op private terreinen alle vuilnis en afval wegruimen.
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Bovendien moeten de organisatoren de nodige maatregelen nemen om afval zoveel mogelijk te 
voorkomen.

Milieuschade moet in elk opzicht vermeden worden.  Indien er, onder welke vorm dan ook, 
beschadiging plaatsvindt van beplanting, sier- of grasperken, zal de organisator, onverminderd een 
boete, zelf moeten instaan voor de kosten van herstelling in de oorspronkelijke staat.

Art. 229: RECLAME, STROOIBRIEFJES ...

§1 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. (art. 215)

§2 Het uitdelen aan het publiek op de openbare weg van reclamedocumenten, 
reclamevoorwerpen, prospectussen en folders van welke aard ook is enkel toegelaten na 
voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van de burgemeester. (art. 216)

§3 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. (art. 217)

§4 Het is verboden vanuit vliegtuigen reclamedocumenten, reclamevoorwerpen en vlugschriften uit 
te werpen boven de gemeente. (art. 218)

§5 Het is verboden reclameborden, van welke aard ook, aanwijzingsborden en gelijk welke 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 toegelaten.  Alsdan mag het aantal 
borden de 50 niet overtreffen.

§6 Reclamedrukwerk en gratis regionale pers mag enkel achtergelaten worden in brievenbussen 
van woningen of handelszaken die in gebruik zijn, en niet in leegstaande panden.  Het 
reclamedrukwerk en de gratis regionale pers moet zodanig in de brievenbus gestoken worden dat 
wegwaaien of eruit vallen vermeden wordt.  Het is verboden reclamedrukwerk te bedelen in de 
brievenbussen die voorzien zijn van een zelfklever met mededeling dat geen reclame gewenst is.

Art. 230: WASSEN VAN VOERTUIGEN (art. 228)

Het is verboden op de openbare weg voertuigen te smeren en er, behoudens in 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 slecht gebeuren voor het gebouw waar de eigenaar van het voertuig woont of voor 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 en 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 Geen plassen water mogen achterblijven.  Die 
plassen moeten opgeveegd worden zodanig dat alles vlug droog komt.  De burgemeester kan het 
wassen en reinigen verbieden langs bepaalde straten indien dat noodzakelijk blijkt wegens 
redenen van hygiëne, milieu of veiligheid.

Art. 231: HONDEN (art. 46)
Wijziging artikel 231  gemeenteraadszitting dd. 23 maart 2010

De eigenaars van honden dienen er zorg voor te dragen dat hun dieren de plantsoenen en de 
parken, de huisdrempels en de gevels, de straten en de voetpaden, de wandelwegen, de 
sportvelden en de zachte bermen van paden en wegen, het strand, de duinen en het bos niet 
bevuilen met hun uitwerpselen. Op al deze plaatsen moeten de eigenaars of begeleiders steeds in 
het bezit zijn van een zakje voor het verwijderen van uitwerpselen van hun dier. Het opvulzakje 
moet op het eerste verzoek van de politie getoond worden. De eigenaars of begeleiders van 
honden zijn verplicht op de voormelde plaatsen de uitwerpselen van de hond onmiddellijk te 
verwijderen met behulp van het daartoe bestemde zakje. De bepalingen van dit artikel zijn niet van 
toepassing op de blinden en andere gehandicapten met hun geleidehond. Deze bepaling ontslaat 
de aangelanden niet van hun verplichting inzake reiniging.

Art. 232: Iedere eigenaar, pachter, huurder, vruchtgebruiker of ander gebruiker die zijn eigen erven of die 
van anderen beheert, is gehouden de bomen, de struiken, de hagen of het kreupelhout, op 
vermelde erven staande, te ontrupsen of te dien ontrupsen en dadelijk de poppen of webben die 
rupsennesten uitmaken, te verbranden, indien de bevoegde diensten van het gemeentebestuur 
daar om verzoeken.

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

Art. 233: GEBRUIK VAN AFVALKOKER IN APPARTEMENTSGEBOUWEN (art. 248)
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Wijziging artikel 233  gemeenteraad dd. 14 oktober 2004

“In appartementsgebouwen met maximaal twee verdiepingen boven de grond waar de verwijdering 
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 natuurlijk  natuurlijke  of  rechtspersonen erkend door  de gemeenschapsminister 
bevoegd  inzake  leefmilieu.   Het  gebruik  van  afvalkokers  ontlast  de  bewoners  niet  van  de 
verplichting tot het selecteren van hun afvalstoffen voor recyclage of hergebruik.
In appartementsgebouwen met ten minste drie verdiepingen boven de grond mogen stortkokers 
niet meer gebruikt worden voor de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen.  Het lokaal waarin 
de voormalige stortkoker uitkomen moet gebruikt worden om het huishoudelijk afval selectief op te 
slaan.  Dit lokaal kan ook vervangen worden door een ander lokaal of vervangen worden door 
containers  met  dezelfde  opslagcapaciteit.   De  stortkokers  die  buiten  gebruik  worden  gesteld 
moeten binnen de zes maanden grondig worden gereinigd, ontsmet en behandeld”.

AFDELING 2:  AFVALWATER

Art. 234: (art. 249)

Bij de uitvoering van nieuwbouw is het in de gedeelten van de gemeente waar waterloopjes, 
grachten of een rioleringsnet bestaan, verboden regenwater of afvalwater komende van gebouwde 
eigendommen, op het voetpad te laten lopen.  De eigenaar voor wiens gebouwde eigendom door 
de gemeente riolen gelegd zijn of zullen gelegd worden, is verplicht zijn eigendom aan het 
rioleringsnet te laten aansluiten op eenvoudig verzoek van de bevoegde gemeentelijke overheid.

Art. 235: (art. 225)

Het is verboden huishoudwater of ander vuil water en om het even welk ander afvalwater, ander 
dan niet verontreinigd hemelwater, op of langs de openbare weg te werpen, achter te laten of te 
laten wegvloeien.

Art. 236: (art. 250) Septische tank

In de gedeelten van de gemeente waar geen rioleringsnet bestaat en ook niet gepland is 
(zuiveringszones C volgens het Vlarem), moet iedere woning voorzien zijn van een goedwerkende 
septische tank en/ of andere installatie zodat het afvalwater voldoende voorgezuiverd is alvorens in 
de natuur te worden geloosd.

Art. 237: (art. 253)

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

Art. 238: (art. 254 - 255) Duikers

Niemand mag in de grachten van de gemeentewegen duikers bouwen zonder de voorafgaandelijk 
en schriftelijk de toelating te hebben gevraagd aan het schepencollege.

Tenzij bijzondere omstandigheden andere afmetingen zouden vereisen, zullen de duikers in de 
grachten met 1,50 m bovenbreedte een opening hebben van 0,50 m binnendiameter of een 
daarmede overeenstemmende opening, en in de grachten met een bovenbreedte van 1  m en 
minder, een opening van 0,30 m binnendiameter.

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

Art. 239: Grachten (art. 256)

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

§2 Het is verboden zonder voorafgaandelijk machtiging van de bevoegde overheid, in de grachten 
iets te plaatsen, te gieten, te gooien of te laten lopen, die schade zou kunnen berokkenen aan de 
in gezonde omstandigheden aanwezige flora of fauna.

§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 gemeentelijke overheid met verdelging belast.

Art. 240: (art. 257) Grachten opvullen of verleggen

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 
hersteld te worden.  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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Art. 241: Het is verboden in de openbare riolen minerale oliën, ontvlambare stoffen, vluchtige solventen of 
andere stoffen die het rioolwater giftig of gevaarlijk kunnen maken, te lozen.

Art. 242: (art. 252)

§1 Het is verboden in de openbare riolen, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, iets te lozen of te 
deponeren die de normale afvoer kan verhinderen.

§2 Het is verboden iets te lozen of te deponeren in de toezichtschouwen van de openbare riolen.

§3 Elke lozing van het niet-huishoudelijke 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 3 :  LUCHTVERONTREINIGING EN GEURHINDER

Art. 243: §1 De uitrusting van frituren, horecazaken of andere handelsuitbatingen, moet zodanig gebeuren 
dat de omgeving niet wordt gehinderd door geuren of stof.

§2 De directe en indirecte uitworp of emissie van luchtverontreinigende of hinderende stoffen, 
damp, rook of wasems, ook afkomstig van private stookinstallaties, dampkappen e.d. moet zodanig 
gebeuren dat deze de buurt niet hinderen, ook niet door trillingen of geluid.  Zonodig dienen 
gepaste maatregelen genomen om de emissies te beperken en/ of de verspreiding van de dampen 
te bevorderen.

AFDELING 4 :  WILDPLASSEN

Art. 244: Het is verboden op openbare plaatsen, aan of tegen gebouwen of afsluitingen te urineren of deze 
te bevuilen, tenzij op plaatsen of accommodaties die hiertoe speciaal zijn ingericht.  Die plaatsen 
en accommodaties moeten volgens de regels van goed fatsoen worden gebruikt.

Art. 245: Het urineren of bevuilen in brievenbussen, portalen van winkels en woningen en in voortuintjes van 
gebouwen is eveneens verboden."

AFDELING 5 :  AANLEGGEN,  ONTSTOPPEN,  REINIGEN EN HERSTELLEN VAN RIOLEN 
EN DUIKERS

Art. 253: Behoudens toelating van de bevoegde overheid is het verboden de riolen op het openbaar domein 
te ontstoppen, te reinigen of te herstellen.

Art. 254: De aangelande eigenaars moeten de duikers die zij hebben aangelegd of laten aanleggen, 
ontstoppen en reinigen.

Art. 255: Niemand mag in de grachten van de gemeentewegen duikers bouwen zonder voorafgaandelijk en 
schriftelijk de toelating te hebben gevraagd aan het schepencollege.

Tenzij bijzondere omstandigheden andere afmetingen zouden vereisen, zullen de duikers in de 
grachten met 1,50 m bovenbreedte een opening hebben van 0,50 m. binnendiameter of een 
daarmede overeenstemmende opening, en in de grachten met een bovenbreedte van 1  m en 
minder, een opening van 0,30 m binnendiameter.

AFDELING 6:  GRACHTEN

Art. 256: Het is verboden in grachten iets te plaatsen, te gieten, te gooien of te laten lopen, waardoor de 
normale waterafvoer verhinderd of bezoedeld wordt.

Art. 257: Het is verboden grachten op te vullen of te verlegen.  De grachten, die wederrechtelijk werden 
opgevuld of verlegd, zullen door de overtreder onmiddellijk in hun oorspronkelijke staat dienen 
hersteld te worden.  De grachten of gedeelten ervan mogen niet vervangen worden door buizen 
zonder schriftelijke toelating van de gemeentelijke overheid die de voorwaarden terzake bepaalt.

Art. 258: 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 gemeentelijke overheid met de verdelging belast.  Zij dienen het plaatsen van de 
daartoe nodig geachte tuigen te dulden.

AFDELING  7 :  GEMEENTELIJK NATUURPATRIMONIUM

Art. 259: Voor het gemeentelijk domein Oosthoekduinengebied en voor het Calmeynbos gelden voor de 
bezoekers, onverminderd de wettelijke of andere reglementaire beschikkingen, de navolgende 
bepalingen.

Art. 260: De domeinen zijn van zonsopgang tot zonsondergang uitsluitend en alleen toegankelijk voor 
voetgangers.  Trek-, last- of rijdieren mogen niet in de domeinen gebracht worden, behoudens wat 
het verkeer van paarden betreft op de speciaal daartoe voorziene ruiterspaden.  Tussen 
zonsondergang en zonsopgang is het voor bezoekers verboden zich op gelijk welke wijze in de 
domeinen te bevinden.  Voornoemde verbodsbepalingen slaan niet op het verkeer van het 
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personeel belast met de werken in de domeinen, van de ordediensten en de hulpdiensten. 
Personen die een hond binnen de domeinen brengen moeten deze aan een leiband houden.

Art. 261: Het is verboden in de domeinen op eender welke wijze tenten en windschermen te plaatsen;

Art. 262: Elk soort jacht of vogelvangst is in het Oosthoekduinengebied verboden.

Art. 263: Het is verboden gelijk welke handeling te stellen waardoor het oorspronkelijk karakter zou worden 
verstoord of waardoor enige beschadiging of vernietiging zou ontstaan, hetzij aan de beplatingen, 
gewassen, vruchten en het natuurreservaat, hetzij aan gelijk welke roerende en onroerende 
voorwerpen welke zich in de domeinen bevinden.

Art. 264: Het is verboden iedere handeling te stellen waardoor de rust en de orde zou worden verstoord, 
bijvoorbeeld door samenscholingen, hetzij om manifestaties te houden, schouwspelen te 
organiseren, doorgangen te belemmeren, zich onbetamelijk te gedragen, transistors of om het 
even welk ander muziek of geluidsverwekkende toestel of instrument binnen te brengen, bij zich te 
hebben of te doen spelen, gelijk welke druksels uit te delen, te verkopen, te verspreiden of weg te 
werpen, welk danig vuilnis te storten.  Deze opsomming is niet limitatief doch van aanwijzende 
aard.

Art. 265: Er mag binnen de domeinen niet worden geleurd noch koopwaren worden uitgestald, noch 
verkocht, noch bij wijze van reclame worden aangeboden.

Art. 266: Het is verboden vuren aan te leggen, te roken, te baden, zich buiten de wegen of paden te 
bevinden en met om het even welk middel de waters te betreden, zelfs bij vriesweder.  Het plukken 
van bloemen of planten, het verzamelen van droog hout, strooisels, droge bladeren, bos- of 
bladgrond of het weghalen van deze is verboden.

Art. 267: Picknicken is er verboden behalve op de eventueel daartoe bestemde en aangeduide plaatsen en 
voor zover dit niet hinderend is voor het publiek.

Art. 268: Het publiek moet zich gedragen naar de richtlijnen die hen door middel van de aanmaningen van 
het domeinpersoneel hetzij door borden of enig ander middel op een behoorlijke wijze ter kennis 
worden gebracht.

Art. 269: Iedere bezoeker is overeenkomstig de art. 1382, 1383 en 1384 van het burgerlijk wetboek 
verantwoordelijk voor de schade door hem veroorzaakt.  Verenigingen kunnen als zodanig 
verantwoordelijk gesteld worden.  De leraars, leiders of monitors van school-, jeugd- en andere 
groepen zijn verantwoordelijk voor de personen die onder hun leiding staan.

Art. 270: Elke beschadiging van gemeentelijke of intercommunale eigendommen geeft aanleiding tot 
betaling van een vergoeding gelijk aan de herstellingskosten of de kosten van vervanging van het 
beschadigde dit binnen de grenzen van het geconcessioneerde rijksdomein.

Art. 271: Door het eenvoudig feit van hun verblijf op het grondgebied van de domeinen verklaren de 
bezoekers zich te onderwerpen aan alle beschikkingen van onderhavig reglement en inzonderheid 
zich rekenschap te geven van hun verantwoordelijkheid inzake de schade toegebracht aan de 
beplantingen, gebouwen, installaties, goederen en tegenover derden.  Tevens ontslaan zij de 
gemeente en de intercommunale van elke verantwoordelijkheid te hunnen opzichte.
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HOOFDSTUK IV: OPENBARE GEZONDHEID.

AFDELING  1 :  GEZONDHEID VAN DE WONINGEN.

Art. 272: Deze afdeling is van toepassing op de woningen waarvan de toestand een gevaar oplevert voor de 
openbare gezondheid.

Art. 273: Wanneer er onmiddellijk gevaar dreigt, schrijft de burgemeester aangepaste maatregelen voor.

Art. 274: Wanneer er geen onmiddellijk gevaar dreigt, laat de burgemeester een expertiserapport opmaken, 
dat hij aan de betrokkenen meedeelt.

Art. 275: Samen met de mededeling van het expertiserapport, verzoekt de burgemeester de betrokkenen 
hem binnen een redelijke termijn, die hij vaststelt, hun aanmerkingen betreffende de staat van de 
woning en de maatregelen die hij wil voorschrijven, te laten toekomen.

Na kennis genomen te hebben van die aanmerkingen of bij ontstentenis daarvan, schrijft de 
burgemeester aangepaste maatregelen voor en stelt hij de termijn voor de uitvoering daarvan vast.

De betrokkenen worden verplicht de door de burgemeester voorgeschreven maatregelen na te 
leven.

Art. 276: Het besluit van de burgemeester waarvan sprake in art. 275, alinea 2, wordt aangeplakt op de 
gevel van de woning.

Art. 277: Het besluit van 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.

AFDELING 2:  HET OPSTAPELEN,  HET VERSPREIDEN EN HET VERVOEREN VAN 
HINDERLIJKE OF SCHADELIJKE VOORWERPEN.

Art. 278: Het is verboden hinderlijke of schadelijke goederen op te stapelen, te verspreiden, te lozen of te 
vervoeren wanneer de openbare gezondheid er door in gevaar kan gebracht worden.

AFDELING 3:  HET GEBRUIK VAN BRANDSTOF VOOR DE VERWARMING VAN 
GEBOUWEN.

