December 2015

Gecoördineerd politiereglement Roeselare, Izegem en Hooglede
GEMEENSCHAPPELIJK GEDEELTE
HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1.1
De overtredingen op deze politieverordening zowel het gemeenschappelijk als het specifiek gedeelte,
worden bestraft met administratieve sancties, zoals beschreven in hoofdstuk 1 van het specifiek
gedeelte.
De sancties zijn deze voorgeschreven conform de wet van 24 juni 2013 betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties bestaande uit een boete, een administratieve schorsing van
een door de gemeente afgeleverde toelating of vergunning, een administratieve intrekking van een
door de gemeente afgeleverde toelating of vergunning en de administratieve sluiting van een
instelling die tijdelijk of definitief kan zijn.
Overtredingen op deze politieverordening, die niet in aanmerking komen voor bestraffing via
gemeentelijke administratieve sancties of die wel in aanmerking komen maar waarbij de Procureur
des Konings echter beslist tot vervolging worden bestraft met een gevangenisstraf van één tot zeven
dagen en/of met een geldboete van één tot vijfentwintig euro, in zoverre geen andere
strafbepalingen in wetten zijn gesteld.
Tevens kan, overeenkomstig de artikelen 42, 43 en 43 bis van het strafwetboek, de rechtbank de
bijzondere verbeurdverklaring uitspreken.
HOOFDSTUK 2: MAATREGELEN VAN VEILIGHEID,ORDE, NETHEID EN GEZONDHEID
Afdeling 2.1 nummering van gebouwen
Artikel 2.1.1
§1 Het college van burgemeester en schepenen stelt de nummering van gebouwen en de wijziging
aan deze nummering vast.
§2. In geval van wijziging van het nummer mag het oude niet behouden blijven. De nieuwe
nummering moet aangebracht worden ten laatste één maand na de kennisgeving.
Artikel 2.1.2
Ieder gebouw moet genummerd worden in Arabische cijfers. De nummering moet aangebracht door
de eigenaar. Wanneer niet aan de verplichting voldaan wordt, zal deze nummering door het
gemeentebestuur ambtshalve en op kosten van de eigenaar uitgevoerd worden. De bijgebouwen of
aanhorigheden, zoals garages, loodsen, schuren, stallen, werkplaatsen en dergelijke worden als
bijhorigheden aan het hoofdgebouw beschouwd en moeten niet genummerd worden.
Artikel 2.1.3
§1 De cijfers (en eventueel de aanvullende letterindex) moeten minimaal 5 cm groot zijn. Zij moeten
goed contrasteren met de achtergrond waarop zij aangebracht zijn. Zij moeten bestaan uit
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duurzaam, niet-corroderend materiaal. Het nummer moet aangebracht worden op een hoogte van
minimaal 0,80 meter en maximaal 2 meter.
§2 Het nummer moet goed zichtbaar en hecht aangebracht zijn : a) bij voorkeur rechts naast de
voornaamste toegangsdeur; b) bij belangrijke achteruitbouw zo mogelijk rechts naast de
voornaamste inrit, op of naast de brievenbus. Het nummer dient leesbaar te zijn van op de openbare
weg.
Artikel 2.1.4
Wanneer in een gebouw verschillende woongelegenheden en/of onderverdelingen zijn, moeten deze
genummerd worden binnen het gebouw. De nummering geschiedt op de wijze zoals vastgesteld
door het college van burgemeester en schepenen. Het toegekende nummer is onlosmakelijk
verbonden met de wooneenheid en mag niet gewijzigd worden. Het nummer moet aangebracht
worden op de toegangsdeur van elke woongelegenheid en/of onderverdeling binnen het gebouw.
Artikel 2.1.5
§1 Ieder gebouw, met uitzondering van bijgebouwen en aanhorigheden, dient te beschikken over
een eigen deurbel en eigen brievenbus.
§2 Wanneer in een gebouw verschillende woongelegenheden en/of onderverdelingen zijn, dienen
deze eveneens te beschikken over een eigen deurbel en eigen brievenbus. De deurbellen en
brievenbussen dragen het busnummer, eventueel aangevuld met de naam van de gebruiker.

Afdeling 2.2 Dieren
Artikel 2.2.1
Het is verboden dieren die men onder zijn bewaring heeft op de openbare weg te laten lopen,
zonder de nodige voorzorgen te nemen om te beletten dat ze de veiligheid of het gemak van
doorgang te verstoren.

Artikel 2.2.2
§1. Honden, uitgezonderd jachthonden tijdens de jacht, moeten aan de leiband gehouden worden op
het openbaar domein , zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Het College van Burgemeester en
Schepenen kan afwijkingen voorzien voor plaatsen waar dit verbod niet geldt.
§2. De eigenaars, houders of bewaarders van dieren moeten er zorg voor dragen dat hun dieren de
parken en plantsoenen, huisdrempels, gevels, straten, voetpaden, wandelwegen, fietspaden en
sportvelden, niet bevuilen met hun uitwerpselen.