Art. 279: Het gebruik van voor verwarming van gebouwen bestemde brandstof is aan volgende regelen 
onderworpen:

a) Het zwavelgehalte van vloeibare brandstoffen mag niet meer bedragen dan 1% van het 
gewicht, ongeacht het type van de gebruikte vloeibare brandstof;

b) Het gehalte aan vluchtige zwavel van vaste brandstoffen mag niet meer bedragen dan 1% 
van het gewicht.

Daarenboven is de verbranding van turf, van bruinkool en van niet rookloze koolagglomeraten 
verboden in de bebouwde kommen van de gemeente.

AFDELING  4 :  HET GEBRUIK VAN VERWARMINGSINSTALLATIES MET 
VERBRANDING.

Art. 280: De gebruikers van verwarmingsinstallaties met verbanding moeten ervoor zorgen dat de werking 
van hun installatie geen hinder oplevert voor de openbare gezondheid.

AFDELING  5 :  GEBRUIK VAN LEIDINGWATER BIJ  WATERSCHAARSTE.

Art. 281: Het is absoluut verboden gedurende de tijd van waterschaarste leidingwater te gebruiken voor het 
besproeien van grasperken en plantsoenen, het schrobben van trottoirs, reinigen van auto's, of op 
enige wijze water te verspillen.

Art. 282: 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.

49



HOOFDSTUK V: DE OPENBARE VEILIGHEID.

AFDELING  1 :  GEBOUWEN EN LOKALEN.

Onderafdeling  1:               Toepassingsgebied.  

Art. 283: Par. 1 - De bepalingen van deze verordening zijn van toepassing op alle openbare lokalen waar 
gedanst wordt en op alle nieuw op te richten gebouwen, lokalen of plaatsen waar het publiek 
kosteloos, tegen betaling of op vertoon van een lidkaart toegang heeft, en waar 50 personen of 
meer kunnen aanwezig zijn.

Deze bepalingen zijn eveneens van toepassing voor die gebouwen of gedeelten van gebouwen 
waar ingrijpende verbouwingswerken worden uitgevoerd.

Deze gebouwen, lokalen of plaatsen worden hierna aangeduid met de term "de instelling".

Par. 2 - Voor de bestaande inrichtingen die niet genoemd worden in art. 283 par. 1 zijn evenwel 
ook volgende art. van toepassing:

283 par. 4, 292, 293, 294, 295, 297, 299, 302, 303, 309, 310, 311, 312, 313, 314 en 315.

Par. 3 - Het is verboden publiek toe te laten tot gebouwen, lokalen en plaatsen die niet 
beantwoorden aan de voorschriften van afdeling 1.

Par. 4 - In handelsinrichtingen, die niet opgenomen zijn in de lijst van de gevaarlijke, ongezonde of 
hinderlijke inrichtingen, wordt het maximum toegelaten aanwezigen als volgt bepaald.

Ondergrondse verdiepingen: één persoon per 6 m². totale oppervlakte;

Gelijkvloerse verdiepingen: één persoon per 3 m². totale oppervlakte;

Bovenverdiepingen: één persoon per 4 m². totale oppervlakte.

In cafés, restaurants, bars dancings, verbruikssalons, vergaderzalen, conferentiezalen en 
feestzalen, gebouwen voor de eredienst en soortgelijke instellingen, wordt het maximum 
toegelaten aanwezigen bepaald op één persoon per vierkante meter totale oppervlakte van de 
instelling.

In zalen voor schouwspelen en andere, waar vaste zetels zijn aangebracht, is het maximum aantal 
aanwezigen gelijk aan het aantal zitplaatsen.

Wanneer het aantal toegelaten aanwezigen niet op een absolute wijze kan worden bepaald, 
overeenkomstig de hierboven gestelde criteria, wordt dit aantal vastgesteld door de exploitant.  Zijn 
beslissing moet goedgekeurd worden door de burgemeester of diens afgevaardigde.

In elk geval moet het maximaal toegelaten aantal aanwezigen berekend volgens dit art. aan de 
burgemeester medegedeeld worden en vermeld worden in het veiligheidsregister dat in ieder 
instelling voorhanden moet zijn.  Het moet tevens worden aangeduid op een bordje, dat duidelijk 
leesbaar en voor iedereen zichtbaar door de zorgen van de uitbater in de instelling wordt 
aangebracht.

Art. 284: Behoudens uitdrukkelijke afwijking, wordt aan de in deze afdeling gebruikte terminologie dezelfde 
betekenis gegeven als in de norm NBN 521-201, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 22 
december 1980 en gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 10 januari 1981.

Onderafdeling  2:                Inplanting en toegangswegen.  

Art. 285: 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.

Die weg of die ruimte hebben de volgende kenmerken:

- Minimale vrije breedte: 4 m; zij bedraagt 8 m indien de toegangsweg doodloopt;

- Minimale draaistraal: 11 m aan de binnenkant en 15 m aan de buitenkant;

- Minimale vrije hoogte: 4 m;

- Maximale helling: 6%,

- Weerstand: minimum 15 ton per voertuig, waarvan 5 ton op de vooras en 10 ton op de 
achteras; deze assen zijn 5 m van elkaar verwijderd;

- Mogelijkheid tegelijkertijd 3 autovoertuigen van 15 ton te dragen;

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 komen.
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Onderafdeling  3:               Bouwmaterialen en versieringen.  

Art. 286: Materialen die gemakkelijk ontvlambaar zijn of een giftige rook kunnen ontwikkelen als: rietmatten, 
stro, karton, boomschors, papier alsmede brandbare textielstoffen en kunststoffen, mogen noch als 
versiering, noch als bouwmateriaal aangewend worden voor de wanden en ook niet voor de 
plafonds en de valse plafonds.

Art. 287: De versieringen, luifels en tochtportalen moeten zodanig zijn aangebracht dat zij gemakkelijk 
gereinigd kunnen worden ten einde geen verzamelplaats te worden voor materies zoals stof of 
afval.

Onderafdeling  4:               Uitgangen en trappen.  

Art. 288: De trappen, gangen en deuren, evenals de wegen, die ernaar toe leiden, hierna met de term 
"uitgang" aangeduid moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van de inrichting mogelijk 
maken.

Inrichtingen of gedeelten van inrichtingen waar het maximum aantal toegelaten personen 100 
(honderd) of meer bedraagt, moeten over ten minste twee afzonderlijke uitgangen beschikken.

Drie afzonderlijke uitgangen zijn vereist voor inrichtingen of gedeelten van inrichtingen waar het 
maximum aantal toegelaten personen 500 (vijfhonderd) of meer bedraagt.

Art. 289: De uitgangswegen en deuren moeten een totale breedte hebben, die tenminste gelijk is -in 
centimeter -aan het aantal personen die ze moeten gebruiken om de inrichting te ontruimen.

Elke uitgang met evenwel een vrije breedte hebben van minimum 70 centimeter.

Art. 290: Wanneer de inrichting op de bovenverdiepingen en kelderverdiepingen voor het publiek 
toegankelijke zijn en lokalen heeft, moeten deze door vaste trappen worden bediend.

Verdiepingen waar het maximum aantal toegelaten personen honderd of meer bedraagt, moeten 
oever minste twee afzonderlijke trappen beschikken;

Verdiepingen waar het maximum aantal toegelaten personen vijfhonderd of meer bedraagt, 
moeten over ten minste drie afzonderlijke trappen beschikken.

De trappen moeten een totale breedte hebben in centimeter ten minste gelijk aan het aantal 
personen door wie zij moeten gebruikt worden om de uitgangen van de inrichting te bereiken 
vermenigvuldigd met 1,25 indien het om dalende trappen gaat; voor stijgende trappen zal 2 als 
vermenigvuldiger dienen toegepast.  Het berekenen van deze breedten moet gesteund zijn op de 
onderstelling dat, bij het verlaten van het gebouw, alle personen van een verdieping samen de 
naburige verdieping vervoegen en dat deze al ontruimd is als zij er aankomen.

In ieder geval moet de breedte van de trap minimum 70 centimeter bedragen.

Art. 291: Om aan de eisen van art. 290 te voldoen:

- Komen rol- en spiltrappen evenals hellende vlakken met een helling van meer dan 10 % niet in 
aanmerking;

- Moeten de trappen uit rechte delen bestaan en een aantrede hebben van minimum 20 
centimeter;

Draaitrappen kunnen toegestaan worden mits de aantrede op de looplijn minimum 20 
centimeter bedraagt.

Art. 292: De trappen dienen, op de gepaste plaats(en), voorzien te zijn van stevige leuningen.

De treden moeten slipvrij zijn.

Roltrappen moeten aan ieder uiteinde kunnen stilgelegd worden.

Art. 293: In winkels, warenhuizen en soortgelijke inrichtingen mogen de verkoop- en uitstalstands geen 
hinder vormen voor een vlotte doorgang van het publiek.

Het is verboden tussen de verkoopstands of tegen de boord ervan waren te plaatsen die een vlotte 
evacuatie kunnen in gevaar brengen of vertragen.

De exploitant zorgt ervoor dat de aankoopwagentjes, die ter beschikking van de klanten worden 
gesteld, zo geplaatst worden dat zij een snelle ontruiming van de inrichting niet verhinderen.

Art. 294: De deuren in de uitgangswegen moeten ofwel in beide richtingen ofwel in de vluchtzin 
opendraaien.

Tijdens de openingsuren van de inrichting mogen zij in geen geval vergrendeld of met een sleutel 
gesloten worden.

Uitgangsdeuren, die zich op minder dan hun breedte van de rooilijn bevinden, draaien naar binnen 
open en moeten tijdens de openingsuren van de inrichting permanent en vergrendeld openblijven. 
Uitzondering wordt gemaakt voor uitgangsdeuren van een bijzonder type, die bij gewone druk 
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alleen naar binnen draaien; deze hoeven niet tijdens de openingsuren van de inrichting permanent 
vergrendeld open te blijven.

De deuren in de uitgangswegen die twee uitgangen verbinden moeten in beide richtingen 
opendraaien.

Draaideuren en draaipaaltjes zijn in uitgangen niet toegelaten.

Automatisch werkende deuren mogen gebruikt worden, mits zij bij het uitvallen van de elektrische 
stroom of een ander defect, vanzelf in open stand worden gebracht.

Art. 295: Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgang kunnen belemmeren te plaatsen 
op de trappen, in de uitgangswegen, uitgangen, nooduitgangen en wegen die er naartoe leiden, of 
die de nuttige breedte ervan kunnen verminderen.

Art. 296: De plaats van elke uitgang en van elke nooduitgang evenals de richting van de wegen, 
uitgangswegen en trappen die naar deze uitgangen leiden, worden aangeduid door de 
reddingstekens bepaald in art. 52 van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming.

De leesbaarheid van de reddingstekens wordt verzekerd zowel door de normale verlichting als 
door de veiligheidsverlichting.  Zij moeten vanuit alle delen van de voor het publiek toegankelijke 
lokalen goed leesbaar zijn.

Deuren die niet naar een uitgang leiden, moeten een duidelijke vermelding "geen uitgang" dragen;

Art. 297: Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op zichthoogte een opvallend 
merkteken dragen.

Art. 298: De glazen deuren en de deuren met glazen panelen bestaan uitsluitend uit veiligheidsglas.

Onderafdeling  5:               Verlichting en elektrische installaties  

Art. 299: De lokalen moeten behoorlijk verlicht zijn.  Alleen elektriciteit is toegelaten als kunstmatige 
verlichtingsbron.

Art. 300: In de inrichtingen moet een veiligheidsverlichting worden aangebracht met een voldoende 
lichtsterkte om een gemakkelijke ontruiming te verzekeren;

Deze veiligheidsverlichting moet automatisch en onmiddellijk in werking treden bij het uitvallen van 
de verlichting; zij moet ten minste één uur zonder onderbreking kunnen functioneren.

Ze moet gevoed worden, hetzij door een electrogene groep, hetzij door een batterij elektrische 
accumulatoren, hetzij door een aansluiting op het openbaar laagspanningsnet, wanneer de 
algemene verlichting gevoed wordt door de stroom van een statische transformator die 
aangesloten is op het hoogspanningsnet en in de inrichting of de nabijheid ervan is opgesteld.

Onderafdeling  6:               Verwarming en brandstof.  

Art. 301: In verband met de verwarmingsinstallaties zullen alle nodige veiligheidsmaatregelen worden 
genomen om verhitting, ontploffing of ander brandgevaar te voorkomen.

Art. 302: De niet op elektriciteit werkende verwarmingstoestellen moeten hun verbrandingsgassen naar 
buiten afvoeren, met uitzondering van de stralingspanelen die op voldoende hoogte geplaatst zijn 
in onbewoonde lokalen als die maar een grote ruimte beslaan (kerk, tentoonstellinghal, enz.) of 
overvloedig verlucht worden (terrassen, inkom van inrichtingen, enz.).

Art. 303: Verplaatsbare verwarmingstoestellen zijn verboden.

Art. 304: De verwarmingsketel en de brandstoffenvoorraad moeten in een afzonderlijk en goed verlucht 
lokaal worden ondergebracht, waarvan de wanden een weerstand tegen brand van ten minste 1 
uur moeten hebben.  Deze lokalen mogen geen enkele rechtstreekse verbinding hebben met voor 
het publiek toegankelijke lokalen.

Wanneer de ketel echter gevoed wordt door gas dat lichter is dan de lucht, dan mag hij geplaatst 
worden in een lokaal dat ook tot andere doeleinden dient, als de te verwarmen ruimte niet groter is 
dan duizend kubieke meter.

Op branders met vloeibare brandstof dient een automatische blusinstallatie voorzien en op 
branders met gasvormige brandstof een gaslekdetector.

De deuren van de in tweede alinea bedoelde lokalen moeten een weerstand tegen brand van ten 
minste een halfuur hebben en zelfsluitend zijn.

Art. 305: De toevoerleiding tussen de brandstoffenvoorraad en de stookplaats moet van metaal zijn en 
stevig bevestigd worden.  Ze moet een afsluitkraan hebben buiten de stookplaats en het lokaal van 
de brandstoffen voorraad en gemakkelijk bereikbaar zijn.

Art. 306: In de voor het publiek toegankelijke gebouwen zijn de gasmeters van het type "beschermde meter" 
of "versterkte meter".  Als de meter beschermd is door een afsluitkraan buiten het gebouw, moet 
de plaats van die kraan gesignaleerd worden.
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Art. 307: De gasmeter moet in een behoorlijk verlucht lokaal geplaatst worden.  Hij mag in de stookplaats 
ondergebracht worden, als de verwarmingsinstallatie werkt met leidingsgas.

Art. 308: Recipiënten met een vloeibaar gemaakt gas mogen niet in een kelderverdieping geplaatst worden. 
Zij moeten ofwel in de openlucht ofwel in een uitsluitend daartoe bestemd en behoorlijk verlucht 
lokaal ondergebracht worden.  De lege recipiënten die vloeibaar gemaakte gassen bevat hebben, 
moeten in de openlucht opgeslagen worden.

Onderafdeling  7:               Brandbestrijdingsmiddelen.  

Art. 309: De exploitant moet voldoende brandbestrijdingsmiddelen aanbrengen.  Hij raadpleegt de 
bevoegde diensten dienaangaande.

In de lokalen toegankelijk voor het publiek moeten ten minste 2 snelblustoestellen van het type 6 
kg poeder ABC opgesteld zijn.

In de nabijheid van de stookplaats moet een toestel met 5 kg. CO² of 6 kg. Poeder ABC opgesteld 
zijn, indien de verwarming niet geschiede met aardgas.

De frietketels dienen voorzien te zijn van een goed sluitend deksel.

Art. 310: Het brandbestrijdingsmateriaal moet goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen vorst, op 
doeltreffende wijze gesignaleerd worden, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld zijn.

Het moet steeds onmiddellijk in werking gebracht kunnen worden.

Art. 311: Snelblusapparaten op basis van halogenen zijn verboden.

Art. 312: 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 aangeduid worden.

Art. 313: Al het personeel moet omtrent de gevaren van brand in de inrichting ingelicht worden.  Sommige 
personeelsleden, vooraf aangeduid om reden va n de aard van hun functie, moeten geoefend 
worden in het gebruik van de brandbestrijdingsmiddelen en de ontruiming van de inrichting.

Art. 314: In de lokalen waar het niet verboden is te roken, moeten er asbakken in voldoende getale en op 
nuttige plaatsen aanwezig zijn; zij dienen geledigd te worden in een metalen recipiënt, voorzien 
van een goed sluitend deksel.

Art. 315: In de lokalen toegankelijk voor het publiek mogen geen afval noch afgedankte voorwerpen of 
producten bewaard worden.

Onderafdeling  8:               Bijkomende voorschriften.  

Onverminderd de toepassing van de bepalingen van deze verordening:

Art. 316: De binnenwanden die de scheiding vormen tussen, enerzijds, de voor het publiek toegankelijke 
lokalen - evenals de aanhorigheden, zoals aanrechtkeukens, muurkasten, lokalen die als 
drankopslagplaats gebruikt worden - en hun uitgangen, en anderzijds, de overige delen van het 
gebouw, dienen een weerstand tegen brand van ten minste 1 uur, te hebben.