§3. De begeleiders, met uitzondering van de blinden en rolstoelgebruikers, moeten steeds in het
bezit zijn van een zakje voor het verwijderen van de uitwerpselen van hun dier. De zakjes moeten
een minimum afmeting van 20 cm op 20 cm hebben zodat ze dichtgeknoopt kunnen worden. Het
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zakje moet, op eerste verzoek van de politie of vaststellend ambtenaar , vertoond worden. De
begeleiders van de honden, met uitzondering van de blinden en rolstoelgebruikers, moeten de
uitwerpselen van hun hond onmiddellijk verwijderen met het zakje.
§4. De bepalingen van §2 en §3 ontslaan de aangelanden niet van hun verplichting inzake reiniging,
zoals bepaald in art 2.7.1§1.
Artikel 2.2.3
Het is verboden om duiven (reisduiven en andere) die niet aan de prijskampen deelnemen, te laten
uitvliegen van zonsopgang tot één uur na het sluiten van de prijskampen op zaterdagen, zondagen en
wettelijke feestdagen of wijkkermissen waarop prijsvluchten plaatsgrijpen. Dit verbod geldt voor de
periode van 1 maart tot 31 oktober. Het is eveneens verboden tijdens wedstrijdvluchten voor
reisduiven nadeel te berokkenen door met opzet handelingen te stellen, die het normaal bereiken
van de hokken door wedstrijdduiven beletten of vertragen.
Artikel 2.2.4
In het kader van de volksgezondheid en het dierenwelzijn kan overgegaan worden tot het wegvangen
van verwilderde dieren.
Artikel 2.2.5
Elke beheerder, die vaststelt dat er op zijn terrein een plaag heerst van schadelijke of hinderlijke
insecten of ongedierte, is verplicht dit onmiddellijk te melden aan het gemeentebestuur. Als
beheerder wordt aanzien elke persoon, die, in welke juridische hoedanigheid dan ook, het genot
heeft van cultuurgronden, bossen, parken, terreinen of tuinen.
Artikel 2.2.6
Met het oog op de verdelging van ratten en ander ongedierte langs de boorden van de grachten en
waterlopen zijn de bewoners en aangelanden verplicht vrije doorgang te verlenen aan de personen
door de bevoegde overheid belast met de verdelging. Zij moeten het plaatsen van de daartoe nodig
geachte tuigen of lokazen gedogen.
Afdeling 2.3 Gebruik van het openbaar domein
Artikel 2.3.1
Elk privatief gebruik van de openbare weg of het openbaar domein is verboden behoudens met
schriftelijke toestemming van de bevoegde overheid. Specifieke bepalingen rond de innames
openbaar domein zijn vervat in hoofdstuk 2 van het specifiek gedeelte. Wat betreft de vergunningen
afgeleverd door de gemeentelijke overheid geldt:
1° De vergunning (of vrijstelling) wordt schriftelijk gegeven, hetzij onder vorm van een gewone
geschreven vergunning, hetzij onder vorm van een plan met de modaliteiten van uitvoering.
2° Handelen in strijd met de voorwaarden van de vergunning of met het plan met de modaliteiten
van uitvoering wordt gelijkgesteld met het handelen zonder vergunning.
3° De vergunning (of vrijstelling) wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen
of door de burgemeester, volgens hun respectievelijke bevoegdheid.
4° De vergunning (of vrijstelling), alsmede de gestelde voorwaarden, kunnen ten alle tijde
ingetrokken of gewijzigd worden zonder enig verhaal of schadevergoeding voor de
vergunninghouder.
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5° De bekomen vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de toepassing van de andere
reglementering ter zake.
6° Indien een vergunning wordt afgeleverd aan een organisatie die instaat voor de nadere
detaillering van een activiteit gelden de voorschriften van deze organisatie als bindend.
Op deze organisator rust een zorgvuldigheidsplicht tot controle.
Artikel 2.3.2
§1 Voor het inrichten van alle manifestaties of het plaatsen van inrichtingen van welke aard ook, op
de openbare weg en op het openbaar domein, is een voorafgaandelijke schriftelijke toelating vereist
van de gemeenteoverheid, zoals aangegeven in artikel 2.3.1.
§2 Wat betreft het plaatsen van containers, stellingen, kranen, ... op de openbare weg en het
openbaar domein, rust de vergunningsplicht in eerste instantie op de natuurlijke of rechtspersoon
die deze plaatste en indien deze niet gekend is op de opdrachtgever.
§3 Het is verboden, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de gemeentelijke en
gebeurlijk andere bevoegde overheid, enige wijziging aan het openbaar domein aan te brengen.
Eveneens is het verboden eender welke schade toe te brengen aan het openbaar domein.
§4 Er is geen vergunning van het college van burgemeester en schepenen vereist voor het
buitenplaatsen van goederen ter gelegenheid van het wekelijkse ophalen van huisvuil, van de
omhaling van groot huisvuil, beperkt tot de dag voordien en de dag van de omhaling zelf, noch naar
aanleiding van verkopingen bij rechtsmacht of gerechtelijke uitzettingen of inzamelacties van
erkende non-profit organisaties.
Artikel 2.3.3
Het is verboden, tenzij met toelating van de gemeentelijke overheid zoals aangegeven in artikel
2.3.1, staanders of inrichtingen om rijwielen te stallen op of in de trottoirs te plaatsen of aan te
brengen. De vergunde losse rijwielstaanders moeten bij het sluiten van de inrichting, voor dewelke
zij geplaatst zijn, van het openbaar domein verwijderd worden.
Artikel 2.3.4
§1 Het onbeheerd in stilstand hebben van fietsen en niet bereden tweewielige bromfietsen op de
openbaar domein is enkel toegestaan op volgende plaatsen:
1° de daartoe voorziene fietsstallingen, aangegeven door verkeersbord M1 en M8.
2° op de trottoirs, wanneer zij geplaatst zijn in rijwielhouders of - staanders, of bij gebrek aan
geplaatste voorzieningen op hun steunpikkel, of tegen de gevels of afsluitingen van de gebouwen,
waar de gebruikers zich in bevinden, en op voorwaarde dat het voetgangersverkeer er niet door
belemmerd wordt en er ten allen tijde een vrije doorgang van 1 meter bewaard blijft.
§2 De maximale stallingsduur voor fietsen en bromfietsen bedraagt 3 weken.
§3 Iedere persoon die een fiets of bromfiets onbeheerd achterlaat en zich daarbij niet houdt aan de
regels opgenomen in §1 moet de fiets of bromfiets verplaatsen zodra hij daartoe aangemaand
wordt. Weigert die persoon of is hij afwezig, dan mag de bevoegde persoon ambtshalve voor de
verplaatsing zorgen. Deze verplaatsing gebeurt op risico en kosten van de persoon die de fiets of
bromfiets achterliet.
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§4 De op het openbaar domein achtergelaten fietsen en bromfietsen moeten altijd door middel van
een degelijk slot afgesloten worden.

Artikel 2.3.5
Een voorafgaande en schriftelijke vergunning van de gemeenteoverheid is vereist om :
1° enig uitsteeksel of welke inrichting ook, vanaf de private eigendommen, boven de openbare weg
te laten uitsteken, met inbegrip van de al dan niet verhoogde voetpaden.
2° zonneschermen en windschermen aan de voorgevel aan te brengen, of zijluifels, en mits voldaan
wordt aan volgende algemene voorwaarden :
- de onderkant van de hangende schermen of luifels, met inbegrip van franjes of andere versieringen,
moeten minstens 2,10 meter boven de begane grond uitsteken.
- de uiteinden van deze hangende inrichtingen moeten minstens 50 cm verwijderd zijn van de rand
van de rijbaan of van de trottoirband en de staande inrichtingen op minstens anderhalve meter.
De bepaling inzake hoogte geldt niet voor vlaggen en wimpels, op voorwaarde dat zij niet in
aanraking kunnen komen met niet geïsoleerde bovengrondse elektrische leidingen en niet boven de
rijbaan uitkomen. De vlaggen en wimpels zijn niet onderhevig aan de vergunningsplicht.
Artikel 2.3.6
De bepalingen in verband met de plaatsing van terrassen zijn vervat in hoofdstuk 3 van het
specifieke gedeelte.
Artikel 2.3.7
Het is verboden op de openbare weg, met inbegrip van de al dan niet verhoogde voetpaden,
kelderopeningen open te laten of er enig voorwerp te laten uitsteken.

Artikel 2.3.8
§1 Uitgezonderd hetgeen bepaald is voor de openbare markten is het aanbieden van koopwaren op
het openbaar domein, met een stand of kraam, verboden zonder voorafgaande schriftelijke
vergunning van het college van Burgemeester en Schepenen zoals bepaald in artikel 2.3.1.
De uitbaters moeten voldoen aan de voorwaarden opgenomen in artikel 2.7.7 en artikel 2.7.8.
§2 De toelating tot ambulante handel zal door de burgemeester kunnen geschorst worden op gans
het grondgebied van de gemeente, of op gedeelten ervan, in alle omstandigheden waarin hij het
nodig acht voor het gemak van verkeer en het handhaven van de openbare orde, zoals bij
feestelijkheden, processies, markten, braderieën, kermissen en foren. Deze opsomming is geenszins
beperkend.
Artikel 2.3.9
Voor kooktoestellen, barbecues en frituren moeten volgende maatregelen worden genomen met
betrekking tot brandveiligheid :
1. zij moeten zodanig worden opgesteld dat deze geen hinder vormen voor een vlotte en veilige
ontruiming van de achterliggende gebouwen, noch gevaar opleveren voor de gebruikers en
voorbijgangers op de openbare weg en de in de omgeving gelegen gebouwen.
5

December 2015
Het straatgedeelte in de onmiddellijke omgeving moet steeds rechtstreeks bereikbaar blijven voor de
wagens van de hulpdiensten.
2. zij moeten op ten minste 1,20 meter van alle brandbare materialen worden geplaatst en er
zodanig van afgezonderd zijn dat alle brandgevaar voorkomen wordt.
3. zij moeten voldoende stabiel worden geplaatst; zij mogen niet worden opgesteld onder een tent,
luifel of ieder ander object uit gemakkelijk brandbaar materiaal.
4. tijdens de uitbating moet steeds een verantwoordelijk persoon in de onmiddellijke omgeving
aanwezig zijn zodat onmiddellijk kan ingegrepen worden bij enig gevaar.
5. om een begin van brand te kunnen bestrijden moet in de frituur of in de nabijheid van de
kooktoestellen of barbecues een draagbare snelblusser met 6 kg. ABC poeder worden opgesteld die
voldoet aan de eisen van de Belgische norm NBN S. 21.014.
6. toestellen werkend op vloeibaar gas moeten voorzien zijn van de nodige voor het gebruikt gas
geschikte afsluitkranen; de toevoerleidingen zijn met staaldraad gewapend of geschikt voor het
gebruikte gas; de totale inhoud van de recipiënten van gas wordt per verkooppunt beperkt tot 100
liter.
Artikel 2.3.10
§1 Voor de openbare plantsoenen, parkings (inclusief de parkings bestemd voor het
gemeentepersoneel), pleinen, speelpleinen, bossen, parken, tuinen en de daarin gelegen wegen en
voetwegen, toegankelijk voor het publiek gelden navolgende bepalingen:
1°De toegang ertoe is verboden voor voertuigen, bromfietsers, fietsers, paarden en vee, tenzij
anders aangeduid of mits vergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen.
2° Het is verboden over de openbare grasperken te lopen, er op te zitten of te liggen op plaatsen
waar een verbodsbord is aangebracht.
§2 Het is op de plaatsen, vermeld in §1 verboden, tenzij mits toestemming van de bevoegde
overheid :
1° over de afsluitingen te klauteren
2° gelijk welke handeling te stellen waardoor het oorspronkelijk karakter wordt verstoord of
waardoor enige beschadiging ontstaat, hetzij aan beplantingen grasperken, gewassen of vruchten,
hetzij aan gelijk welke roerende of onroerende goederen die er zich bevinden.
3° onder een tent, in een woonwagen of in een voertuig te kamperen.
4° iedere handeling te stellen waardoor de rust en de orde wordt verstoord.
5° te leuren of koopwaren uit te stallen of aan te bieden.
6° om vuur te maken , behalve op de door de stad/gemeente ingerichte barbecueplaatsen en mits
het respecteren van de aangegeven voorwaarden.
7° te parkeren, tenzij op de daartoe aangeduide plaatsen.
§3 Het publiek moet zich gedragen naar de richtlijnen, die op behoorlijke wijze door aanwijzingen en
borden of enig ander middel ter kennis worden gebracht.
Artikel 2.3.11
Het is verboden om in openbare waters te zwemmen of om bevroren openbare waters te betreden
behoudens een schriftelijke toelating van de burgemeester. Deze toelating wordt op een zichtbare
plaats bekend gemaakt.
Artikel 2.3.12
§1 Het is verboden woonwagens, sta-caravans, woontenten en andere verplaatsbare
woongelegenheden, van welke aard ook, neer te zetten en te laten staan op de openbare plaatsen,
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wegen of gronden behorend tot het openbaar domein, tenzij de burgemeester hiertoe toelating
verleent.
§2 De burgemeester heeft het recht de woonwagens en verplaatsbare woongelegenheden,
geplaatst in strijd met voorgaand artikel, te doen wegruimen zonder dat er schadevergoeding door
de overtreder kan geëist worden. Het wegruimen gebeurt op last en op kosten van de gebruiker van
de verplaatsbare woongelegenheid.
§3 De bepalingen in §1 en §2 zijn niet van toepassing op de foorreizigers, opgesteld tijdens de
kermissen en binnen de omtrek van de kermisplaatsen. Voor hen gelden de bepalingen van het
kermisreglement.
Afdeling 2.4 Aanplakkingen of aankondigingen of maken van elke vorm van publiciteit in het
algemeen
Artikel 2.4.1
Het is iedere eigenaar van een leegstaand pand verboden zelf om het even welke aanplakking aan te
brengen of te laten aanbrengen aan zijn pand.
De eigenaar is tevens gehouden elke niet-rechtmatige aanplakking te verwijderen.
Indien de eigenaar, na ingebrekestelling, nalaat deze te verwijderen, zal dit geschieden door de
gemeente, op kosten en verantwoordelijkheid van de eigenaar.
Deze regels gelden niet voor het te koop of te huur stellen van het pand of voor de wettelijk vereiste
aanplakkingen.
Artikel 2.4.2
Bedelers van publiciteitsmateriaal ( drukwerk,geschriften , flyers of stalen, ...) of ander drukwerk/
geschriften dienen volgende regels in acht te nemen:
1. Op het drukwerk, geschriften, flyers moet duidelijk zichtbaar zijn vermeld: de verantwoordelijke
uitgever (met opgave van zijn adres) en de vermelding 'niet op de openbare weg gooien'.
2. Zij mogen de vrije doorgang van het verkeer en van de voetgangers niet belemmeren of hinderen.
3. Zij mogen zich niet opdringen ten opzichte van het publiek.
4. De bedeling mag enkel gebeuren op het voetpad en op pleinen.
5. Publiciteitsmateriaal,drukwerken en geschriften mogen niet op voertuigen of tussen
bagagedragers van fietsen worden achtergelaten of op de openbare weg gegooid worden.
6. Na de bedeling moet alle achtergelaten publiciteitsmateriaal en drukwerk/geschriften op de plaats
van bedeling en in een perimeter van 100 meter rond de plaatsen van bedeling worden opgeruimd.
Opgeruimd alsook nog niet bedeeld publiciteitsmateriaal , drukwerk/geschriften moet terug worden
meegenomen en mag niet worden gedeponeerd in de stadsvuilnisbakken. Indien dit wel gebeurt
worden deze verwijderd ten laste en op kosten van de aanvrager of van de verantwoordelijke
uitgever.
7. Op evenementen bepaald door het college voor burgemeester en schepenen is het ,behoudens
voor sponsors, deelnemers en standhouders, verboden om publiciteitsmateriaal te bedelen.
Artikel 2.4.3
Het is verboden aankondigingen, wegwijzers of visuele reclame te bevestigen aan beplantingen,
bomen in openbaar groen of bloemperken, aan de verkeersborden, verkeerslichten, openbare
verlichting, vuilnisbakken, brugleuningen of andere infrastructuur van openbaar nut (incl
voorzieningen van nutsmaatschappijen) .
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Artikel 2.4.4
Het is verboden reclamedrukwerk (met uitzondering van verkiezingsdrukwerk) en gratis regionale
pers te bedelen in de brievenbus die voorzien is van een zelfklever "geen reclamedrukwerk en geen
gratis regionale pers a.u.b.". Het is verboden reclamedrukwerk te bedelen in de brievenbus die
voorzien is van een zelfklever "geen reclamedrukwerk, wel gratis regionale pers a.u.b." en "geen
reclamedrukwerk a.u.b."
Artikel 2.4.5
§1 Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen vóór 5 uur en na 22 uur.
§2 Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in leegstaande panden
en/of achter te laten op andere plaatsen dan in de brievenbus of af te voeren naar de
recyclageparken.
Artikel 2.4.6
Het is verboden elke reclame, onder welke vorm dan ook aan te brengen op het openbaar domein.
Ze zullen door de de gemeentelijke diensten worden weggenomen op kosten van de overtreder.
Artikel 2.4.7
De regels inzake het aankondigen van activiteiten en evenementen of maken van elke vorm van
publiciteit in het algemeen worden opgenomen in hoofdstuk 4 van het specifieke gedeelte.