Plafonds bestaande uit houten roosteringen, bekleed en eventueel geïsoleerd op een wijze die 
analoog is aan die van een getest plafond met een weerstand tegen brand van ten minste 1 uur, 
kunnen toegelaten worden.

De deuren in die binnenwanden dienen een weerstand tegen brand van ten minste een halfuur te 
hebben.

Art. 317: De valse plafonds dienen, voor wat het criterium van stabiliteit bij brand betreft, een weerstand 
tegen brand van ten minste een halfuur te hebben.

Art. 318: Trap- en vloerbekledingen en de bekledingsmaterialen van de verticale wanden van alle voor het 
publiek toegankelijke lokalen moeten van het type met trage voortplantingssnelheid zijn.

Art. 319: De minimumbreedte van de uitgangen, uitgangswegen en uitgangstrappen moet 80 cm. bedragen.

Art. 320: De trappen moeten bestaan uit rechte delen en gemaakt zijn uit niet brandbare materialen.  Ze 
moeten een aantrede van ten minste 20 cm. hebben.  De optrede mag niet meer dan 17 cm. 
bedragen.

Onderafdeling  9:               Aanvullende bepalingen betreffende de openbare lokalen waar gedanst wordt.  

Art. 321: Synthetische textielstoffen zijn verboden in de zalen waar gedanst wordt en in de evacuatiewegen 
ervan.

Art. 322: Ieder lokaal moet een nooduitgang hebben, die in principe gelegen is in het gedeelte van het 
lokaal dat zich aan de tegenovergestelde kant bevindt aan het gedeelte waar zich de gewone 
uitgang bevindt.

Op advies van de brandweerdienst kan de burgemeester afwijkingen toestaan op dit principe.

De nooduitgang moet op een gemakkelijke wijze toegang verlenen tot de openbare weg.
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Deuren die verbinding geven tussen het lokaal en de lokalen of ruimten die niet voor het publiek 
toegankelijk zijn, moeten zelfsluitend zijn.

Art. 323: Het gebruik van verwarmingstoestellen met vloeibaar petroleumgas is verboden in de zalen waar 
gedanst wordt.

Art. 324: Het opslaan van brandbare vloeistoffen, vloeibaar gas en licht brandbare vaste stoffen in de 
lokalen waar het publiek toegang heeft, is verboden.

Het is verboden in die lokalen alles wat voor zelfontbranding vatbaar of gemakkelijk ontvlambaar 
is, achter te laten.

Onderafdeling  10:             Opening, controle, vrijstellingen, sluiting van ambtswege.  

Art. 325: Aan het openen van een inrichting die toegankelijk is voor het publiek, is de voorwaarde verbonden 
dat de burgemeester daarvan vooraf schriftelijk in kennis gesteld wordt.

Art. 326: De elektrische installaties, alsmede de gasinstallaties en de verwarmingsinstallaties moeten 
minstens om de drie jaar een volledige en grondige controle onderworpen worden.  De 
veiligheidsverlichting en het materiaal voor brandbestrijding worden ten minste om het jaar aan een 
volledige en grondige controle onderworpen.

Deze controle zal, in zoverre van rijkswege agenten of organen erkend werden, aan één of meer 
van deze worden toevertrouwd.

Bij ontstentenis daarvan, zal een beroep gedaan worden op een bevoegde technicus of op de 
installateur.

De data van die controle en de gedane vaststellingen worden genoteerd in een veiligheidsregister 
en, wat de blustoestellen betreft, ook op een controlekaart.  Ze moeten steeds ter beschikking van 
de burgemeester en van de bevoegde ambtenaren worden gehouden.

Iedere vermelding in het register wordt gedateerd en ondertekend.

Aan de opmerkingen, gemaakt tijdens de controle, moet de exploitant onmiddellijk het passend 
gevolg geven.

Art. 327: De exploitant mag het publiek niet tot de inrichting toelaten dan na zich telkens ervan vergewist te 
hebben dat aan de voorschriften van deze afdeling voldaan is.

Art. 328: De exploitant verleent te allen tijde toegang tot de inrichting aan de burgemeester en de bevoegde 
ambtenaren.

Op hun aanvraag is hij verplicht het bewijs te leveren dat de voorschriften van de art. 286, 304, 
316, 317, 318, 319 en 326 nageleefd zijn.

Art. 329: De burgemeester kan, volgens voorwaarden die hij vaststelt, afwijkingen toestaan aan de 
voorschriften van deze afdeling.  Bij iedere aanvraag tot afwijking moet een verslag tot staving 
gevoegd zijn.  De ontvangst ervan wordt gemeld.

Art. 330: De burgemeester kan de sluiting van de inrichting bevelen, zolang de voorschriften van deze 
afdeling niet nageleefd worden of wanneer de openbare veiligheid door de nalatigheid, het verzuim 
of de onwil van de exploitant in het gedrang wordt gebracht.

Onderafdeling  11:                       Overgangsbepalingen.  

Art. 331: De exploitant moet kennis geven van het bestaan van zijn inrichting binnen de maand volgend op 
de inwerkingtreding van deze verordening.

Bij deze kennisgeving wordt eventueel de in art. 329 vermelde aanvraag van afwijking gevoegd.

Art. 332: De exploitant van een openbaar lokaal waar gedanst wordt, moet binnen zes maanden, volgend op 
de inwerkingtreding van deze verordening, zijn inrichting van deze verordening, zijn in inrichting in 
de overeenstemming brengen met de bepalingen van die verordening aangepast volgens de 
verleende afwijking.

AFDELING  2 :  VOORZORGSMAATREGELEN TEGEN BRAND.

Art. 333: Het is verboden te allen tijde en gelijk waar feest- en danstenten op te richten zonder toelating van 
de burgemeester om reden van het brandgevaar en andere ongelukken waartoe deze aanleiding 
geeft.

AFDELING 3:  WATERVOORRADEN VOOR HET BLUSSEN VAN BRANDEN.

Art. 334: Het stationeren van voertuigen of het opslaan van zaken is verboden, ook tijdelijk, wanneer 
hierdoor de toegang tot het gebruik van watervoorraden voor het blussen van branden gehinderd 
of verhinderd wordt.

Art. 335: Het is verboden de identificatie- en herkenningstekens onherkenbaar te maken, te beschadigen, 
onzichtbaar te maken of te laten maken.
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Art. 336: De personen die er bij sneeuwval mee belast zijn zonder verwijl voor de door hen gebruikte 
eigendom een doorgang vrij te maken voor de voetgangers, zijn er eveneens toe gehouden de 
bereikbaarheid van de brandmonden en van de zuigputten te verzekeren.

AFDELING 4:  ONDERHOUDEN EN VEGEN VAN SCHOORSTENEN EN ROOKKANALEN.

Art. 337: 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;

AFDELING 5:  BEPALINGEN BETREFFENDE HET BLUSSEN VAN BRANDEN.

Art. 338: Iedereen is verplicht te dulden dat door of vanwege de bevoegde politie- of brandweerdiensten al 
die maatregelen getroffen worden, die ter blussing van brand, tot afwending van brandgevaar, ter 
voorkoming van uitbreiding van brand, of ter afwering van gevaar voor de openbare veiligheid 
nodig geoordeeld worden.

Art. 339: De bewoners en gebruikers van in nabijheid gelegen huizen zijn verplicht ten aanzien van het 
aanvoeren van water, terstond die maatregelen te nemen of te gedogen die door de ter plaatse 
zijnde bevoegde politie- of brandweerdiensten ter blussing of ter voorkoming van uitbreiding van 
brand bevolen zijn.

Art. 340: De personen die zich bij een brand bevinden zullen de hulp moeten verlenen die door de 
bevoegde politie of brandweerdiensten gevorderd wordt.

Art. 341: Buiten het in vorig art. 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, is afgebakend.  De personen wier aanwezigheid, op of nabij de plaats van de brand, 
door de politie niet noodzakelijk wordt geacht, moeten zich op het eerste bevel van de politie 
verwijderen.

Art. 342: 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 dien aan het politiebureel, ten laatste binnen de vierentwintig uur.

AFDELING 6:  SPEELPLEINEN OF SPEELTERREINEN DIE TOEGANKELIJK ZIJN VOOR 
HET PUBLIEK.

Art. 343: Het is verboden ten gerieve van het publiek op de speelpleinen of op speelterreinen een 
schommel, glijbaan, wip, draaimolen, klimtoestellen, kabelbaan, kettingbrug of eender welk ander 
speeltuig te plaatsen dat gevaar kan opleveren voor de openbare veiligheid.

Art. 344: Het is verboden een toestel in gebruik te houden waarvan het gebruik door de burgemeester werd 
verboden.

Art. 345: De uitbater is verplicht de toestellen in goede staat te behouden.

Art. 346: 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.
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HOOFDSTUK VI: BEPALINGEN DIE DE HOOFDSTUKKEN IV EN V GEMEEN HEBBEN.

Art. 347: Wie bemerkt dat er iets kan gebeuren of gebeurd is dat van die aard is dat de openbare 
gezondheid of veiligheid erdoor in gevaar komt, 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, is verboden.
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HOOFDSTUK VII: OPENBARE RUST.

AFDELING  1 :  BELEMMERING VAN LICHT EN ZICHT.

Art. 348: Het is verboden voorwerpen, die het licht of het zicht kunnen belemmeren of die hinderend zijn of 
onwelriekende geuren verspreiden, te plaatsen voor woningen.  Dergelijke voorwerpen dienen op 
voldoende afstand geplaatst, langs onbewoonde straatgedeelten zonder de normale doorgang te 
belemmeren.

AFDELING  2 :  VERVOER VAN ONWELRIEKENDE STOFFEN.

Art. 349: Over heel het grondgebied van de gemeente is het verboden op zaterdagen, zondagen en 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.

AFDELING  3 :  LAWAAIHINDER.

Art. 350: Het is, behalve voor de toegelaten feestelijkheden, verboden om het even welke tuigen, al dan niet 
mechanische of elektrische hulpmiddelen of andere rustverstorende toestellen zoals vb. 
luidsprekers, al dan niet gebruikt voor het maken van propaganda of reclame, op de openbare weg 
of buitenshuis te gebruiken of in werking te brengen.

Door de burgemeester kan uitzondering gemaakt worden voor de verkiezingspropaganda tijdens 
de verkiezingsperiodes en voor acties met een humanitair karakter.

Het gebruik van bovengenoemde toestellen, die binnen de gebouwen zijn geplaatst mogen geen 
oorzaak zijn van gerechtvaardigde klachten van geburen.

Voor wat betreft het maken van muziek in openbare en private inrichtingen moeten de 
voorschriften bepaald in het KB van 24 februari 1977 worden nageleefd.

Art. 351: Het is te allen tijde verboden verbranding- of ontploffingsmotoren of mechanische tuigen op gang 
te brengen in open lucht of binnen gebouwen zowel op openbare al private terreinen op minder 
dan 200 m van de bewoonde huizen, indien deze niet voorzien zijn van een behoorlijk werkende 
geluidsdemping.

Art. 352: Het gebruik in openlucht van werktuigen die met een brandstofmotor worden aangedreven zoals 
grasmachines, zaagmachines, kettingzagen en dergelijke meer, is verboden tussen 12  u. en 14 u. 
en tussen 20 u. en 8 u.  Evenals overdag op zon- en feestdagen, indien het veroorzaakte lawaai 
oorzaak kan zijn van gerechtvaardigde klachten der geburen.  Voor het uitvoeren van dringende 
werken kan de burgemeester schriftelijk afwijkingen op voormelde verbodsbepalingen toestaan.

Art. 353: Het is te allen tijde en op om het even welke plaats verboden vuurwapens af te schieten, 
knalsignalen of ontploffingen te veroorzaken, die personen of dieren kunnen dien opschrikken of 
oorzaak kunnen zijn van gerechtvaardigde klachten van omwonenden, met uitzondering van die 
signalen die gebruikt worden voor de bescherming van de oogst en vruchten op landbouwgronden 
en op voorwaarde dat ze minstens 200 m van de bewoonde kom zijn verwijderd.  Deze bepalingen 
zijn niet van toepassing voor de jacht in zover de jachtwet niet wordt overtreden.

Art. 354: De houders van huisdieren zijn gehouden hun dieren zodanig te huisvesten dat de door deze 
voortgebrachte geluiden niet van aard zijn tussen 22 u. en 8u. de rust te verstoren.

AFDELING  4 :  VOETZOEKERS.

Art. 355: Het is verboden voetzoekers of om het even welke vorm of soort van ontploffingspatronen of 
-tuigen, vuurpijlen of andere vuurwerkpatronen te gebruiken.  De burgemeester kan afwijkingen 
toestaan en de voorwaarden terzake bepalen.

AFDELING  5 :  UITVLIEGEN VAN DUIVEN.

Art. 356: Het is binnen de grenzen van de gemeente verboden duiven die niet mede kampen in prijsvluchten 
te laten uitvliegen op zaterdag en zon- en feestdagen voor 16 uur gedurende het speelseizoen en 
vooraleer de prijskampen zijn gesloten.  Door speelseizoen wordt verstaand de periode die begint 
ieder jaar de eerste zondag van april en eindigt na de laatste zondag van september.

Art. 357: Elke handeling die de liefhebber schade kan toebrengen is te allen tijde verboden.  Door 
schadelijke handelingen dient verstaan te worden: alle middelen die aangewend worden om 
duivenliefhebbers te benadelen, 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.

Art. 358: Het is verboden op het openbaar domein wilde en verwilderde dieren, zoals duiven, meeuwen, 
zwerfkatten… te voederen. Deze bepaling is niet van toepassing op individuele reisduiven die 
verdwalen bij de organisatie van duivenprijskampen. (gemeenteraad 23 maart 2010)
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AFDELING  6 :  DRANKSLIJTERIJEN,  DANCINGS.

Art. 359: In de publieke inrichtingen, zoals onder meer dancings, drank- en spijshuizen, hotels en 
lunaparken is het maken van muziek gemachtigd op een zodanig gedempte toon dat het niet van 
aard is de rust der geburen te storen en het niet hinderend is op straat.

Om 1 uur 's morgens wordt voor alle publieke inrichtingen een sluitingsuur ingevoerd.  Het is de 
uitbaters verboden na het sluitingsuur nog drank te bedienen.  De uitbaters dienen er daarenboven 
voor te zorgen dat alle personen vreemd aan de inrichting deze hebben verlaten op het 
sluitingsuur.

Het is verboden aan alle personen, vreemd aan de uitbating, zich na het sluitingsuur nog in de 
uitbating te bevinden.

De uitbaters van de inrichting kunnen evenwel van de burgemeester machtiging bekomen om:

a) Hun inrichting regelmatig alle dag of bepaalde dagen van de week open te houden, gedurende 
één of meerdere uren na het sluitingsuur en dit gedurende een in de toelating te bepalen 
periode van evenwel maximum 6 maand.

b) Hun inrichting gedurende één of meerdere uren na het sluitingsuur open te houden op één of 
meerdere dagen, bij gelegenheid van speciale omstandigheden.

Wanneer de bovenvernoemde afwijking wordt toegestaan, moet hoe dan ook opgehouden worden 
met muziek maken om 2 uur in de morgen.  Tijdens de maanden juli en augustus wordt dit 
verlengd tot 3 uur voor de nachten van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag.

De schriftelijke machtiging van de burgemeester moet steeds in de inrichting aanwezig zijn en 
vertoond worden op het eerste verzoek van de politie.

In bepaalde omstandigheden kan de burgemeester een verlenging van het muziek maken 
toestaan vb. huwelijk, familiefeesten, ...

Art. 360: Ingeval van wanordelijkheden, geluidshinder en/ of storingen van gelijk welke aard voor de 
aangelanden, kan de burgemeester bij een gemotiveerde beslissing de toelating zoals hierboven 
voorzien tijdelijk of definitief intrekken.

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

De burgemeester kan tevens, bij gemotiveerde beslissing, met het oog op de vrijwaring van de 
openbare rust de sluiting van een inrichting bevelen.

AFDELING 7:  ALCOHOLVERBRUIK OP DE OPENBARE WEG.
Nieuwe invoeging artikel 360bis - Gemeenteraadszitting dd. 25 november 2008

Art.  360bis:  1.  Het  is  verboden  om  tussen  22u00  en  10u00  alcoholhoudende  dranken 
(gedistilleerde of gegiste dranken al dan niet in gemixte vorm) op de openbare weg en het 
openbaar domein, buiten de terrassen en andere plaatsen speciaal bestemd voor dit doel, te 
verbruiken.  Het bezit van geopende recipiënten die alcoholhoudende dranken bevatten, wordt 
gelijkgesteld met het verbruik beoogd in dit artikel.
2. Een uitzondering op 1. kan door de burgemeester worden toegestaan aan de organisatoren 
van festiviteiten of andere gebeurtenissen.  

HOOFDSTUK VIII: DE BEGRAAFPLAATSEN.