Afdeling 2.5 Openbare rust en veiligheid
Artikel 2.5.1
Het is verboden aan te bellen of te kloppen aan huizen, woningen en magazijnen met het doel de
inwoners lastig te vallen of te verontrusten.
Artikel 2.5.2
Het verhuizen is verboden tussen 22.00 en 06.00 uur.
Artikel 2.5.3
Het is verboden te spelen op de rijbaan en op het fietspad met uitzondering voor wat voorzien is in
de regels betreffende woonerven (K.B. van 01.12.1975 art . 2.32) en de speelstraten (K.B. van
01.12.1975 art . 2.36)
Artikel 2.5.4
Het is verboden, al dan niet in het gezelschap van kinderen, te bedelen of door het vertonen van
lichaamsgebreken, verwondingen of verminkingen de liefdadigheid van de voorbijgangers of de
aanwezigen op te wekken.
Het is eveneens verboden aan de deuren te bellen of te kloppen met het doel een aalmoes te
bekomen.
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Artikel 2.5.5
Het is verboden om tussen 22.00 uur en 07.00 uur alcoholhoudende dranken (gedistilleerde of
gegiste dranken, al dan niet in gemixte vorm) te gebruiken op het openbaar domein, buiten de
terrassen en andere toegelaten plaatsen speciaal bestemd voor dit doel.
Artikel 2.5.6
Het is verboden op enig voorwerp op iemand te werpen, dat hem of haar kan hinderen of bevuilen.
Artikel 2.5.7
§1Het is verboden voorwerpen, die kunnen bevuilen of beschadigen , tegen voertuigen, huizen,
gebouwen en afsluitingen te werpen, of deze in tuinen en besloten erven te gooien.
§2 Het is verboden voorwerpen, op de openbare weg geplaatst, opzettelijk omver te werpen, te
verplaatsen of elders weg te werpen.
Artikel 2.5.8
Het is verboden zonder daartoe behoorlijk te zijn gemachtigd graszoden, aarde, stenen, materialen,
straatnaamborden, verkeerstekens of andere signalisatieborden weg te nemen op plaatsen die tot
het openbaar domein behoren.
Artikel 2.5.9
Ouders, meerderjarigen die het ouderlijk gezag hebben of aan wie de begeleiding werd
toevertrouwd hebben de verplichting om de kinderen jonger dan 12 jaar die ze onder hun hoede
hebben na 23.00u en vóór 6u te begeleiden op het openbaar domein.
Artikel 2.5.10
Minderjarigen die nalaten aan de wet op de leerplicht te voldoen, en daarenboven de afspraken met
het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), de schooldirectie of de politie niet nakomen of
weigeren dergelijke afspraken te maken, worden gestraft met een gemeentelijke administratieve
sanctie.
Artikel 2.5.11
Het is voor voetgangers en weggebruikers, die bij toepassing van artikel. 42 van het algemeen
verkeersreglement (K.B. 01.12.1975) de regelen van de voetgangers moeten volgen, verboden
1° zich op te houden langs de openbare wegen op de al dan niet verhoogde voetpaden, in galerijen
en portalen, wanneer hierdoor hinder, schade of last kan veroorzaakt worden aan de aanpalende
eigendommen of hun bewoners of aan de voorbijgangers.
2° zich op te houden in de portalen van woonhuizen en gebouwen, in of op de raamdorpels of
deurdorpels te zitten, te staan of te liggen of daartegen te leunen met uitzondering van de eigenaars
of de bewoners en er eender welke voorwerpen, zoals valiezen, tassen en dergelijke te plaatsen of
onbeheerd achter te laten.
Artikel 2.5.12
Het is aan iedereen verboden om zich op de openbare ruimte en alle aanpalende terreinen die voor
publiek toegankelijk zijn (onder meer portieken, ingangen van gebouwen) te bevinden met het
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enkele doel illegale drugs aan te schaffen tegen betaling of om niet en/of deze te verbruiken.
Dit houdt onder meer het verbod in overlastveroorzakende handelingen te verrichten stellen die de
consumptie van de illegale drugs, zoals:
- Rondhangen in straten of op pleinen of in parken of in ruimtes aanpalend aan de openbare ruimte
zoals portalen van kleinhandelaars en prive personen met het oogmerk om illegale drugs aan te
kopen of met hetoogmerk om het aankopen van de illegale drugs te .
- Het aanspreken van voorbijgangers om de zoektocht naar illegale drugs te vergemakkelijken of om
illegale drugs aan te kopen
- Ingaan op tekens van een of meerdere personen die illegale drugs aanbieden of illegale drugs
lijken aan te bieden en/of met hen gesprekken voeren
- Het verhinderen van doorgangen op openbaar domein
- Het voeren van geldhandel op openbaar domein
- Nadrukkelijk aandacht trekken van voetgangers al dan niet drughandelaars of tussenpersonen door
het maken van tekens, gebaren, geluiden.
- Lawaai overlast door luidruchtige discussie en onenigheid tijdens het gemarchandeer
Onder illegale drugs worden verstaan de verdovende en psychotrope stoffen zoals opgesomd in het
KB van 31 december 1930 en KB 22 januari 1998 in uitvoerig van de wet van 25 februari 1921.

Afdeling 2.6 vuur maken
Artikel 2.6.1
Het is verboden vuur te maken in open lucht
§1 tenzij barbecues, tuinhaarden, vuurkorven en vuurschalen.
§2 behalve op de uitzonderingen voorzien in de VLAREMwetgeving art 6.11.11.
§3 Kampvuren zijn enkel toegelaten mits schriftelijke toelating van de burgemeester en mits gebruik
van droog onbehandeld hout.
§4 Het is verboden op het openbaar domein en op privéterrein wensballonnen op te laten. Onder
wensballon wordt verstaan: een vliegende lampion,meestal vervaardigd uit papier, gevuld met hete
lucht die opgewarmd wordt door een vlam.

Artikel 2.6.2
§1Het stoken met allesbranders met het oog op de verwarming van lokalen, met tuinhaarden,
vuurschalen , kampvuren en vuurkorven is enkel toegestaan met gebruik van niet behandeld hout en
steenkool.
§2 De verbranding van afval is verboden.

Afdeling 2.7 Netheid openbaar domein
Artikel 2.7.1
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§1 Iedere bewoner of gebruiker, en bij ontstentenis de eigenaar, moet het al dan niet verhoogd
voetpad en de greppel voor zijn onroerend goed, tot aan de rand van de rijweg, steeds net en
onkruidvrij houden.
§2 Het vuil voor hun onroerende goederen moet verzameld en verwijderd worden; het is verboden
dit vuil voor het onroerend goed van een ander te verzamelen. Het weggeveegd en verzameld vuil
mag niet in de rioolkolken gedeponeerd worden.
§3 Alle gebruikers,en bij ontstentenis de eigenaar, van een onroerend goed, gelegen langs een voor
het publiek toegankelijke verkeersweg, moeten ervoor zorgen dat de beplantingen die op dat goed
groeien zodanig worden gesnoeid dat zij geen hinder vormen voor de openbare veiligheid of de
verkeersveiligheid.
§4 Indien de bewoners/gebruikers in gebreke blijven kan de gemeente de werken bedoeld in §1 en
§3 ambtshalve uitvoeren op last en op kosten van de bewoner/gebruiker. Bij leegstand van het
gebouw valt deze verplichting ten laste van de eigenaar.
Artikel 2.7.2
Voor de gebouwen die meerdere gebruikers en/of bewoners kennen , vallen de verplichtingen, in
artikel 2.7.1 vermeld, ten laste van de bewoners of gebruikers van de benedenverdieping(en) en, zo
deze plaatsen niet bewoond/gebruikt zijn, ten laste van de bewoners van de verdiepingen te
beginnen met de bewoners van de eerste verdieping en zo verder. Indien de bewoners/gebruikers in
gebreke blijven vallen de verplichtingen ten laste van de syndicus of de eigenaar van het gebouw. Bij
leegstand van het gebouw rusten deze verplichtingen op de eigenaar.
Rondom de kerken, scholen en openbare gebouwen valt deze plicht ten laste van de besturen, die
het gebouw gebruiken en bij ontstentenis de eigenaar ervan.
Artikel 2.7.3
Het achterlaten, opslaan of storten van afvalstoffen op niet-reglementaire plaatsen, op nietreglementaire tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten is verboden.
Artikel 2.7.4
§1 Wikkels, verpakkingen, kauwgum, vruchtenschillen, dozen, blikjes en alle andere voorwerpen
van op het openbaar domein geconsumeerde producten , waarvan het publiek zich wenst te ontdoen
, moeten in de daartoe bestemde openbare vuilnisbakken geworpen worden
§2 Deze openbare vuilnisbakken mogen echter niet gebruikt worden voor huisvuil.
§3 Het wegwerpen van peuken op het openbaar domein is verboden.
§4 Het is eveneens verboden verpakkingen, dozen, afval,huisvuil en om het even welk voorwerp te
plaatsen naast of bij de speciale containers die voor glas of ander afval voorzien zijn.
§5 De bepalingen voor de inzameling, omhaling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen zijn vervat in hoofdstuk 5 van het specifieke gedeelte.
Artikel 2.7.5
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§1 De vervoerders van goederen allerhande, die het openbaar domein kunnen vervuilen, zijn
verplicht na het vervoer, het laden, uitladen of stationeren, het openbaar domein te reinigen en de
vuilnis te verwijderen.
§2 Bij het vervoer met open wagens van losse goederen of waren, die gemakkelijk aanleiding geven
tot verlies, storten, wegwaaien enz., is het gebruik van een dekzeil of -net van voldoende dichtheid
verplicht.
Artikel 2.7.6
§1 Het is verboden op het openbaar domein voertuigen te smeren en er, behoudens overmacht,
werken aan voertuigen uit te voeren.
§2 Het openbaar domein mag door het wassen van een voertuig niet bevuild worden. Het wassen
mag geen hinder opleveren voor derden.
§3 Het uitgieten van asbakken van voertuigen op of langs het openbaar domein is verboden.
Artikel 2.7.7
Bij gebruik van het openbaar domein voor verkoop van goederen moet worden voldaan aan de
volgende voorwaarden:
1° Er moeten voldoende maatregelen genomen worden om de bevuiling van het openbaar domein
te voorkomen.
2° Alleen toestellen die een minimum aan geur- en rookhinder veroorzaken mogen gebruikt worden.
3° De uitbaters moeten alle afval opruimen en de standplaats reinigen voor ze te verlaten.
Artikel 2.7.8
§1 De uitbater van een private vaste of verplaatsbare inrichting aan of langs de openbare weg die
voedingswaren of dranken verkoopt of aanbiedt die buiten de inrichting worden verbruikt
(drankautomaat, snackbar, frituur, ijssalon, edm) moet op een behoorlijke wijze, duidelijk zichtbare
en goed bereikbare afvalrecipiënten voorzien.
§2 De diverse afvalfracties dienen gescheiden te worden ingezameld in hun respectievelijke
recipiënten. Deze dienen voorzien te zijn van een duidelijk leesbaar opschrift dat vermeldt welke
fractie het betreft.
§3 De uitbater moet de recipiënten zelf tijdig ledigen en het recipiënt zelf, de standplaats en de
onmiddellijke omgeving van de inrichting rein houden.
Artikel 2.7.9
§1Het is verboden om het even welk voorwerp in het kanaal, de vijvers, fonteinen, beken, grachten,
stadsriolen of slikputten, te werpen.
§2Het is verboden in de grachten iets te plaatsen, te gieten, te gooien of te laten lopen, waardoor de
normale waterafvoer kan verhinderd of bezoedeld worden. Behoudens wat voldoet aan de
rioleringswetgeving.

Artikel 2.7.10
Het is verboden op het openbaar domein etensresten, eetbaar huishoudelijk afval en voedergranen
te werpen of achter te laten of huisvesting aan dieren aan te bieden, tenzij bijzondere machtiging
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van de burgemeester. De burgemeester kan instellingen of personen daartoe schriftelijke vergunning
verlenen met aanduiding van tijdstip en plaats van het voederen.

Artikel 2.7.11
Het is verboden zijn natuurlijke behoeften te doen of te braken in alle andere dan de daartoe
geschikte plaatsen.

Afdeling 2.8 Specifieke winterbepalingen
Artikel 2.8.1
Tijdens een vriesperiode is alle gebruik van water op het openbaar domein verboden. Het is ook
verboden sneeuw of ijs op de rijbaan en het fietspad te werpen of te vegen.
Artikel 2.8.2
Wanneer het glad is door ijzel, sneeuw of vorst dienen de bewoners, gebruikers en bij ontstentenis
de eigenaars de nodige maatregelen te nemen om een veilige doorgang voor de voetgangers te
garanderen. Voor gebouwen met meerdere gebruikers/bewoners gelden de regels bepaald in
artikel 2.7.2.
Artikel 2.8.3
Tijdens de dooi moeten de bewoners, gebruikers en bij ontstentenis de eigenaars de slikputten en de
greppels vrijmaken. Voor gebouwen met meerdere gebruikers/bewoners gelden de regels bepaald in
artikel 2.7.2.
Artikel 2.8.4
Indien de brandkranen en andere watermonden met sneeuw bedekt zijn moeten deze sneeuwvrij
gemaakt worden door de bewoners, gebruikers en bij ontstentenis de eigenaars. Voor gebouwen
met meerdere gebruikers/bewoners gelden de regels bepaald in artikel 2.7.2.