AFDELING  1 :  VASTSTELLINGEN OVERLIJDEN -  L IJKENVERVOER -BEGRAVINGEN.

Art. 361: Elk overlijden in de gemeente wordt zonder verwijl aangegeven aan de ambtenaar van de 
burgerlijke stand.  Dit geldt eveneens ingeval van ontdekking van een menselijk lijk op het 
grondgebied van de gemeente.

De aangevers regelen met het gemeentebestuur de formaliteiten betreffende de begraving.  Bij 
ontstentenis daaraan wordt door het gemeentebestuur het nodige gedaan.  Ingeval van optreden 
van ambtswege zijn de kosten ten laste van de nalatenschap, tenzij de overleden behoeftig was.

Ingeval van gewelddadige dood zal de ambtenaar van de burgerlijke stand onmiddellijk verslag 
uitbrengen aan de hoofdcommissaris van politie die zich zal gedragen naar de schikking van art. 
81 van het Burgerlijk Wetboek.

Art. 362: Er mag slechts overgegaan worden tot vormneming, balseming of kisting nadat het overlijden werd 
vastgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand.  De kisting van het te verassen of naar 
het buitenland te vervoeren stoffelijk overschot heeft plaats in aanwezigheid van een 
vertegenwoordiger van het gemeentebestuur die de toepassing van de wettelijke en reglementaire 
bepalingen nagaat.
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Art. 363: Voor begravingen in volle grond is het gebruik van lijkkisten, foedralen, lijkwaden en producten die 
de natuurlijke en normale ontbinding van de stoffelijke overschotten verhinderen verboden.  Een 
hermetisch omhulsel is verplicht in geval van bijzetting in een grafkelder.

Art. 364: Behalve om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing mag de kist na de kisting niet meer 
geopend worden.

Art. 365: Behalve in de gevallen voorzien bij art. 370 van onderhavig reglement wordt de toelating tot 
begraving slecht afgeleverd 24 uur na het overlijden.  Alvorens tot de teraardebestelling mag 
worden overgegaan moet de grafmaker in het bezit zijn van deze toelating afgeleverd door de 
ambtenaar van de burgerlijke stand.

Art. 366: De toelating tot lijkverbranding wordt slecht afgeleverd na het verstrijken van een termijn van 24 
uren ingaande met de ontvangst van de aanvraag om verlof en op voorlegging van de stukken 
voorzien door de wetgeving terzake (art. 20 tot 24 - Wet van 20 juli 1971).

Art. 367: Geen lijk mag zonder de machtiging van de burgemeester vervoerd worden.  Uitgezonderd in 
geval van epidemie is deze machtiging niet vereist voor de eenvoudige doortocht van een lijk door 
de gemeente.

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

Art. 368: Het stoffelijk overschot van een buiten de gemeente overleden persoon mag er niet in bewaring 
gegeven of teruggebracht worden zonder machtiging van de burgemeester.

Art. 369: De begrafenis heeft plaats meer dan 24 uren, doch uiterlijk de vijfde dag na het overlijden.  Deze 
termijn kan bij beslissing van de burgemeester worden verlengd.

Art. 370: Wanneer de openbare gezondheid vergt dat de begraving vroeger geschied, zal de burgemeester, 
na advies van de ambtenaar van de burgerlijke stand te hebben ingewonnen, datum en uur van de 
teraardebestelling bepalen.  Ingeval van epidemie, of te allen tijde wanneer de openbare 
gezondheid zulks vergt, zal de burgemeester bevelen het lijk te ontsmetten, de kist van 
ontsmettingsmiddelen te voorzien en het lijk naar het dodenhuis te laten overbrengen.

Art. 371: Het lijkenvervoer wordt waargenomen door de private ondernemingen onder toezicht van het 
gemeentebestuur op de inachtneming van de politiewetten.

Art. 372: Voor ieder lijkenvervoer dient gebruik gemaakt van een afzonderlijke lijkwagen.  In afwijking van 
deze bepaling is het toegelaten eenzelfde lijkwagen te gebruiken:

- Voor het vervoer van een moeder en haar dood geboren kind of voor het vervoer van een dood 
geboren tweeling;

- Voor het vervoer van twee of meer bloed- of aan verwanten tot de 2de graad die tengevolge 
van eenzelfde feit overleden zijn, onder voorbehoud dat de kisten op een behoorlijke wijze in de 
lijkwagen kunnen geplaatst worden.

Voor het vervoeren van de as van verbrande lijken is het gebruik van een lijkwagen niet vereist.

Art. 373: Op voorwaarde dat niemand de lijkdrager begeleidt mogen de lijkjes van kinderen van minder dan 1 
maand, van dood geborenen en van foetussen naar de begraafplaats worden vervoerd met een 
behoorlijk voertuig.

Art. 374: De burgemeester kan in uitzonderlijke gevallen en bij rampen de toelating verlenen het stoffelijk 
overschot van al de slachtoffers gezamenlijk te vervoeren met een behoorlijk ingerichte wagen.

Art. 375: Wanneer een persoon schielijk overlijdt op de openbare weg, in een openbare inrichting of in een 
woonhuis waar hij toevallig verblijft en waar zijn lijk niet kan behouden worden, mag zijn stoffelijk 
overschot overgebracht worden naar zijn woning of naar deze van een familielid op voorwaarde dat:

- Deze woning gelegen is op het grondgebied van de gemeente.  Het overlijden vastgesteld 
werd door een geneesheer;

- De familie met de nodige omzichtigheid werd gewaarschuwd.

Zijn de voorwaarden bepaald bij dit art. niet vervuld of beschikt de familie niet over de nodige 
plaats om het lijk te bergen dan wordt het naar het dodenhuis gebracht.

Art. 376: Het gemeentelijk dodenhuis is bestemd om lijken te ontvangen die niet kunnen bewaard worden op 
de plaats van het overlijden.  Het is eveneens bestemd om ter vereenzelviging de lichamen te 
ontvangen van onbekende personen en van degene waarop een lijkschouwing moet worden 
verricht ingevolge een rechterlijke beslissing.

Art. 377: Op verzoek van de familie van de overledene of, bij ontstentenis van elke belanghebbende 
persoon, kan het gemeentebestuur, na vaststelling van het overlijden en onverminderd de 
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toepassing van de art. 81 en volgende van het burgerlijk wetboek, machtiging verlenen tot het 
vervoer van het stoffelijk overschot naar het gemeentelijk dodenhuis mits vergoeding te bepalen in 
afzonderlijk tariefreglement.  Het vervoer van het lichaam naar het dodenhuis is echter verplicht 
indien de bescherming van de openbare gezondheid dit vereist.

Art. 378: Alleen de familieleden hebben het recht het stoffelijk overschot van hun bloed- of aanverwanten 
dat in het dodenhuisje berust te bezoeken en dit in de uren dat het kerkhof toegankelijk is.  Geen 
enkel bezoek wordt toegelaten wanneer een lijkschouwing plaats heeft.

Art. 379: Uitgezonderd in spoedgevallen en met toelating van de burgemeester is geen enkel lijkenvervoer 
naar het gemeentelijk kerkhof toegelaten:

- Op zondagen of wettelijke feestdagen;

- Op andere uren dan deze bepaald in art. 428 hierna;

- De gemeente effectief bewonen en krachtens wettelijke bepalingen of internationale 
overeenkomsten van inschrijving zijn vrijgesteld;

Art. 380: Geen teraardebestellingen mogen buiten het gemeentelijk kerkhof geschieden.

Art. 381: De gemeentelijke begraafplaats is bestemd voor het begraven van personen die:
- Overleden zijn in de gemeente of er dood zijn aangetroffen;
- Ingeschreven zijn in het bevolking- en vreemdelingenregister van de gemeente en overleden 

zijn buiten haar grondgebied;
- Begunstigde zijn van een recht op begraving in een grafconcessie.

Art. 382: Mogen eveneens op de gemeentelijke begraafplaats worden begraven niettegenstaande zij niet 
meer in de bevolkingsregisters zijn ingeschreven de personen:

- Opgenomen in een gesticht buiten de gemeente;

- Opgenomen bij een bloedverwant van de 1ste graad wondende buiten de gemeente, voor 
zover voornoemde overledenen gedurende de laatste 10 jaar voor bedoelde opneming hun 
gewone verblijfplaats hadden te De Panne.

Art. 383: De gemeentelijke begraafplaats is verdeeld in percelen voor begravingen in niet geconcedeerde 
grond en voor begravingen in een grafconcessie, een perceel van aasverstrooiing en een 
columbarium voor bijzetting van asurnen.

Art. 384: Er wordt een register gehouden dat genummerd en geparafeerd wordt door de ambtenaar van de 
burgerlijke stand en waarin de verloven tot begraving en de plaats van begraving worden 
ingeschreven van de personen die overleden zijn of dood aangetroffen werden en van degenen die 
buiten de gemeente overleden zijn en op de gemeentelijke begraafplaats begraven worden.  Door 
de dienst van de burgerlijke stand wordt een dubbel van het register der begravingen en van het 
plan der begraafplaats bijgehouden.

Art. 385: Geen lijk mag begraven worden tenzij de kist is voorzien van een loden plaat vermeldende het 
volgnummer van inschrijving in het register der begravingen.

Art. 386: De begravingen worden uitsluitend verricht door personeelsleden van de gemeente in de percelen 
waarvan de burgemeester het gebruik bepaalt.

Art. 387: De begravingen in niet-geconcedeerde grond geschieden in doorlopende volgorde.  De herneming 
van deze grafkuilen heeft ten vroegste plaats bij het verstrijken van het tiende jaar na de 
begraving.  Ieder jaar van 1 oktober tot 31 december worden de namen der personen begraven in 
opnieuw te gebruiken percelen in de berichtenkas aan het gemeentehuis en op het kerkhof 
kenbaar gemaakt.  Evenwel worden de familieleden of erfgenamen die het bureel van de 
burgerlijke stand bij schrijven op de hoogte houden van hun woonplaats, schriftelijk verwittigd.

Art. 388: De grafkuilen zijn minstens 1,5 m à 2 m diep, 0,80 m breed op 2 m lengte.  Er is een tussen ruimte 
van 30 cm op de zijde en 25 cm aan het hoofd.  Voor kinderen beneden de tien jaar hebben de 
grafkuilen 1,40 m lengte op 0,70 m breedte.  In grafkelders worden de lijken bijgezet op een diepte 
van ten minste 0,80 m.

Art. 389: De as van verbrande lijken in urnen geplaatst worden begraven:

- Hetzij in volle grond of in een kelder op een diepte van minstens 0,80 m

- Hetzij bijgezet in een columbarium

De as van verbrande lijken kan worden uitgestrooid op het daartoe bestemd perceel van de 
begraafplaats.

Art. 390: De niet-vergunde columbariumnissen worden hernomen bij het verstrijken van het tiende jaar na 
de bijzetting van de asurn.
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AFDELING  2 :  DE GRAF-  EN COLUMBARIUMCONCESSIES.

Art. 391: Er kunnen concessies op het gemeentelijk kerkhof verleend worden aan de personen die een 
afzonderlijke plaats wensen voor hun graf en dat van hun echtgenote, bloed- of aanverwanten of 
voor het graf van een derde en dat van diens familie (art. 6 Wet van 20 juli 1971).  Eenzelfde 
concessie moet ook kunnen dien en voor de leden van één of meer religieuze gemeenschappen, 
evenals voor de personen die daartoe ieder hun wil te kennen geven bij de gemeentelijke overheid. 
(Wet van 10 januari 1980).

Art. 392: De percelen worden door het college van burgemeester en schepenen geconcedeerd tegen de 
door het retributiereglement en het onderhavig reglement bepaalde voorwaarden.  De beslissing 
van het college waarin laatstgenoemd reglement voorkomt, wordt aan de aanvrager betekend.

Art. 393: De percelen voor begravingen in volle grond worden geconcedeerd voor een duur van 20 jaar; 
deze voor begravingen in een grafkelder worden geconcedeerd voor een duur van 50 jaar.  Beide 
concessies kunnen bij voorbaat worden verleend.  Op aanvraag van enige belanghebbende die 
erom verzoekt voor de bepaalde datum verstreken is, kunnen opeenvolgende hernieuwingen 
worden toegestaan.  De concessies worden hernieuwd tegen de prijs en de voorwaarden die 
gelden op het ogenblik van de aanvraag.

Art. 394: Telkens na vijftig jaar en zonder retributie kunnen de altijddurende concessie die krachtens het 
keizerlijk decreet van 23 prairial jaar XII werd verleend voor de inwerkingtreding van de Wet van 20 
juli 1971, op aanvraag van enige belanghebbende hernieuwd worden.  Is geen aanvraag om 
hernieuwing gedaan dan vervalt de concessie.

Art. 395: Door het verlenen van een grafconcessie vervreemdt het gemeentebestuur de grond niet, evenmin 
als het hem verkoopt of verhuurt.  Zij verleent slecht het recht van genot en van gebruik met een 
speciale en nominatieve bestemming.  De concessies zijn onoverdraagbaar.

Art. 396: De retributie wordt bij de gemeenteontvanger gedeponeerd bij het indienen van de aanvraag.

Art. 397: De grafkelders moeten onmiddellijk na de aanvraag worden geplaatst.  Een gedenkteken moet 
worden opgericht binnen het jaar te rekenen vanaf de dag van de aanvraag.  Het grafteken en de 
grafkelder moeten blijven staan gedurende de gehele duur van de concessie.  Het onderhoud van 
de graven rust op de aanvrager.

Art. 398: De gemeenteraad kan een einde maken aan het recht van concessie in dien de concessiehouder 
aan de verplichtingen van huidig reglement tekort komt en indien het graf niet wordt onderhouden, 
vervallen of bouwvallig is.  De verwaarlozing vastgesteld in een akte van de burgemeester zijn 
gemachtigde blijft één jaar lang bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt.  Na 
het verstrijken van die termijn en bij niet herstelling vervalt de concessie.

Art. 399: Wanneer het concessiecontract om gelijk welke reden ten einde loopt, worden de graftekens door 
de belanghebbenden verwijderd binnen de door het college van burgemeester en schepenen 
vastgestelde termijn.  Gebeurt dit niet dan worden zij van ambtswege verwijderd.  De van 
ambtswege verwijderde graftekens en de ondergrondse constructies worden eigendom van de 
gemeente.  Indien de belanghebbenden gekend zijn wordt hun het besluit van het college tot 
vaststelling van de termijn bedoeld in de eerste alinea medegedeeld.

Art. 400: Op verzoek van de concessiehouder kan het college van burgemeester en schepenen in de loop 
van het contract een geconcedeerd perceel terugnemen wanneer dit ongebruikt is gebleven of 
zulks wordt ingevolge de overbrenging van de stoffelijke overblijfselen.  De gemeente is voor deze 
overneming slecht gehouden tot terugbetaling van een bedrag berekend in verhouding tot de nog 
te lopen op basis van de bij de toekenning betaalde retributie.  Ingeval van overneming wordt art. 
399 toegepast.

Art. 401: Ingeval van terugneming van het geconcedeerd perceel wegen openbaar belang of 
dienstnoodwendigheden kan de concessionaris geen aanspraak maken op enige vergoeding.  Hij 
heeft slechts recht op het kosteloos bekomen van een perceel van dezelfde oppervlakte op een 
ander deel van de begraafplaats, terwijl de eventuele listen van de overbrenging van de lichamen 
en van de graftekens en deze van de eventuele bouw van een nieuwe grafkelder ten laste zijn van 
de gemeente.

Ingeval van wijziging van de bestemming van de begraafplaats kan de concessionaris geen 
aanspraak maken op enige vergoeding; hij heeft slechts recht op het kosteloos bekomen van een 
perceel van dezelfde oppervlakte op de nieuwe begraafplaats, terwijl de eventuele kosten van 
overbrenging van de lichamen ten laste zijn van de gemeente en deze van de eventuele 
overbrenging van de graftekens evenals deze van de eventuele bouw van een nieuwe grafkelder 
ten laste zijn van de concessionaris.

Art. 402: Vanaf de laatste bijzettingen in een concessie neemt een nieuwe termijn van dezelfde duur een 
aanvang.  (art. 7 van de Wet van 20 juli 1971, zoals aangevuld bij de Wet van 4 juli 1973).  Voor 
iedere bijzetting in een bestaande concessie is een retributie verschuldigd berekend op basis van 
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het tarief dat op dat ogenblik van toepassing is en in verhouding tot de reeds verlopen duur van die 
concessie.

Art. 403: De percelen geconcedeerd voor het begraven in volle grond hebben een oppervlakte van 2 m² (1 
m x 2 m).  In deze concessie mag slechts 1 persoon begraven worden.  Uitzondering kan hierop 
worden toegestaan voor 2 echtgenoten - begraving alsdan op een diepte van 2 m en 1,5 m

De percelen geconcedeerd voor het begraven in grafkelder hebben een oppervlakte van 2 m²  (2 m 
x 1 m) of veelvoud ervan.

Een concessie van 2 m² dient als begraafplaats van maximum 3 lichamen naargelang het aantal 
kelders.