Afdeling 2.9 Taxi’s
Artikel 2.9.1
Het is verboden een andere taxistandplaats op de openbare weg in te nemen dan deze aangeduid in
de door het college van burgemeester en schepenen afgeleverde vergunning tot exploitatie van een
taxidienst en het aanvullend bewijs van exploitatie vanaf een standplaats op de openbare weg.
Artikel 2.9.2
De overige bepalingen inzake taxidiensten zijn vervat in hoofdstuk 6 van het specifieke gedeelte.
Afdeling 2.10 Gezondheid van onroerende goederen
Artikel 2.10.1
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Iedereen is gehouden zijn woning en aanhorigheden, eigendom of het onroerend goed dat hij
gebruikt in een goede en nette toestand te houden en alle voorzorgen te nemen zodat de openbare
gezondheid niet geschaad wordt en/of de normale burenhinder niet overschreden wordt. Bij gevaar
voor de openbare gezondheid of overschrijding van de normale burenhinder wordt de noodzakelijke
reiniging uitgevoerd op last en kosten van de bewoner en bij ontstentenis op kosten van de eigenaar.
Artikel 2.10.2
Het is verboden op langdurige of bestendige wijze de tuin te gebruiken als stapelplaats voor eender
welk huishoudelijk afval, afgedankte meubelen en materialen en voertuigen, of welke voorwerpen
ook die hinder of overlast kunnen veroorzaken. Bij gevaar voor de openbare veiligheid en/of
gezondheid kan, bij gemotiveerd besluit van de burgemeester, ambtshalve verwijdering gebeuren op
kosten van de eigenaar of gebruiker van het terrein.
Artikel 2.10.3
§1 Het is verboden een door de burgemeester onbewoonbaar verklaarde woning waarvan de
ontruiming werd bevolen te bewonen of te laten bewonen.
§2 Indien na het verstrijken van de termijn, gesteld door de burgemeester, het gebouw nog bewoond
wordt, dan zullen de bewoners er desnoods door de politie worden uitgedreven.
Artikel 2.10.4
Elke eigenaar van een onbebouwd perceel grond, waar ook gelegen, is verplicht het perceel rein te
houden. Hij moet er voor zorgen dat de zaaddragende vegetatie jaarlijks minstens één maaibeurt
krijgt in de periode tussen 15 mei en 30 juni. Bij nalatigheid kan dit door het gemeentebestuur op
kosten van de eigenaar uitgevoerd worden.
Artikel 2.10.5
Langs landelijke wegen waar geen grachten voorkomen, zijn de gebruikers van de landerijen palend
aan de openbare weg ertoe gehouden bestendig een gelijkgrondse grasstrook van minstens 0,75
meter breed te laten groeien langs de rand van de rijbaan. Bij het plaatsen van afsluitingen of
bewerken van de bermen moet er voor gezorgd worden dat steeds een vrije doorgang van minstens
4,50 meter verzekerd is. De vegetatie langs de bermen en in de grachten mag niet vernietigd worden
door vuur of chemische bestrijdingsmiddelen.
Artikel 2.10.6
§1 Braakliggende gronden gelegen binnen een zone van aaneengesloten bebouwing moeten, door de
eigenaar van het perceel, afgesloten worden op de bouw- of rooilijn ter voorkoming van storten van
afval. De afsluiting moet homogeen, voldoende hoog en ondoordringbaar zijn en geplaatst
overeenkomstig de geldende wetgeving op de stedenbouw. Het College van Burgemeester en
Schepenen kan de wijze van afsluiten nader bepalen.
§2 Bij braakliggende gronden die niet onder §1 vallen moet de eigenaar of gebruiker het perceel
vrijwaren tegen sluikstorten
Afdeling 2.11 Bestrijding van de geluidshinder
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Afdeling 2.11.1
Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk door geluid
gehinderd worden. Elk geluid of rumoer dat zonder noodzaak wordt veroorzaakt of dat te wijten is
aan een gebrek aan vooruitzicht of voorzorg, en dat van aard is de rust van de inwoners te storen, is
verboden.
Artikel 2.11.2
In deze afdeling wordt verstaan onder:
1. Openbare plaats: alle publiek toegankelijke plaatsen, alsmede hun aanhorigheden, al dan niet in
openlucht en ongeacht of de toegang aan bepaalde voorwaarden onderworpen is.
2. Geluidsinstallatie: elk toestel, of groep van toestellen, die geluid, al dan niet versterkt,
voortbrengen.
3. Elektronisch versterkt geluid: alle vormen van elektronisch versterkte geluidsemissie al dan niet
van blijvende of tijdelijke aard.
4. Niet-elektronisch versterkt geluid: alle vormen van niet-elektronisch versterkte geluidsemissie al
dan niet van blijvende of tijdelijke aard.
5. Occasioneel: Niet meer dan 12 keer per jaar en 2 keer per maand;
6. Exploitant: De uitbater, organisator en/of iedere door hem aangeduide persoon;
7. Bevoegde ambtenaren: de politieambtenaren en de daartoe aangeduide ambtenaren van de
gemeentelijke diensten.
Artikel 2.11.3
Voor occasionele muziekactiviteiten op een openbare plaats met een muziekniveau >85 dB(A)
Laeq,15min zoals bedoeld in hoofdstuk 6.7 ‘niet ingedeelde muziekactiviteiten’ van Vlarem II is een
toelating van het college van burgemeester en schepenen vereist. De aanvragen dienen minstens 30
kalenderdagen voorafgaand aan de geplande muziekactiviteit te gebeuren door middel van het
aanvraagformulier ‘aanvraag niet-ingedeelde muziekactiviteit’ dat ter beschikking gesteld wordt door
de gemeente. Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld te worden.

Artikel 2.11.4
Behoudens de handhavingsmodaliteiten zoals bepaald in Titel XVI. Toezicht, handhaving en
veiligheidsmaatregelen van decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid gelden voor de muziekactiviteiten met elektronisch versterkt geluid eveneens de
bepalingen van artikel 2.11.5. 2.11.6., 2.11.7., 2.11.8., 2.11.9.
Artikel 2.11.5
De exploitant van een openbare plaats is verplicht om :
- de wettelijke voorschriften en opgelegde voorwaarden betreffende de bestrijding van de
geluidshinder stipt na te leven.
- de nodige maatregelen te nemen ter voorkoming van de verstoring van de openbare orde en rust.

Artikel 2.11.6
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§1. De burgemeester en de bevoegde ambtenaren kunnen verbod opleggen tot het maken van
elektronisch versterkt geluid onder meer:
-bij het niet kunnen voorleggen van de vereiste toelating
-bij niet-naleving van de opgelegde voorwaarden en preventieve maatregelen opgelegd in de
toelating
- bij vaststelling van abnormale geluidshinder
-bij overschrijding van het maximaal toegelaten geluidsniveau;
-bij de vaststelling dat de afstelling van de geluidsinstallatie werd gewijzigd of de verzegeling
verbroken.
§2. De optredende bestuurlijke politieofficier of de door hem gedelegeerde politieambtenaar kan bij
één van de in §1 genoemde gevallen, eveneens de geluidsinstallatie preventief in beslag nemen ter
voorkoming van verdere hinder; dit alles onverminderd gerechtelijke vervolging.
§3. De bevoegde ambtenaren kunnen bij één van de in §1 genoemde gevallen het geluidsniveau
ambtshalve verlagen
Artikel 2.11.7
De toelating tot het maken van elektronisch versterkt geluid is strikt persoonlijk, kan niet worden
overgedragen en moet op verzoek van de bevoegde ambtenaren door de exploitant onmiddellijk
worden vertoond. Wie de toelating niet kan vertonen, wordt vermoed niet in het bezit te zijn van de
vereiste toelating.
Artikel 2.11.8
§ 1. Elke geluidsinstallatie mag ten alle tijde door de bevoegde ambtenaren worden gecontroleerd.
§2. Iedereen moet zijn volledige medewerking verlenen aan de bevoegde ambtenaren bij controle
van de geluidsinstallatie en hen dienaangaande alle nuttige inlichtingen verstrekken zodat de
controle in de beste orde kan verlopen.
§3. Wanneer de opstelling en/of elementen van de geluidsinstallatie worden veranderd of wanneer
de exploitant vaststelt dat deze installatie niet meer naar behoren werkt, moet dit onmiddellijk
worden gemeld aan de politie, zodat deze kan nagaan in hoeverre tot een afstelling moet worden
overgegaan.
Artikel 2.11.9
§ 1. De burgemeester of de optredende bestuurlijke politieofficier kan bij niet-naleving van de
wettelijke voorschriften betreffende de bestrijding van de geluidshinder of desgevallend van de
voorwaarden vermeld in de toelating.
- de openbare plaats doen ontruimen
- de toegelaten muziekactiviteit geheel of gedeeltelijk doen stopzetten, teneinde de openbare orde
en rust te herstellen.
§ 2. De burgemeester kan, bij herhaling, de openbare plaats voor langere duur sluiten.

Artikel 2.11.10
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§ 1 Het is verboden op of langs de openbare weg en op openbare plaatsen in open lucht : radio,
televisietoestel, luidspreker, muziekinstrument of ieder soort apparaat voor ontvangst of emissie van
geluid te laten werken, zonder voorafgaandelijk schriftelijke machtiging van de burgemeester.
Deze aanvraag moet schriftelijk gebeuren minstens acht dagen vooraf. Handelen in strijd met de
machtiging wordt gelijkgesteld aan het handelen zonder machtiging.
§2Het opstellen en in gebruik nemen van luidsprekers langs de openbare weg of op openbare
pleinen is verboden zonder de voorafgaandelijk en schriftelijke machtiging van de burgemeester.
Deze machtiging moet schriftelijk aangevraagd worden minstens acht vrije dagen vooraf. Deze
luidsprekers of geluidsinstallaties moeten worden uitgeschakeld tijdens officiële plechtigheden;
tevens mogen zij niet storend zijn voor het verkeer of erop gericht zijn samenscholingen te
veroorzaken. In geval van hinder kan de burgemeester de machtiging intrekken.
Artikel 2.11.11
§1 Het is verboden muziek te produceren in een voertuig, die storend is tot buiten het voertuig.
Uitzondering hierop wordt gemaakt voor reclame- en publiciteitsvoertuigen.
§2 het is verboden na 20u en voor 10 uur 's morgens, alsook tussen 12uur en 14 uur, in open lucht
gebruik te maken van reclame- en publiciteitsvoertuigen uitgerust met of voorzien van een
geluidsinstallatie in werking. Op andere tijdstippen is het gebruik van deze voertuigen toegelaten
mits voorafgaandelijke en schriftelijke machtiging van het college van burgemeester en schepenen.
Het is steeds verboden deze geluidsinstallatie te laten werken binnen een straal van 100 meter rond
de verplegingsinstellingen. Deze verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op het omroepen van
officiële mededelingen door de bevoegde overheid.
Artikel 2.11.12
Het laten ontploffen van voetzoekers en andere tuigen is verboden.
Artikel 2.11.13
Het afvuren van vreugdesalvo's is onderworpen aan de voorafgaandelijk en schriftelijke machtiging
van de burgemeester. Het afvuren ervan is steeds verboden na 22 uur.
Artikel 2.11.14
De eigenaars, houders of bewaarders van dieren zijn verplicht alle nodige en nuttige maatregelen te
nemen om te voorkomen dat hun dieren door hun geblaf, geloei, geblaat, gebalk, gehinnik of gekraai
of op enigerlei andere wijze overlast, hinder of verstoring van de omgeving veroorzaken.
Artikel 2.11.15
Het is verboden tussen 22 uur en 6 uur motoren/generatoren in open lucht in stationaire toestand
draaiende te houden. Uitzonderingen kunnen door het college van burgemeester en schepenen
worden toegestaan
Artikel 2.11.16
Het is verboden glas te deponeren in de glascontainers tussen 20 uur en 08 uur.

Artikel 2.11.17
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Onverminderd de overige bepalingen uit het reglement is het in open lucht enkel toegelaten om door
verbrandingsmotor aangedreven sport-, speel- en experimenteervoertuigen te gebruiken op
openbare of private voldoende uitgeruste racecircuits of pistes die gelegen zijn op minder dan 200
meter van een woning, binnen de hierna volgende modaliteiten: Wedstrijden zijn maximum 2 dagen
per maand toegelaten van 9 tot 11.30 uur en van 14 tot 18 uur. Dit is steeds op een zaterdag of een
zondag. Bij een uitzonderlijke wedstrijd (bv. BK, EK, WK,…) kan de burgemeester op gemotiveerd
verzoek van de organisator een beperkte afwijking toestaan op deze openingsuren. Deze afwijking
mag niet meer bedragen dan 2 uur per wedstrijddag. Oefeningen zijn toegelaten elke woensdag van
14 tot 16 uur, elke vrijdag van 14 tot 18 uur en elke zaterdag van 9 tot 11.30 uur en van 16 tot 18 uur.
Eén weekend per maand geldt een algemeen verbod op wedstrijden en oefeningen. Op zondag
wordt slechts één wedstrijd toegelaten per maand. Voor 1 maart van elk jaar is de organisator
verplicht de wedstrijddagen van dat jaar mee te delen aan de burgemeester en dient deze zijn
kalender eveneens kenbaar te maken aan de buurt (bv. bij wijze van vermelding op de website of
duidelijke aanplakking).Voor terreinen die gelegen zijn op meer dan 200 meter van een woning geldt
geen beperking. Zulks is evenmin het geval voor elektromotoren.
Artikel 2.11.18
Het is ’s nachts verboden bouwactiviteiten met storend karakter uit te voeren, behoudens technische
noodwendigheden.

Artikel 2.11.19
Het gebruik van automatische dierenverdrijvers voor verdrijving van meeuwen, kauwen, kraaien,
honden, katten, …, waarbij men gebruikt maakt van ultrageluid niet hoorbaar voor het menselijk
gehoor, ander hoogfrequent geluid of luide geluiden is verboden zonder machtiging van de
burgemeester. De gebruiker motiveert schriftelijk waarom deze dierenverdrijver noodzakelijk is,
welk systeem wordt gehanteerd en welke maatregelen zullen getroffen worden om eventuele hinder
naar de buurt te vermijden. Een verleende machtiging kan door de burgemeester bij gegronde
klachten waaruit hinder blijkt, worden ingetrokken. Deze bepaling geldt niet voor al dan nietautomatische vogelschrikkanonnen of gelijkaardig geluid producerende toestellen of voorwerpen,
opgesteld ter bescherming en beveiliging van de gewassen en de oogst. Deze vallen onder toepassing
van artikel 7.1. van het specifiek gedeelte van het politiereglement.

Artikel 2.11.20
De overige bepalingen betreffende specifieke geluidshinder zijn opgenomen in hoofdstuk 7 van het
specifieke gedeelte.