De lijken bestemd voor plaatsing grafkelder dienen steeds in een metalen kist of hermetisch 
omhulsel geborgen.

Art. 404: Tegen de door het tariefreglement vastgestelde voorwaarde en naarmate de mogelijkheid mag de 
plaats voorzien in een grafkelder voor een gewone lijkkist aangewend worden voor bijzetting van 
twee of meer asurnen, kinderlijkkisten of kleine kisten bevattende gebeenten van opgegraven 
lijken.

Kunnen als kleine kist beschouwd worden, de lijkkisten van kinderen minder dan 6 jaar oud en 
deze bevattende de gebeenten van opgegraven lijken die, ofwel gedurende ten minste 10 jaar in 
een vergunning volle grond hebben berust, ofwel overgebracht worden uit lagen die het voorwerp 
uitmaken van een beslissing tot herneming.

Onder dezelfde voorwaarden en naarmate de mogelijkheid mag de overblijvende ruimte naast elke 
kist aangewend worden voor het bijplaatsen van een of meer dergelijke kleine kisten.

Art. 405: Het columbarium bevat gesloten nissen.  De columbariumconcessies worden per nis toegestaan. 
Deze nissen kunnen 2 asurnen bevatten en worden verleend voor dezelfde duur als de 
grafconcessies tegen de door het retributiereglement en onderhavig reglement bepaalde 
voorwaarden.

EREPARK.

Art. 406: Mogen op het erepark der oud-strijders worden begraven:

1. De oud-strijders van de oorlog 1914 - 1918 die minstens 5 jaar hun wettelijke domicilie hebben 
in de gemeente;

2. De oud-strijders van de oorlog 1940 - 1945 die minstens 10 jaar hun wettelijke domicilie in de 
gemeente hebben;

De bepalingen van art. 382 zijn hier eveneens van toepassing.  Een uniform grafmonument wordt 
ten laste van de gemeentekas geplaatst op de graven der oud-strijders begraven op het erepark.

AFDELING  3 :  DE ONTGRAVINGEN.

Art. 407: De ontgravingen op het kerkhof, buiten die welke door de gerechtelijke overheid bevolen worden, 
kunnen op schriftelijke aanvraag van de familieleden van de overleden e door de burgemeester 
toegelaten worden.

De machtiging kan evenwel geweigerd worden indien de opgraving uitsluitend tot doel heeft, door 
de overplaatsing van de gebeenten in een kleine kist, een plaats vrij te houden voor een 
bijkomende teraardebestelling in dezelfde vergunning.

Wanneer de op te graven persoon overleden is tengevolge van een besmettelijke ziekte zal de 
burgemeester de toelating weigeren of bijzondere maatregelen voorschrijven.

Art. 408: Voor de lijken begraven in volle grond zal de toelating tot ontgraving meer verleend worden na 
verloop van een termijn van 10 jaar.

Art. 409: De opgravingen hebben plaats op de datum en het uur in gemeen akkoord vastgesteld door de 
dienst van de burgerlijke stand en de familie.  Van 15 oktober tot en met 5 november en in de 
maanden juli en augustus worden geen opgravingen verricht.

Naast de van ambtswege aangestelde mogen alleen de familieleden van de overledene of de door 
hen daartoe aangestelde personen bij de opgraving aanwezig zijn.  Van elke ontgraving wordt een 
proces-verbaal opgemaakt.

Art. 410: De opgraving van een lijk met het oog op de lijkverbranding wordt toegelaten mits vervulling van 
alle formaliteiten voorzien door de wetgeving ter zake.

Art. 411: De toeziener-grafmaker zal de vernieuwing van de kist voorschrijven indien hij zulks nodig acht. 
De kosten die eventueel voortvloeien uit de afbraak en de terugplaatsing van naburige graftekens 
vallen ten laste van de families die de opgraving hebben aangevraagd.

Art. 412: De opgravingen, met uitsluiting van deze:
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- Door de rechterlijke overheid bevolen;

- Van het stoffelijk overschot van militairen en burgers gesneuveld voor het vaderland;

- Veroorzaakt door bestemmingsverandering van de begraafplaats;

Zijn onderworpen aan de betaling van een retributie waarvan het bedrag door de gemeenteraad in 
een bijzonder belastingsreglement wordt vastgesteld.

AFDELING  4 :  GRAFTEKENEN -  BOUWWERKEN EN BEPLANTINGEN.

Art. 413: Tenzij de overledene anders heeft beschikt of zijn verwanten zich ertegen verzette, heeft eenieder 
het recht op het graf van zijn verwante of vriend een grafteken te doen plaatsen.

Art. 414: De toelating tot het plaatsen van een grafteken moet door de rechthebbenden schriftelijk 
aangevraagd worden aan het schepencollege.  Bij de aanvraag moet worden gevoegd, in dubbel 
exemplaar, het plan van het grafteken (grondplan, zijzicht, voorzicht) met aanduiding van de 
afmetingen, de aard van de materialen en de opschriften op deze tekens.  De vergunning tot het 
plaatsen van een grafteken moet voor de aanvang van de werken overhandigd worden aan de 
bewaker-grafmaker welke toezicht moet houden op de uitvoering der werken.

Art. 415: De graftekens op de niet- geconcedeerde graven en de concessies van 20 jaar mogen niet breder 
zijn dan 0,70 m  en niet langer dan 2 m.  Deze afmetingen worden herleid tot 1,40 m lengte voor de 
graven van kinderen minder dan 7 jaar.  Geen enkel grafteken mag hoger zijn dan 1,30 m.

De graftekens op de concessies van 50 jaar moeten volgende afmetingen hebben:

1. Oud gedeelte van het kerkhof:  

- Concessies van 1,20 m breedte: 1 m breedte op 2 m lengte.
- Concessies van 1,50 m breedte: 1,20 m breedte op 2 m lengte.
- Concessies van 2 m breedte: 1,70 m breedte op 2 m lengte.

2. Nieuw gedeelte van het kerkhof.  

- Concessies van 1 m breedte: 0,70 m breedte op 2 m lengte.

- Concessies van 2 m breedte: 1,70 m breedte op 2 m lengte.

- Maximum hoogte van alle graven: 1,30 m

COLUMBARIUM.

Binnen de zes maanden na de bijzetting van de asurn of na de concessieverlening zal op de 
voorzijde van de nis een bronzen gedenkplaat moeten worden geplaatst waarvan vorm- afmeting 
en materiaal werd vastgesteld in gemeenteraadszitting van 10 juni 1975  en waarvan de 
afmetingen zijn voor de gedenkplaat 25 cm. hoogte voor de letters.

Kunnen op de plaat alleen aangebracht worden de naam, voornaam, geboorte- en 
overlijdensdatum.  Voor eventuele aanvulling na een tweede bijzetting van een urn zal de 
gedenkplaat moeten vernieuwd worden.

De gedenkplaat en opschriften zijn ten laste van de families.  Het plaatsen is vooraf aan de 
goedkeuring van het schepencollege onderworpen zoals bepaald onder ar. 414 voor wat betreft de 
grafzerken.

Art. 416: De plaatsing, de wegneming of de verbouwing van graftekens en van aanplantingen worden 
uitgevoerd onder het toezicht van de gemeentelijke overheid en binnen de termijn die zij bepaalt.

Art 417: De grafkelders moeten aan alle eisen van stevigheid en stabiliteit beantwoorden en dienen 
vervaardigd in beton.  Ze dienen volledig waterdicht gemaakt.  Voor iedere plaats in de grafkelder 
moeten een volle vloer aangebracht worden uitbetonplaten zodat de onderliggende plaats volledig 
afgedekt wezen.

De breedte en de lengte van de gebruikte kelders mag niet meer dan 2,20 m op 0,90 m bedragen. 
De deuropeningen van de grafkelders dienen minstens 0,80 m breed en 0,55 m hoog te zijn en 
bovenaan in de voorkant aangebracht.

Art. 418: De minimum dikte van de grafdekstenen is vastgesteld op 8 cm.  De versieringsstenen die 
eventueel moeten aangebracht worden op de voor- en zijmuren moeten minstens 3 cm. dik zij en 
dienen te rusten op de kelder of op een uitspringende kraag van de betonwand welke op ongeveer 
6 cm. onder het peil van de weg dient aangebracht.

Art. 419: Het gemeentebestuur heeft het recht grafkelders te bouwen en deze aan de concessiehouders te 
verkopen.

63



Art. 420: Elke wijziging aan een grafteken of kelder moet aan het gemeentebestuur worden aangevraagd en 
de vergunning moet voor de aanvang der werken aan de opzichter worden overhandigd.

Art. 421: Behalve bij gerechtelijk onderzoek mogen de grafkelders slechts geopend worden voor gewettigde 
redenen.  Dit gebeurt in aanwezigheid van de concessiehouder of zijn aangestelde en het 
personeel van het kerkhof.  Binnen de 24 uur na de teraardebestelling of de voltooiing der werken 
moeten zij opnieuw hermetisch gesloten worden.

Art. 422: Geen enkel materiaal mag binnen de omheining van de begraafplaats achtergelaten worden.  De 
materialen worden aangevoerd en geplaatst naarmate van 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 de wegneming van de materialen op kosten van de overtreder.

Art. 423: Het grafnummer moet op het grafteken worden aangebracht.  Dit nummer zal door het 
gemeentebestuur worden aangebracht op de toelating dat aan de aanvrager wordt overgemaakt.

De opschriften en grafschriften mogen de welvoegdelijkheid, de orde aan de doden verschuldigde 
eerbied niet storen.  Zij moeten op al de grafstenen aangebracht zijn alvorens deze op de 
begraafplaats worden aangenomen.  De uitvoering van uitzonderlijke kleine werkjes en van 
opschriften kan echter toegelaten worden op bestaande grafstenen onder toezicht van het 
personeel van het Kerkhof.

Art. 424: Het onderhoud van de graven rust op de belanghebbenden.  Verwaarlozing opleverend 
onderhoudverzuim staat vast als het graf doorlopend onzindelijk, door platengroei overwoekerd, 
vervallen, ingestort of bouwvallig is.  De verwaarlozing wordt vastgesteld in een akte van de 
burgemeester of zijn gemachtigde; die akte blijft een jaar bij het graf en aan de ingang van de 
begraafplaats aangeplakt.  Na het verstrijken van die termijn en bij niet-herstelling wordt op bevel 
van de burgemeester van ambtswege overgegaan tot afbraak of tot waarneming van de materialen 
op kosten van de in gebreke blijvende familie, daarenboven, indien het een geconcedeerd graf 
betreft, kan de gemeenteraad een einde stellen aan het recht op de concessie.

Art. 425: De families of de concessiehouders blijven ten allen tijde verantwoordelijk tegenover derden voor 
de schade die zou berokkend worden aan de nabijgelegen grafkelders en gedenktekens of voor de 
ongevallen waarvan de bezoekers of personeel der  begraafplaats het slachtoffer zouden worden 
tengevolge van de slechte hoedanigheid van het aangewend materiaal, de gebrekkige uitvoering of 
het gebrek aan onderhoud.  Iedere schade dient onmiddellijk door de betrokkenen op zijn kosten 
hersteld of vergoed volgens akkoord met de betrokken familie.

Het gedeelte columbarium + asverspreidingsperceel worden volledig door de gemeentelijke 
diensten onderhouden.  Bebloeming of aanbrengen van versiersels aan de nissen van het 
columbarium door de particulieren is verboden.

Art. 426: Behoudens toestemming van de burgemeester is elke bouw-, beplanting- of aanaardingswerk en 
elke plaatsing van graftekens op de begraafplaats verboden op zondagen en wettelijke feestagen. 
Daarenboven is het van de voorlaatste werkdag van oktober af tot en met 2 november verboden 
gelijk welk onderhoudswerk aan de graven uit te voeren.

AFDELING  5 :  KERKHOF -  ORDEMAATREGELEN.

Onderafdeling  1:                         Algemene ordemaatregelen.  

Art. 427: Het toezicht op de naleving van het reglement op de begraafplaats wordt onder het gezag van de 
burgemeester waargenomen door personeelsleden van het gemeentebestuur die hij daartoe 
aanstelt.  De richtlijnen van de aangestelde personen dienen te worden nageleefd, zodat op de 
overtreding ervan art. 2 van het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement van toepassing is.  Voor 
verbalisering van die overtredingen dienen de bedoelde aangestelden beroep te doen op daartoe 
bevoegde personen zoals die van politie of rijkswacht.

Art. 428: Het gemeentelijk kerkhof is toegankelijk voor het publiek:

- 1 oktober tot 31 maart: tussen 9 en 17 u.

- 1 april tot 30 september: tussen 8 en 17.30 u.

Behoudens afwijking vastgesteld door de Burgemeester.

De burgemeester zal het Kerkhof kunnen laten sluiten telkens wanneer de dienstregeling zulks 
vereist.

Art. 429: De toegang tot het kerkhof is verboden:

- Aan personen in staat van dronkenschap;

- Aan kinderen niet vergezeld van een volwassen persoon;
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- Aan personen vergezeld van honden zonder leiband.

Art. 430: 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.  Het is eveneens verboden te leuren, gelijk welke voorwerpen uit te 
stallen of te verkopen, zijn diensten aan te bieden en aanplakbiljetten, opschriften, borden of 
andere aankondigingtekens aan te brengen.  Eenieder die een der vorige alinea opgesomde 
verbodsbepalingen overtreedt, wordt onverminderd eventuele vervolgingen, uit de begraafplaats 
gewezen.

Art. 431: Er worden geen voertuigen op de begraafplaats toegelaten tenzij de bevoegde overheid de 
toelating verleende.  Dit verbod telt niet voor de lijkwagens en de voertuigen van kleine afmetingen 
zoals kruiwagens, kinderwagens, rijtuigen voor gebrekkigen, noch voor de voertuigen van de 
dienst van het kerkhof of de begravingen.  De voertuigen van de aannemers van de grafzerken 
worden slechts toegelaten voor het aflossen van de materialen.

Art. 432: De op de begraafplaats gevonden voorwerpen moeten zonder verwijl overhandigd worden aan de 
toeziener die er dadelijk nota van neemt en ze aflevert op het politiebureel.

Art. 433: De familieleden zullen op de graven geen enkel voorwerp plaatsen dat zou kunnen verleiden tot 
diefstal.  De versieringen zullen in bijkomend geval stevig aan de grafstenen worden gehecht.  De 
gemeente staat niet in voor de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen.

Art. 434: Behoudens de uitdrukkelijke aanvraag van een bevoegd familielid is het verboden binnen de 
omheining van het kerkhof begrafenissen of lijkstoeten te fotograferen of te filmen; in de andere 
gevallen verleent de burgemeester daartoe machtiging.

Art. 435: Plechtigheden niet overeenstemmende met de gewone lijkplechtigheden zijn verboden binnen de 
omheining van de begraafplaats behoudens voorafgaandelijke toelating van de burgemeester.

Onderafdeling  2:                         Personeel van het Kerkhof.  

Art. 436: De dienst van het kerkhof wordt waargenomen door een bewaker- grafmaker, personeelslid van de 
gemeentelijke technische dienst, onder toezicht van de gemeentelijke toeziener.  De bewaker- 
grafmaker moet de bevelen uitvoeren gegeven door de burgemeester of zijn aangestelde.  Zonder 
toelating van zijn dienstoverste mag hij gedurende diensturen zijn werk niet verlaten.  Hij is gelast 
met de dienst der begravingen en het onderhoud van het kerkhof.  Gedurende het werk gedraagt 
hij zich met de betamelijkheid vereist door de eerbied aan de doden verschuldigd.  Hij moet de 
hem door het gemeentebestuur verstrekte kledij in nette toestand dragen.

Art. 437: Vooraleer tot de begraving over te gaan moet de grafmaker in het bezit zijn van de toelating tot 
begraving afgeleverd door de ambtenaar van de burgerlijke stand.  De grafmaker houdt een 
register genummerd en geparafeerd door de Burgemeester waarin al de gedane begravingen met 
al de nodige inlichtingen worden ingeschreven.  Een nummerplaatje met het volgnummer van de 
begraving wordt door de grafmaker aan iedere lijkkist vastgemaakt.  Op het einde van elk jaar 
wordt het register der begravingen door de burgemeester of de daartoe aangestelde beambte 
geviseerd.  De toelatingen tot begraven worden in het archief der gemeente bewaard.

Art. 438: De bewaker- grafmaker is belast met het politietoezicht op het Kerkhof.  Hij houdt een register 
waarin worden ingeschreven:

- De gevonden voorwerpen welke door hem aan de politie werden overgemaakt;
- De voorwerpen of grafstenen welke door de families worden teruggenomen;
- De graftekenen welke door de dienst van het kerkhof van ambtswege worden weggenomen.

Art. 439: Het is de bewaker-grafmaker verboden rechtstreeks of onrechtstreeks winst te delen in het 
aannemen of maken van graftekens of het leveren van grafstenen, afsluitingen, kruisen, enz.

Art. 440: Het is aan de bewaker-grafmaker verboden tijdens zijn diensturen voor particulieren beplatingen of 
onderhoudswerken aan de graven uit te voeren.

Art. 441: De burgemeester is gemachtigd voor het personeel van de begraafplaats een reglement van 
inwendige orde uit te vaardigen.
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HOOFDSTUK  IX: OPENBAAR SLACHTHUIS.

Art. 442: Het personeel van het slachthuis staat, wat de hygiënische maatregelen aangaat, onder de 
bevelen van de veearts-keurder.

Art. 443: Ter gelegenheid van het uitoefenen van hun functie, mag het personeel van het slachthuis geen 
enkele vergoeding of toelage aanvaarden van het publiek.

Art. 444: De veearts-keurder van het slachthuis is belast met de uitvoering van het reglement op de 
gezondheidspolitie der huisdieren, op de vleeskeuring, op de keurrechten en op de btw.

Art. 445: De veearts-keurder is gelast te waken op de uitvoering van de reglementaire bepalingen die het 
slachthuis beheren.

Art. 446: Het administratief personeel is belast met de administratie en het innen van de 
slachthuisvergoedingen.

Art. 447: Ongeacht hun opdracht, moeten de leden van het personeel de bevelen van de veearts- keurder 
nakomen.

Art. 448: Tijdens hun verblijf in het slachthuis, moeten de gebruikers en hun helpers helderkleurige 
lijnwaden hoofddeksels en lijnwaden klederen dragen.  Zij moeten zuiver en net zijn evenals het 
gereedschap en de instrumenten die zij gebruiken.

Art. 449: Het slachten is verboden door jongens van minder dan 16 en aan meisjes van minder dan 21 jaar.

Art. 450: Jaarlijks zijn de personeelsleden van het slachthuis er toe gehouden de veearts-keurder een 
geneeskundig attest ter hand te stellen waaruit blijkt dat zij door geen enkele besmettelijke ziekte 
aangetast zijn.

Art. 451: Alle klachten moeten schriftelijk aan de administratieve directeur of aan de keurder-veearts gericht 
worden.

Art. 452: Apparaten voor de bedwelming der dieren mogen slechts door de aangestelde van het slachthuis 
gebruikt worden.

Art. 453: Het is de slachters verboden zich buiten de lokalen, waar zij te werk gesteld zijn, met messen of 
slachtermaterieel te begeven.  Zij mogen het slachthuis in hun werkpak niet verlaten.

Het is verboden in de lokalen van het slachthuis klederen of om 't even welke voorwerpen te 
behouden welke geen verband houden met de bewerkingen die in de lokalen plaats vinden.

Art. 454: Na de werktijd, die een half uur voor de sluiting van het slachthuis eindigt, moeten de gebruikers 
de door hen gebruikte lokalen, toegangswegen en omgeving met water reinigen.  Al de gebruikte 
voorwerpen moeten rein zijn.  Het leeg goed, de afval en de resten dienen in een daartoe bestemd 
lokaal gebracht.

Art. 455: De sleutels van al de lokalen moeten dagelijks na de werktijd, aan de administratieve directeur of 
aan de veearts-keurder persoonlijk afgegeven worden.

Art. 456: De kandidaten meesters-slachters of slachter, moeten houders zijn van een 
bekwaamheidsgetuigschrift afgeleverd door een technische school die door de staat als dusdanig 
erkend werd.

Art. 457: De meesters-slachters en de slachters zijn er toe gehouden de slachtingen van al de dieren 
regelmatig, stipt en volledig en in de nodige tijd te verzekeren.  Zijn verantwoordelijk tegenover de 
beenhouwers voor het vlees en de slachtafval tot op het ogenblik van aflevering.

Art. 458: De meester-slachters en de slachters moeten onmiddellijk de administratieve directeur of de 
veearts-keurder op de hoogte brengen van de minste onregelmatigheid in de dienst, zowel wat het 
personeel als het materieel aangaat.  Bovendien moeten zij de onderrichtingen van de 
administratieve directeur of van de veearts-keurder naleven.

Art. 459: De meester- slachter en de slachters, die er mede belast zijn, zijn er toe gehouden de organen van 
het slachtvee zodanig te bewaren dat er nooit twijfel kan bestaan omtrent het orgaan en het dier 
waaraan het toebehoort.  Voor de keuring mag er tot geen enkele aansnijding of uitsnijding 
overgegaan worden.

Art. 460: Indien de eigenaar van dieren, welke in het slachthuis verblijven, ze om 't even welke redenen 
wenst weg te halen, moet hij houder zijn van een door de veearts-keurder afgeleverd 
uitgangsbewijs.  Deze toelating mag niet verleend worden indien het dier door een besmettelijke 
ziekte is aangetast of er van verdacht wordt.  De eigenaar van het dier moet de plaats en het adres 
opgeven waarheen het dier zal overgebracht worden.  In geen enkel geval worden de geïnde 
vergoedingen terugbetaald.
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Art. 461: De onwillige of gevaarlijke dieren moeten gehinderd zijn of een masker dragen.  De middelen om 
de dieren in bedwang te houden moeten door de eigenaar van het dier ter beschikking gesteld 
worden.  Het is verboden terzelfder tijd meer dan 5 dieren, die vrij rondlopen, binnen te brengen. 
De eigenaar of de geleider der in het slachthuis binnengebrachte dieren is verantwoordelijk voor de 
schade die ze kunnen veroorzaken.

Art. 462: Bij hun aankomst in het slachthuis, moeten de dieren, na het wegen, onmiddellijk naar de voor hen 
bestemde lokalen gebracht worden.  Het is streng verboden dieren in de binnenkoeren te laten 
staan.  De directeur duidt de plaatsen der dieren aan naarmate hun aankomst.

Art. 463: Hij die vee naar het slachthuis brengt moet op het bureau het bewijs van betaling van de btw en 
van de keurrechten voorleggen;  Indien het over een ziek of over een in extremis gedood dier gaat, 
moet de geleider aan de opzichter van het slachthuis een door een veearts afgeleverd sanitair 
getuigschrift ter hand stellen.

Art. 464: Het is verboden de dieren in de inrichting of in de stallen te laten ronddolen.  De runderen worden 
in de stallen, door de zorgen van de eigenaars of van de geleiders en op hun verantwoordelijkheid, 
stevig vastgebonden.  De stieren worden aan twee riemen vastgebonden.  Behalve speciale 
toelating van de directeur zullen de staldeuren gesloten blijven.

De dieren mogen niet meer dan 48 uren in de stal verblijven.  Er moet hen geregeld te drinken 
gegeven worden.  Indien de stallen overbezet zijn, mag de directeur of de veearts-keurder de 
nodige schikkingen nemen.  Indien een dier in de stal baart, zal het, behalve in het geval van 
hoogdringendheid, slechts 8 dagen na het werpen mogen geslacht worden.  In het slachthuis is het 
verboden melk in te zamelen.

Art. 465: Noch de eigenaars van het slachthuis, noch het gemeentebestuur kunnen verantwoordelijk gesteld 
worden voor ongevallen die aan de in het slachthuis verblijvende dieren kunnen overkomen.  De 
eigenaar van de dieren ziet, door het feit dat ze in het slachthuis opgenomen worden, af van zijn 
recht op het stalmest en op de afval, welke van de hokken voortkomen.  Het bloed dat op het 
ogenblik van de slachting niet opgevangen werd, blijft de eigendom van het slachthuis.

Art. 466: De slachter of de beenhouwer mag een lier niet langer dan één uur gebruiken.

Art. 467: De slachtplaatsen zijn, door de zorgen van de eigenaars van het slachthuis, van de nodige lieren 
en mechanische toestellen voorzien, waarvan normaal gebruik gemaakt zal worden.

De verantwoordelijkheid voor eventuele beschadigingen zal vallen op degene die, op het ogenblik 
van de vaststelling der schade, de plaats bezet, ten ware hij ze gesignaleerd had op het ogenblik 
dat hij bezit nam van de plaats.

Art. 468: De slachters, beenhouwers en spekslagers moeten zich voorzien van de andere werktuigen en 
gereedschappen welke nodig zijn voor het uitoefenen van hun beroep.  Deze werktuigen moeten 
gemerkt zijn.  Na gebruik dienen ze behoorlijk gereinigd en ontsmet.

Art. 469: Het gekeurd vlees moet naar de hangruimte overgebracht worden waar het niet meer dan 24 uren 
mag verblijven.

Art. 470: De door de afvalverkopers en darmenschrappers in gebruik genomen lokalen en het door hen 
gebruikt materiaal zullen, op het einde van de dag, met water gereinigd worden;  Het is hen 
verboden uit het slachthuis afval, welke zonder verdere bereiding niet zou kunne gebruikt worden, 
mede te nemen.  Het smelten van vet moet geschieden volgende de door de veearts-keurder 
opgelegde voorwaarden.

Art. 471: De lokalen, bestemd voor het onderbrengen van huiden, worden door de gebruikers onderhouden. 
De in de huidenzouterij gebruikte producten mogen in geen ander lokaal aangetroffen worden.  De 
muren zullen beschut zijn tegen de gevolgen van invreting.

Het is streng verboden het lokaal voor doeleinden, waarvoor het niet bestemd is, te gebruiken of er 
personen te werk te stellen die door de directeur of veearts-keurder niet aangenomen zijn.
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HOOFDSTUK X: AANVULLINGEN

Strandvisserij 
Gemeenteraadszitting d.d. 22 december 2009

Art. 472: De  strandvisserij  is  verboden  op  die  plaatsen  waar  een  vaartuig  zee  mag  kiezen 
aangeduid door de ambtenaren van het Bestuur der Waterwegen.  

Art. 473: Het plaatsen op het strand van staken, ankers of andere gebruikte materialen voor het 
vastmaken van netten, lijnen met haken of enig ander vismateriaal is verboden van 1 juni tot en 
met 15 september.  Jaarlijks kan de burgemeester bepalen dat deze verbodsperiode uitgebreid 
wordt in het kader van een mogelijke uitbreiding van de badenperiode.

Art. 474: De staken, ankers of andere tuigen voor het vastmaken van netten, lijnen met haken of 
enig  ander  vismateriaal  moeten  elk  afzonderlijk  op  afdoende wijze  gesignaleerd  worden  door 
middel van één of meer goed zichtbare gele merken of boeien.

Indien  de  staken  geel  geschilderd  zijn  en  tenminste  anderhalve  meter  boven  het  strandniveau 
uitsteken, moeten ze niet meer afzonderlijk beboeid of gemerkt worden.

Art. 475: Iedere staak, anker of ander tuig voor het vastmaken van netten, lijnen met haken of 
enig ander vismateriaal moet voorzien zijn van een identificatienummer.

Het identificatienummer is het  nummer dat vermeld is op het jaarlijks  door de gemeente af te 
leveren registratiebewijs zonder dewelke de strandvisserij niet kan worden beoefend.  
Dit  identificatienummer wordt gekoppeld aan een zone op het strand waar de strandvisser zijn 
activiteit kan uitoefenen.

De identificatienummers worden toegekend in de loop van de maand januari  uiterlijk  tegen 31 
januari.   Per  gezin  kan  maar  één  identificatienummer  en  dus  slechts  één  viszone  worden 
toegekend.  Vanaf 1 februari zullen de vrij gekomen plaatsen chronologisch worden toegekend aan 
strandvissers of geïnteresseerden waarvoor geen plaats meer is en die op een wachtlijst komen te 
staan. Dit  registratiebewijs is strikt  persoonlijk en dient men altijd in het bezit  te hebben bij  de 
uitoefening van de strandvisserij.

Het  registratiebewijs  (met  het  identificatienummer)  dient  jaarlijks  hernieuwd  te  worden  bij  de 
bevoegde  gemeentelijke  dienst.   Bij  het  niet  hernieuwen  van  het  registratiebewijs  binnen 
voornoemde periode wordt  de plaats toegekend aan een persoon op de wachtlijst.   De reeds 
gebruikte  standplaatsen  kunnen bij  tijdige  registratie  behouden blijven.   De  kostprijs  voor  het 
bekomen van een registratiebewijs bedraagt 10 euro per jaar (waarborg).  Dit bedrag is jaarlijks 
aanpasbaar door het schepencollege.

Art. 476: De maximum lengte  van de zone die  het  geheel  der  tuigen voor  strandvisserij  per 
individuele viszone mag innemen, bedraagt 55 meter.  De lengte wordt gemeten evenwijdig met de 
waterlijn, en wordt als aaneengesloten beschouwd.  Elke individuele visser mag slechts één zone 
innemen.  Het is de strandvisser verboden tuigen voor strandvisserij  te plaatsen, in een zelfde 
breedtezone waar reeds netten of lijnen voor strandvisserij zijn uitgezet.

Art. 477: De staken, ankers of andere tuigen voor het vastmaken van netten, lijnen met haken of 
enig ander vismateriaal en het eraan vastgemaakte vistuig, dienen met normaal laagtij droog te 
liggen. Wat onder normaal laagtij  begrepen wordt,  staat beschreven in de code van de goede 
praktijk.

Art. 478: De netten en de lijnen moeten tenminste één maal in vierentwintig uur gelicht worden.

Art. 479: De strandvissers mogen de andere gebruikers van het strand, hieronder inbegrepen de 
bevoegde overheid, niet hinderen.

Art. 480: Het hinderen van strandvissers die op regelmatige wijze de strandvisserij beoefenen, is 
verboden.

Art. 481: Elke  strandvisser  is  ten  persoonlijke  titel  aansprakelijk  voor  zijn  uitgezette  staken, 
ankers, netten, lijnen met haken en enig ander vismateriaal en -tuig. 

Art. 482: Naar aanleiding van hengelwedstrijden of andere manifestaties waarbij de strandvisserij 
een hinder zou kunnen vormen, kan door de burgemeester beperkingen op de verordening worden 
opgelegd  of  afwijkingen  worden  toegestaan  voor  zover  deze  niet  in  strijd  zijn  met  andere 
wetgevingen.

Art. 483: Overtreders  moeten  de  onreglementair  geplaatste  staken,  ankers  en  alle  gebruikte 
materialen voor het vastmaken van netten, lijnen met haken of enig ander vismateriaal, samen met 
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de eventueel eraan gekoppelde vistuigen bij de eerste aanmaning van de politie of de bevoegde 
ambtenaren van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap verwijderen.
Bij weigering of bij niet aantreffen van de eigenaar of gebruiker binnen de 24 uur en bij dreigende 
gevaarsituaties, kunnen de vistuigen met bevestigingsmateriaal op bevel van de burgemeester of 
ambtshalve, en op kosten van de overtreder verwijderd worden en in beslag genomen.
Dezelfde regeling geldt voor de strandvissers die op gemotiveerde grond door de politie of de 
bevoegde ambtenaren van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap worden aangemaand om 
hun geplaatste vistuigen met bevestigingsmateriaal te verwijderen.

Art. 484: Vistuigen en bevestigingsmateriaal die niet voorzien zijn van een identificatienummer, 
of  die  buiten  de  toegelaten  tijd  opgesteld  staan,  worden  als  achtergelaten  beschouwd  en 
ambtshalve weggenomen door de gemeentediensten, op kosten van de overtreder indien deze kan 
geïdentificeerd worden.

Art. 485: Onverminderd de toepassing van hogere straffen voorzien in andere wetgevingen of 
reglementen terzake, worden de inbreuken op onderhavige verordening bestraft met politiestraffen.

Art.  486:   Het huishoudelijk reglement, die gehanteerd wordt, kan teruggevonden worden in 'de 
code van de goede praktijk'.

Art. 488: Skateboarden
Gemeenteraadszitting dd. 8 november 2000

Het gebruik van skateboards, on-line skaters en analoge middelen, wordt verboden op de 
kunstwerken en het stadsmeubilair van het openbaar domein.
Onder kunstwerken wordt verstaan alle elementen die bovenop de vloerbetegeling zijn 
aangebracht of er zijn aan vastgehecht. 

Art. 489: De inbreuken op de bepaling van dit politiereglement worden bestraft met de politiestraffen.

Art. 490: Organisatie  van  kermisactiviteiten  en  ambulante  activiteiten  in 
kermisgastronomie op   openbare kermissen  .

Nieuwe invoegingen artikels 490 tot 505 - Gemeenteraadszitting dd. 23 oktober 2007

Als  kermis  wordt  beschouwd  elke  manifestatie  ingericht  of  voorafgaand  toegelaten  door  de 
gemeente om, op vastgestelde plaatsen en tijdstippen, de uitbaters van kermisattracties of van 
vestigingen van kermisgastronomie, die er producten of diensten aan de consument verkopen, 
samen te brengen.
Als kermisactiviteit wordt beschouwd elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op 
de verkoop van diensten aan de consument in het kader van de uitbating van kermisattracties of 
van vestigingen van kermisgastronomie.

Dit reglement is niet van toepassing op pretparken, noch op vaste kermisattracties.

Art. 491: Wijziging artikelen 491, 492, 494 – Gemeenteraadszitting dd. 25 november 2008

De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare kermissen in:
Carnavalkermis Markt De Panne (maart-april, 14 dagen)
Oosthoekkermis De Panne (mei-juni, 8 dagen)
Dijkjeskermis Adinkerke (mei-juni, 8 dagen)
St.-Pieterskermis De Panne (juni, 8 dagen)
Septemberkermis Markt De Panne (september, 8 dagen)
Dorpskermis Adinkerke (september, 8 dagen)

De gemeenteraad vertrouwt aan het College van Burgemeester en Schepenen de bevoegdheid 
toe om de openbare kermissen in te delen en wijzigingen op te nemen.  
Het College van Burgemeester en Schepenen zal voor elke standplaats de ligging, de grootte en 
het  gebruik  bepalen.   Voormelde  bepalingen  en  wijzigingen  van  het  kermisplan  kunnen 
geraadpleegd worden bij de dienst Secretariaat van het gemeentehuis, Zeelaan 21 te 8660 De 
Panne.
De standplaatsen ingenomen ter gelegenheid van voornoemde kermissen mogen niet langer bezet 
worden dan gedurende de in dit artikel vermelde periodes.
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Art. 492: De standplaatsen op een openbare kermis worden toegewezen:
§1. Voor kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie met bediening aan tafel:
o aan de houders van een “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor eigen rekening
o aan rechtspersonen door  tussenkomst  van  de persoon verantwoordelijk  voor  hun dagelijks 
bestuur, houder van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten”.

Bijkomende voorwaarden:
o de  uitbater  dient  behoorlijk  gedekt  te  zijn  door  verzekeringspolissen  inzake  burgerlijke 
aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s
o wanneer het een kermisattractie met voortbeweging van personen, aangedreven door een niet-
menselijke energiebron betreft, moet de attractie voldoen aan de bepalingen van artikel 10 van het 
koninklijk besluit van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen
o het bewijs  dat de uitbating van de kermisattractie met dieren voldoet  aan de reglementaire 
voorschriften betreffende deze materie
o het bewijs dat de vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel en de personen die 
er werkzaam zijn, voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid
§2. Voor vestigingen van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel:
o de houders van een “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten” voor eigen rekening
o aan rechtspersonen door  tussenkomst  van  de persoon verantwoordelijk  voor  hun dagelijks 
bestuur, houder van de “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten”

Bijkomende voorwaarden:
o de  uitbater  dient  behoorlijk  gedekt  te  zijn  door  verzekeringspolissen  inzake  burgerlijke 
aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s
o het bewijs dat de vestiging en de personen die er werkzaam zijn, voldoen aan de reglementaire 
voorwaarden inzake volksgezondheid
De  personen  belast  met  de  praktische  organisatie  van  de  openbare  kermissen  en  de 
kermisactiviteiten  op  het  openbaar  domein,  hiertoe  aangesteld  door  de  burgemeester,  zijn 
afgevaardigde of de concessionaris, zijn gemachtigd om de documenten vermeld in dit artikel te 
controleren.

Art. 493: De standplaatsen op de openbare kermissen worden toegewezen hetzij voor de duur 
van de kermis, hetzij per abonnement.  Het abonnement is de regel.

De toewijzing voor de duur van de kermis is mogelijk:
- in geval van absolute noodzaak
- wanneer de verplichtingen onafscheidelijk zijn verbonden aan de hernieuwing van de kermis 

(bijvoorbeeld introductie van nieuwe attracties)
De standplaatsen per abonnement worden toegewezen aan de uitbater die een zelfde standplaats 
op een abonnementsplaats heeft verkregen gedurende 3 opeenvolgende jaren.
Voor  de  berekening  van  de  termijn  worden  de  opeenvolgende  jaren  van  verkrijging  van  de 
standplaats door de overlater verrekend in het voordeel van de overnemer, op voorwaarde dat er 
geen onderbreking was bij de overname.
De regel van drie jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar aanleiding van een 
opschorting van het abonnement.  Deze beperking is echter niet van toepassing op de persoon die 
daarna de nieuwe overnemer is geworden van de standplaats.

Art. 494: §1. Vacature en kandidaatstelling standplaats
Wanneer  een  standplaats  vrijkomt,  zal  de  burgemeester  of  zijn  afgevaardigde  deze  vacature 
bekend maken door publicatie van een kennisgeving.
Deze kennisgeving zal  gebeuren door middel van een bericht aangeplakt aan het gemeentelijk 
infobord.
De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften en binnen de termijn voorzien in de 
kennisgeving van de vacature.  Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden.

§2. Onderzoek van de kandidaturen
Voor  de  vergelijking  van  de  kandidaturen  onderzoekt  de  gemeente  of  voldaan  is  aan  de 
voorwaarden inzake toewijzing vermeld in artikel 492 van onderhavig reglement.

De standplaatsen worden toegewezen op basis van één of meer van de volgende 
criteria:

a) de aard van de attractie of van de vestiging
b) de technische specificaties van de attractie of van de vestiging
c) de graad van veiligheid van de attractie of van de vestiging
d) de aantrekkingskracht van de attractie of van de vestiging
e) de  deskundigheid  van  de  uitbater,  van  de  “aangestelde-verantwoordelijken”  en  van  het 

tewerkgesteld personeel
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f) desgevallend, de nuttige ervaring
g) de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat
Het openen van de kandidaturen, hun vergelijkend onderzoek, de controle van de voorwaarden en 
de gemotiveerde beslissing tot toewijzing van de standplaats worden opgenomen in een proces-
verbaal.
§3. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaats
De gemeente deelt zowel aan de kandidaat die de standplaats toegewezen kreeg als aan elk niet 
weerhouden kandidaat de beslissing die hem aanbelangt mee:
o bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
o of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs
o of door een duurzame drager (fax, e-mail) tegen ontvangstbewijs

Art. 495: Een  plan  of  register  wordt  bijgehouden  waarin  voor  elk  toegewezen  standplaats 
vermeld staat:
a) de situering van de standplaats
b) de toewijzigingsmodaliteiten van de standplaats
c) de duur van het gebruiksrecht of het abonnement
d) de naam, voornaam, adres van de persoon aan wie of door tussenkomst van wie de standplaats 

toegewezen werd
e) desgevallend,  het  maatschappelijk  doel  van  de  rechtspersoon  aan  wie  de  standplaats 

toegewezen werd en het adres van haar maatschappelijke zetel
f) het ondernemingsnummer
g) de aard van de attractie of van de vestiging die de standplaats inneemt of die op de standplaats 

toegelaten is
h) de prijs van de standplaats behalve wanneer deze uniform is vastgesteld.
i) desgevallend, de identificatie van de overlater en de datum van overdracht

Art. 496: Indien,  in  de  vijftien  dagen  voorafgaand  aan  de  opening  van  de  kermis,  de 
standplaatsen vacant blijven, 
- hetzij omdat zij niet konden worden toegewezen na afloop van de gewone procedure (cf. artikel 

494 van onderhavig reglement)
- hetzij omdat ze dit in die tussentijd zijn geworden
- hetzij tengevolge van hun niet-bezetting resulterend uit de afwezigheid van hun houder, kan er 

worden voorzien in een spoedprocedure die als volgt is bepaald:
1) de gemeente raadpleegt de door hem gekozen kandidaten en richt zich, in de mate van 
het mogelijke, tot verscheidene kandidaten per voorziene standplaats
2) de kandidaturen worden ingediend hetzij per duurzame drager tegen ontvangstbewijs, 
hetzij schriftelijk tegen ontvangstbewijs
3) de  gemeente  gaat  over  tot  de  toewijzing  van  de  standplaatsen  overeenkomstig  de 
bepalingen opgenomen in artikel 494§2, eerste en tweede lid van onderhavig reglement
4) de gemeente stelt een proces-verbaal op dat per vacature of onbezette standplaats de 
kandidaten vermeldt die hun kandidatuur hebben ingediend
5) indien meerdere kandidaten naar eenzelfde standplaats dingen, geeft de gemeente in 
het proces-verbaal de motivatie van de keuze aan
6) de gemeente deelt aan iedere kandidaat, hetzij bij een ter post aangetekend schrijven 
met ontvangstbewijs, hetzij door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs, hetzij 
door een duurzame drager (fax, e-mail) tegen ontvangstbewijs, de beslissing mede die hem 
aanbelangt.

Het  plaatsen  van  uitbaters  van  kermisattracties  of  vestigingen  waaraan  een standplaats  werd 
toegewezen op basis van de spoedprocedure, kan leiden tot aanpassingen aan het plan van de 
kermis, voor zover deze beperkt blijven en nauwkeurig worden gemotiveerd door de technische 
noodzakelijkheden van de toevoeging van de nieuwkomers op het kermisterrein.
De  aanpassingen  zullen  onderworpen  worden  aan  de  goedkeuring  van  de  eerstvolgende 
gemeenteraad of schepencollege, al naargelang het geval.
Art. 497: Het abonnement heeft een duur van 5 jaar.
Na verloop wordt het stilzwijgend verlengd behalve in de gevallen bedoeld bij het opschorten (cf. 
artikel 498 van onderhavig reglement) of het afstand doen van het abonnement (cf. artikel 499 van 
onderhavig reglement).
De houder van het abonnement kan, op gemotiveerd verzoek, het abonnement voor een kortere 
duur verkrijgen.  Deze aanvraag wordt ingewilligd bij  de stopzetting van de activiteiten aan het 
einde van de loopbaan.
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Indien zij omwille van andere motieven aangevraagd wordt, hangt ze af van de beoordeling van de 
burgemeester, van zijn afgevaardigde of van de concessionaris.

Art. 498: De houder van het abonnement kan het abonnement opschorten wanneer:
1) Hij tijdelijk ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen:

- door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest
- door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond

De opschorting gaat in onmiddellijk na de bekendmaking van de ongeschiktheid en houdt op 
ten laatste op het einde van de kermis.
Indien de opschorting één jaar overschrijdt, moet zij minstens 30 dagen voor het begin van de 
kermis hernieuwd worden.

2) Hij over een abonnement beschikt voor een andere kermis die op hetzelfde ogenblik plaats 
heeft.
De opschorting moet worden bekend gemaakt tenminste 3 maanden voor de begindatum van 
de kermis.  Zij mag geen 3 opeenvolgende jaren overschrijden.
De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de 
overeenkomst voortkomen.

Art. 499: De houder van het abonnement kan van het abonnement afstand doen:
- bij de vervaldag van het abonnement, mits een opzegtermijn van minstens 3 maanden
- bij de stopzetting van zijn activiteiten, mits een opzegtermijn van minstens 3 maanden
- indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen vermeld in 

artikel  498  1°  van  onderhavig  reglement.   De  opzegging  gaat  in  onmiddellijk  na  de 
bekendmaking van de ongeschiktheid.

De  houder  kan  een  vervroegde  beëindiging  van  zijn  abonnement  aanvragen  voor  andere 
motieven. De beslissing om gevolg aan deze aanvraag te geven hangt af van de beoordeling van 
de  burgemeester.   De  beslissing  om  gevolg  aan  deze  aanvraag  te  geven  hangt  af  van  de 
beoordeling van de burgemeester, zijn afgevaardigde of de concessionaris.
De rechthebbenden van de natuurlijke  persoon die voor eigen rekening zijn activiteit  uitoefent, 
kunnen bij zijn overlijden, zonder vooropzeg, afstand doen van het abonnement waarvan hij de 
houder was.

Art. 500: De gemeente kan het abonnement intrekken of opschorten omdat de titularis van de 
standplaats  niet  langer  voldoet  aan de wettelijke verplichtingen betreffende de uitoefening van 
kermisactiviteiten of aan deze die van toepassing zijn op de betrokken attractie of vestiging.

De  beslissing  tot  schorsing  of  opzegging  wordt  betekend  volgens  één  van  de  vermelde 
modaliteiten:
- bij een per post aangetekende schrijven met ontvangstbewijs
- of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs
- of door een duurzame drager (fax, e-mail) tegen ontvangstbewijs

Art. 501: De overdracht van een standplaats is toegelaten wanneer:
1) de houder van een standplaats op een openbare kermis de uitbating van zijn attractie(s) of zijn 

vestiging(en) stopzet
2) de  houder  van  een  standplaats  overlijdt.   Zijn  rechthebbenden  kunnen  zijn  standplaats 

overlaten.
In beide gevallen is de overdracht slechts mogelijk op voorwaarde dat:
- de overnemer(s), de attractie(s) of vestiging(en) uitgebaat op de overgedragen standplaatsen 

overneemt
- de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot het toewijzen van een standplaats op de kermis 

(cf. artikel 492 van onderhavig reglement)
- de gemeente vastgesteld heeft dat de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot overdracht

Art. 502: §1. Standplaatsen kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie met bediening 
aan tafel kunnen ingenomen worden door:
1) personen aan wie een standplaats toegewezen is (cf. artikel 492 van onderhavig reglement), 

houders van een “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten”
2) de verantwoordelijke van het dagelijks bestuur van een rechtspersoon aan wie de standplaats 

is toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten”
3) de echtgenoot of echtgenote en wettelijke samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie 

de  standplaats  werd  toegewezen,  houders  van  een  “machtiging  als  werkgever  in 
kermisactiviteiten” voor de uitoefening van de kermisactiviteit voor eigen rekening 
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4) de feitelijke vennoten van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, 
houders van een “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor de uitoefening van de 
kermisactiviteit voor eigen rekening

5) de  personen  die  beschikken  over  een  “machtiging  als  aangestelde-verantwoordelijke  in 
kermisactiviteiten” die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de personen 
bedoeld in 1) tot en met 4)

6) aangestelden die de kermisactiviteit  uitoefenen voor  rekening of  in  dienst  van de personen 
bedoeld in 1) tot en met 4) onder het gezag en in aanwezigheid van deze of van een persoon 
bedoeld in 5)

De personen bedoeld in 2) tot en met 5) kunnen deze standplaatsen innemen voor zover hun 
machtiging geldig is voor de attractie of vestiging die erop uitgebaat wordt.
Zij kunnen deze standplaatsen innemen buiten de aanwezigheid van de personen aan wie of door 
middel van wie ze werden toegewezen.
§2. De standplaatsen voor een ambulante activiteit in kermisgastronomie zonder bediening aan 
tafel kunnen ingenomen worden door:
1) de personen aan wie een standplaats toegewezen is (cf. artikel 452 van onderhavig reglement), 

houders van een “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten”
2) de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon aan wie de standplaats 

is toegewezen, houder van een”machtiging als werkgever in ambulante activiteiten”
3) de feitelijke veno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, 

houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit 
voor eigen rekening

4) de echtgenoot of echtgenote en wettelijke samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie 
de  standplaats  werd  toegewezen,  houder  van  een  “machtiging  als  werkgever”  voor  de 
uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening

5) door de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een “machtiging 
als aangestelde B”, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de 
natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in 1) tot en met 4)

6) door de personen vrijgesteld van de machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten in 
een vestiging kermisgastronomie zonder bediening aan tafel,  in aanwezigheid en onder het 
gezag  van  de  houder  van  de  “machtiging  ambulante  activiteiten  als  werkgever”  of  van  de 
houder van de “machtiging ambulante activiteiten als aangestelde A of B”
De  personen  opgesomd in  2)  tot  en  met  5)  kunnen  de  standplaatsen  innemen  buiten  de 
aanwezigheid van de personen aan wie of door middel van wie ze werden toegewezen.

Art. 503: Organisatie van kermisactiviteiten op het openbaar domein buiten openbare kermissen
1) Op aanvraag van een kermisuitbater

Eenieder  die  een  standplaats  wenst  in  te  nemen  op  één  of  meerdere  plaatsen  van  het 
openbaar  domein  buiten  de  openbare  kermissen  om  een  kermisattractie  of  vestiging  van 
kermisgastronomie met bediening aan tafel uit te baten, dient dit voorafgaand aan te vragen bij 
de gemeente.  Deze aanvraag dient te gebeuren via standaardformulier.

2) Vanuit de gemeente
Wanneer de gemeente een standplaats op het openbaar domein wenst toe te kennen, wordt de 
procedure zoals omschreven in artikel 494 van onderhavig reglement gevolgd.

Art. 504: Wijziging artikel 504 – gemeenteraadzitting dd. 25 november 2008

De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (cfr. artikel 492 van onderhavig 
reglement)  en  innemen  van  de  standplaatsen  op  de  openbare  kermis  (cf.  artikel  502  van 
onderhavig reglement), kunnen standplaatsen op het openbaar domein verkrijgen en innemen.
Art. 505: De machtiging wordt door de gemeente toegekend :
- hetzij voor een bepaalde periode
- hetzij per abonnement
Een abonnement kan toegekend worden van zodra de kermisuitbater een zelfde standplaats heeft 
verkregen gedurende drie opeenvolgende jaren.
Voor  de  berekening  van  de  termijn  worden  de  opeenvolgende  jaren  van  verkrijging  van  de 
standplaats door de overlater verrekend in het voordeel van de overnemer, op voorwaarde dat er 
geen onderbreking was bij de overname.
De regel van drie jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar aanleiding van een 
opschorting van het abonnement.  Deze beperking is echter niet van toepassing op de persoon die 
daarna de nieuwe overnemer is geworden van de standplaats.
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Art. 506 : Rolcabines
Invoeging artikel 506 tot 521 – gemeenteraadzitting dd. 20 november 2007/ 23 maart 2010

Rolcabines mogen enkel langs het strand worden geplaatst, ieder jaar vanaf 7 dagen vóór het 
begin van de paasvakantie. Ze moeten van het strand worden weggenomen vóór 31 oktober van 
ieder jaar. 

Tussen 1 juli en 31 augustus mogen er geen cabines geplaatst, verplaatst noch afgebroken 
worden op het strand. De rolcabines die aangevoerd worden dienen dezelfde dag nog gemonteerd 
te worden. Nog op te slaan cabines of onderdelen hiervan mogen niet op de Dijk of het strand 
gestockeerd worden in afwachting van hun montage.

Art. 507 : Alvorens de rolcabines op het strand te plaatsen dient de concessiehouder contact op te nemen 
met de dienst Preventie. Na controle van de rolcabines krijgt elke rolcabine een nummer en een 
bijhorend goedkeuringsformulier. Beide dienen steeds in de rolcabine aanwezig te zijn. Enkel de 
rolcabines conform huidig reglement worden goedgekeurd en mogen op het strand geplaatst 
worden.  Afgekeurde cabines dienen eerst herkeurd te worden, nadat de nodige 
onderhoudswerken uitgevoerd zijn, vooraleer ze op het strand kunnen geplaatst worden.
Alle schade dient te worden hersteld (rotte houtdelen etc)  De vervanging van rotte delen moet 
gebeuren in eenzelfde [of een gelijkwaardig] materiaal (hout) en moet in hetzelfde vlak gebeuren 
en over de volledige breedte van het paneel.  Opgenagelde planken, latten, stukken rolluik enz. 
worden niet goedgekeurd. De goedkeuring is slechts voor 1 jaar geldig en dient zodoende jaarlijks 
hernieuwd te worden. Vervalsing van nummer of goedkeuringsformulier kan tot gevolg hebben dat 
de rolcabine van het strand verwijderd wordt door de diensten van de gemeente, zonder verdere 
kennisgeving.

Art. 508 : Elke rolcabine mag voorzien zijn van een naam die moet worden aangebracht aan de zijde van de 
cabine gericht van de Zeedijk, in het midden en tegen de bovenrand. 
Ook het door het gemeentebestuur toegekende huisnummer dient aangebracht te worden op de 
aangeduide plaats.
Beschadigde en verdwenen huisnummers worden vervangen door het gemeentebestuur.  De 
eigenaars die hun cabine(s) verkopen of niet langer op het strand wensen te plaatsen, dienen het 
toegekende huisnummer terug te bezorgen aan het Gemeentebestuur.  

Art. 509 : Bij het plaatsen van de rolcabines op het strand, moet de lijnrichting gevolgd worden, opgegeven 
door het Gemeentebestuur aan de hand van betonnen palen.  De rolcabines moeten waterpas 
geplaatst worden.

Art. 510 : In de strook voor de rolcabines dienen enkel zeildoeken en strandzetels geplaatst te worden.  Alle 
zeildoeken moeten op een rechte lijn geplaatst worden op een afstand van 15 meter vanaf de 
achtergevel van de staande cabines en binnen de grenzen van de gepachte strook.

Art. 511 : In  de  strook  tussen  de hoogwaterlijn  en  de  rolcabines  mogen enkel  parasols  en  strandzetels 
geplaatst worden.

Art. 512 : Tussen de rolcabines en de parasols en strandzetels moet een strook van drie meter vrij blijven 
van alle materiaal.

Art. 513 : De doorgangen tussen de verschillende uitbatingspercelen moeten op gans de lengte van het 
strand vrij blijven van alle materiaal. Alle materiaal dient na sluiting van de concessie verplicht in 
een rolcabine te worden opgeborgen. Het niet opgeborgen materiaal kan zonder verwittiging door 
de gemeentediensten van het strand verwijderd worden.

Art. 514 : Het is verboden:
1) Rolcabines en strandtenten te plaatsen in de duinen.
2) Een tweede rij rolcabines te plaatsen vóór of achter deze welke in de lijnrichting staan.
3) Kampeertenten te plaatsen op het strand.
4) De rolcabines te verhuren aan derden. De rolcabines dienen uitsluitend gebruikt te worden voor 

het opbergen van het materiaal.

Art. 515 : De rolcabines dienen vervaardigd te worden uit hout en stevig opgezet te worden.  De 
dakbedekking moet vervaardigd zijn uit roofing, aluminium of proper geschilderd hout.
De nieuwe cabines moeten de volgende afmetingen hebben:

- breedte van voor- en achterzijde 2.20 m

- diepte van voor- naar achterzijde 3.00 m
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- totale hoogte van de voorzijde tot top dak 2.60 m

- totale hoogte van de zijkant 2.00 m

Deze afmetingen moeten gerespecteerd worden.

Art. 516 : De spakenwielen dienen in hout of metaal te zijn vervaardigd. De minimale diameter bedraagt 
60 cm. Kunststof is enkel toegelaten mits voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van het 
schepencollege.

Art. 517 : De houten loopplanken moeten in goede staat op het strand geplaatst worden en steeds goed 
onderhouden zijn. Bij slecht onderhoud kunnen deze om veiligheidsredenen en zonder 
voorafgaande verwittiging verwijderd worden door de gemeentediensten.

Art. 518 : De rolcabines zullen door de eigenaar of door de gebruiker ervan steeds in goede staat van 
onderhoud gehouden worden en voorzien van een sterk en stevig slot. De rolcabines dienen fris 
geschilderd te zijn, bij voorkeur in een tweekleurig strepenpatroon. Alle rolcabines op eenzelfde 
perceel  moeten  op  dezelfde  manier  geschilderd  worden.  Voor  de  'bureau-cabine'  kan  een 
uitzondering gemaakt worden.

Art. 519 : Het is verboden op rolcabine opschriften of reclameteksten aan te brengen met uitzondering 
van de naam van de concessie. Het is verboden gebruik te maken van windschermen, parasols, 
strandzetels, kussens en toebehoren die voorzien zijn van een reclameopschrift of reclamelogo.

Art. 520 : De aangerekende tarieven dienen op een duidelijk zichtbare plaats van de uitbating te worden 
bevestigd.

Art. 521 : De rolcabines die niet voldoen aan de voorschriften hier beschreven, inzonderheid deze met 
loshangende onderdelen, deze die vuil zijn of onfris geschilderd, moeten bij de eerste aanzegging 
van de gemeentelijke politie of de bevoegde gemeentelijke dienst door de eigenaar of door de 
gebruiker in orde gebracht worden overeenkomstig de voorschriften. De aanzegging gebeurt per 
aangetekend schrijven. De overtreder heeft 15 kalenderdagen om dit aangetekend schrijven af te 
halen en  3 kalenderdagen om de betwiste strandcabine in orde te stellen. Gebeurt dit niet binnen 
de vooropgestelde termijn, dan zal de betwiste rolcabine op kosten en risico van de overtreders 
door de zorgen van het gemeentebestuur van het strand verwijderd worden."

Art. 522 : 1. Dit reglement beoogt het duurzaam beheer en de duurzame ontwikkeling van de (vis)waters 
gelegen in het gebied Garzebekeveld in Adinkerke.  Het is meer bepaald van toepassing op 
de vijvers Markey.

HENGELEN
2. Hengelen is enkel toegestaan op de meest noordelijke vijver mits het bezit van een Vlaams 

visverlof.  Het is verboden om te vissen in de zuidelijke vijver.
3. Op het hengelen in voornoemde vijvers Markey is de wetgeving op de riviervisserij niet 

van toepassing. Het hengelen wordt aldus geregeld via dit politiereglement.  Inbreuk op de 
reglementering geeft direct aanleiding tot het opmaken van een proces-verbaal.

HENGELEN – ALGEMENE REGELS

4. Het hengelen wordt toegestaan gedurende het hele jaar, dit van 2 uur vóór zonsopgang 
tot 2 uur na zonsondergang.

5. Het hengelen is slechts toegestaan vanaf de oever of vanaf één van de pontons.  
Wadend vissen en bootvisserij zijn uitgesloten.

6. Het hengelen is toegestaan tot maximaal 2 hengels. Elke hengel is maximaal voorzien 
van 1 haak.  Alle andere hengeltuigen zijn verboden.

7. Alle gevangen vis, ongeacht de maat en /of de toestand waarin die verkeert, dient direct 
in het water van herkomst, teruggezet te worden.  Het gebruik van een leefnet is verboden.

8. Hengelwedstrijden zijn slechts toegelaten mits schriftelijke vergunning van het 
gemeentebestuur. Deze vergunning bepaalt de modaliteiten waaronder deze wedstrijden 
mogen doorgaan.

9. Het gebruik van kunstmatig gekleurd voer en (lok)aas is niet toegestaan.
10.Elke hengelaar dient zich milieubewust en natuurvriendelijk te gedragen. Flora en fauna dienen 

altijd gerespecteerd te worden. Het is ten strengste verboden vuilnis onder welke vorm dan ook 
op de oever achter te laten of in het water te werpen. Vuilnis binnen een straal van 15 m van de 
hengelplaats dient op voorhand door de hengelaar opgeruimd te worden, zoniet wordt dit 
geacht van de hengelaar zelf te zijn. Het is verboden hinder of overlast te veroorzaken.

11.Het is verboden te vissen met drijvend aas, dit om te voorkomen dat (water)vogels het aas 
kunnen grijpen.

12.Oevers en taluds mogen niet beschadigd worden. Tevens geldt het verbod hengelsport-
plaatsen uit te graven, te verstevigen of uit te bouwen op welke manier dan ook.
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13.Aangezien lood een schadelijk product is wordt geadviseerd lood zo beperkt mogelijk te 
gebruiken en verlies ervan zoveel mogelijk tegen te gaan.

HENGELEN OP ROOFVIS
14.Gericht hengelen op alle roofvis (snoek, snoekbaars en baars) is enkel toegestaan in de 

weekends van de maanden september, oktober, november en december. Hierbij mag enkel 
gebruik gemaakt worden van kunstaas (spinners, lepels, plugs, streamers, shads, jerkbaits, …). 
Hengelen met levende aasvissen en passief gevist doodaas zijn voor de vangst van alle 
vissoorten (ook paling) verboden.
Gevangen roofvis dient met de zo grootst mogelijke zorg behandeld, onthaakt en teruggezet te 
worden.

HENGELEN OP KARPER
15.Het is ten strengste verboden gebruik te maken van enigerlei montage of techniek waarbij na 

breuk van de hoofdlijn het bestaan van de vis in gevaar gebracht wordt.
16.Het gebruik van telegeleide boten is verboden
17.De tijdsduur voor het behandelen en bewaren van karper moet tot een absoluut minimum 

beperkt worden. Volgende voorwaarden zijn van toepassing :

• iedere karpervisser dient in het bezit te zijn van een onthakingsmat. Alle handelingen op het 
droge (onthaken, meten, wegen, fotograferen) dienen op of boven deze mat te gebeuren.

• iedere karpervisser dient in het bezit te zijn van een speciale nylonzak als hij de vangst 
tijdelijk wil bijhouden. Geen ander type zak of net mag voor dit doel worden gebruikt. Elke 
bewaarzak mag slechts één karper bevatten

• iedere karpervisser dient in het bezit te zijn van een ruime en stevige nylon weegzak. Geen 
ander type zak of net mag voor dit doel worden gebruikt. Het bewaren van een karper in een 
bewaarzak dient zo diep mogelijk te gebeuren. De karper mag de kant of de stenen in de 
oeverzone niet raken

• het transport van een karper van of naar de waterkant gebeurt steeds met behulp van de 
onthakingsmat waarbij erop gelet wordt dat de karper zonder gevaar voor afglijden 
getransporteerd wordt

• bij het transport van de onthakingsmat naar het water moet iedere karper in een bewaarzak 
of een weegzak gehouden worden

• alle materialen waarmee een karper in aanraking komt moeten vooraf nat gemaakt worden
18.Het landingsnet dient groot genoeg te zijn.

CONTROLE
19.Voor de controle op dit  politiereglement zijn de politie en gemeentelijke toezichthouders (cf 

aangesteld op het milieuhandhavingsdecreet) bevoegd.
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Addendum:
CAMERATOEZICHT OP HET OPENBAAR DOMEIN

Art. 1 : Begripsbepalingen:

Dit reglement regelt het cameratoezicht op het openbaar domein.

In dit reglement wordt verstaan onder:
− “WET”, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 

opzichte van de verwerking van beelden, gewijzigd bij wet van 11 december 1998;

− “HOUDER”, degene, die de beslissing neemt tot de plaatsen van het camerasysteem en dit 
systeem beheert. De korpschef van de lokale politie is de houder van de opname en de 
gemaakte beelden.

− “BEWERKER”, degene, die de zorg heeft voor de technische verwerking van de gegevens of 
daarin een aandeel heeft. De houder duidt de personen aan die toegang hebben tot het 
bekijken en mededelen alsook tot de verwerking van de beelden en aan wie de gegevens 
kunnen worden meegedeeld binnen het kader van de gestelde doelstellingen;

− “COMMISSIE”, de Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

− “CAMERATOEZICHT”, toezicht met behulp van camera- en videotechnieken voor veiligheids-
doeleinden;

− “VERWERKING VAN BEELDEN”, elk opnamesysteem, analoog of numeriek, al dan niet 
onderbroken, met of zonder bewaring van deze opnames, op welke drager dan ook.

Art. 2 : Doel van de verwerking van beelden:

De verwerking van beelden omvat volgende doelstellingen:
−    Voorkomen en vaststellen van misdrijven inzake overlast en de veiligheid van personen of 

goederen;
− Verschaffen van informatie die de politie in staat stelt bedoelde overlast en misdrijven op te 

sporen en te vervolgen;
− Verhogen van de pakkans van de daders van die misdrijven bij de bestrijding van de 

criminaliteit;
− Optimaliseren van de ingezette gemeentelijke preventieve maatregelen in combinatie met 

politietoezicht;
− Het optreden van politie adequaat en goed voorbereid uit te voeren bij interventie n.a.v. 

ordeverstoringen en in het bijzonder bij geweldsdelicten;
− Opvolgen van de verkeersstroom

Art. 3 : Categorieën van personen opgenomen in de verwerking van beelden:

De verwerking van beelden bevat uitsluitend gegevens over bezoekers aan de politiezone 
Westkust.

Art. 4 : Soorten van gegevens, wijze van verkrijging

De verwerking van beelden bestaat uit beelden van zodanige kwaliteit dat personen te identificeren 
zijn.  De in het eerste lid bedoelde gegevens worden verkregen:
− Met behulp van camera’s in het openbaar domein;
− Door een permanente registratie gecombineerd met het live opvolgen van de beelden.

Art. 5 : Het beheer, de bewerking en de verwerking van beelden

De houder van de verwerking van beelden is de korpschef van de lokale politiezone.

De beelden moeten een waarmerk dragen om de echtheid ervan te garanderen.

Art. 6 : Toegang tot de beelden

Rechtstreeks toegang tot de beelden hebben uitsluitend en slechts binnen het kader van de hun 
opgedragen werkzaamheden:
− De houder;
− De door de houder aangewezen politiefunctionarissen.

Art. 7 : Verbanden met ander persoonsregistraties

Deze verwerking van beelden heeft in principe geen verbanden met andere persoonsregistraties.
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De politie kan de gegevens uit de registratie gebruiken als bewijsmateriaal bij een incident vallend 
onder de cameradoelstelling.

De gegevens mogen op geen enkele wijze bewerkt worden.

Art. 8 : Verstrekking aan gemeentelijke en niet gemeentelijke organisaties

De houder verstrekt alleen gegevens aan de politie en Justitie.

Art. 9 : Verwijdering en vernietiging van gegevens

De beelden worden niet langer bijgehouden dan noodzakelijk met een maximum van 7 dagen.

Alleen in het geval gegevens noodzakelijk zijn voor opsporingsonderzoek van de politie en moeten 
dienen als bewijsmateriaal tijdens een rechtszitting, kunnen gegevens langer bewaard worden.

De gegevens worden in dat geval bewaard totdat het opsporingsonderzoek en de gerechtelijke 
procedure zijn afgerond.

Na de gestelde bewaarduur worden de beelden vernietigd.

Art. 10 : Informatieplicht

De zone onder cameratoezicht wordt gesignaleerd met aangepaste signalisatie ter hoogte van de 
invalswegen. De vermelding bevat de informatie, opgelegd door de wet.

Art. 11 : Inzagerecht

De geregistreerde die het recht van inzage, verbetering, aanvulling of verwijdering wenst uit te 
oefenen, dient zich te wenden tot de Commissie.

Art. 12 : Evaluatie en opvolging

De houder maakt jaarlijks een evaluatierapport over aan het politiecollege met betrekking tot de 
resultaten en werking van het cameratoezicht
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