Afdeling 2.12 Bestrijding van de geurhinder of abnormale burenhinder
Artikel 2.12.1
Het is verboden goederen of afval op te slaan, die van aard zijn geurhinder of luchtverontreiniging of
andere vormen van hinder te veroorzaken.
Artikel 2.12.2
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Het is verboden dieren te houden zodat geurhinder of abnormale burenhinder veroorzaakt wordt.
Artikel 2.12.3
Het is verboden voor uitbaters van een horecazaak of traiteurszaak om door de afgassen van
dampkappen geurhinder te veroorzaken.

Afdeling 2.13 Bestrijding van de lichthinder
Artikel 2.13.1
Het is verboden in het luchtruim verspreid licht, lichtbundels (laserlicht, gewoon kunstlicht,
gebundelde lichtstralen,…) of gelijkaardig licht voort te brengen of te projecteren, hetzij rechtstreeks,
hetzij door weerkaatsing. Uitzonderingen kunnen worden toegestaan door het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 2.13.2
Het is verboden verlichting op die wijze te plaatsen of te gebruiken zodat ze hinderlijk kan zijn.
Afdeling 2.14 uitbating van horeca en organisatie evenementen
Artikel 2.14.1
Het is verboden op het openbaar domein, of andere openluchtplaatsen alwaar het publiek toegang
heeft, openbare vergaderingen,concerten, feestelijkheden,evenementen, prijskampen of
vertoningen,… in te richten zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de burgemeester
zoals bepaald in artikel 2.3.1.

Artikel 2.14.2
De organisatie van een evenement (vanaf 100 personen) dient voorafgaandelijk positief geviseerd te
zijn naar aanleiding van de opmaak van een meldingsformulier of veiligheidsplan, door de
zaaluitbater, organisator of inrichter in te dienen minstens 30 kalenderdagen voor aanvang. Deze
documenten worden opgemaakt in overleg met de veiligheidsdiensten. De organisator houdt daarbij
rekening met de ‘Reglementen en richtlijnen voor organisatoren van evenementen’, opgesteld door
de veiligheidsdiensten. Indien tijdens de organisatie bijkomende maatregelen noodzakelijk blijken,
zijn bovengenoemde diensten gemachtigd deze af te dwingen.
Artikel 2.14.3
De bepalingen in verband met openings- en sluitingsuren zijn vervat in hoofdstuk 8 van het specifieke
gedeelte.

Artikel 2.14.4
Bezoekers van private plaatsen of instellingen, toegankelijk voor het publiek, dienen zich te gedragen
naar de voorschriften van het huishoudelijk reglement van de uitbater of organisator, voor zover dit
aan alle toegangen op een duidelijk zichtbare manier uitgehangen wordt en voor zover de inhoud
ervan niet in strijd is met de geldende wetgeving.
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Artikel 2.14.5
De uitbater van een drankgelegenheid dient voorafgaand aan de opening van de zaak over een
horecavergunning te beschikken. Indien de zaak toch geopend wordt, wordt ze ambtshalve gesloten,
zonder enige mogelijkheid tot verhaal. De horecavergunning kan door het college van burgemeester
en schepenen geschorst of ingetrokken worden indien er door de drankgelegenheid overlast
veroorzaakt wordt of indien niet meer aan de uitreikingsvoorwaarden voldaan wordt.

Artikel 2.14.6
Behoudens de eisen gesteld door de uitbater/verhuurder van de locatie of door de
veiligheidsdiensten, dient er voor occasionele dansgelegenheden, concerten en optredens door de
organisatie in toezicht voorzien te worden. De concrete modaliteiten worden uitgewerkt in overleg
met de veiligheidsdiensten. Op basis van de risicoanalyse door de veiligheidsdiensten kunnen er door
het college van burgemeester en schepenen specifieke verplichtingen inzake de bewaking opgelegd
worden.

Artikel 2.14.7
Het is niet toegelaten om glazen recipiënten (glazen en flessen) mee te nemen buiten de horecazaak
en haar terras.

Afdeling 2.15 Markten
Artikel 2.15.1
De wekelijkse markten worden gehouden op de dagen, plaatsen en uren vastgesteld door het college
van Burgemeester en schepenen. Op de plaatsen waar de wekelijkse markten doorgaan is er
parkeerverbod zoals op de geplaatste parkeerverbodstekens aangebracht. De voertuigen die zich op
deze plaatsen bevinden, worden op last en kosten van de eigenaar of bestuurder weggesleept.

Artikel 2.15.2
Het is verboden, elders dan op de bestemde marktplaats en de gestelde uren, de marktactiviteiten
voort te zetten.

Artikel 2.15.3
De marktkramers moeten de richtlijnen van de marktleider naleven zowel voor het plaatsen als voor
het wegnemen van hun koopwaar.

Artikel 2.15.4
De toegelaten maximale afmetingen van de standplaats mogen niet overschreden worden.
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Artikel 2.15.5
De voertuigen, waarmee de koopwaar op de markt wordt gebracht, moeten onmiddellijk gelost en
daarna geparkeerd worden op de plaatsen aangeduid door de politie en/of de marktleider.

Artikel 2.15.6
Het is de marktkramers verboden gedurende de markt hun koopwaar of inrichting te verplaatsen.

Artikel 2.15.7
Bij het verlaten van de markt moet de standhouder zijn standplaats en de onmiddellijke omgeving
netjes opruimen en het afval en de verloren verpakkingen meenemen.

Artikel 2.15.8
De opengeklapte luiken van winkelwagens of luifels of paraplus die te koop aangeboden waren
beschermen tegen zon of regen moeten zich minimum twee meter boven de grond bevinden.

Artikel 2.15.9
Het is de marktkramer verboden toestellen te gebruiken, die niet voldoen aan de veiligheidsnormen
of die gassen of rook laten ontsnappen, die de normen van de normale hinder overschrijden. Het is
eveneens verboden gebruik te maken van geluidsversterking of andere voorwerpen, die de normen
van normale hinder overschrijden.

Artikel 2.15.10
§1 In de straten waar de markten doorgaan dient de doorgang voor de hulpdiensten gevrijwaard te
blijven. Er moet een minimum doorgang zijn van 4 meter. Luifels mogen de doorgang niet hinderen.
§2 Er moet voldoende afstand zijn op kruispunten en in de bochten om de doorgang van de
hulpdiensten te vrijwaren.
§3 De bevoegde overheid kan maatregelen nemen om de minimum doorgang te verzekeren.

Artikel 2.15.11
Het is verboden koopwaar of welke belemmering ook op te stellen in de doorgangen aan het publiek
of voor de hulpdiensten voorbehouden.

Afdeling 2.16 Haven
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Artikel 2.16.1
§1 Het is verboden geloste of te laden voorwerpen of koopwaar langer dan 24 uur op de kaaien te
laten liggen, tenzij met uitdrukkelijke toelating van het gemeentebestuur en mits hiertoe de gewone
voorzorgsmaatregelen te hebben genomen.
§2 Voorwerpen of koopwaren die worden gemorst op de kaai dienen na de dagactiviteiten
opgeruimd te worden.
§3 Het wegspoelen van zand e.d. met water naar de riolering en het kanaal toe is strikt verboden
Artikel 2.16.2
Gevaarlijke stoffen, zoals bedoeld in de vigerende wetgeving, mogen in geen geval en onder geen
enkel voorwendsel op de kaaien of op het openbaar domein blijven liggen; zij moeten, naarmate zij
gelost worden, weggenomen worden.
Artikel 2.16.3
In aanvulling van artikel 2.7.1 §1 en artikel 2.7.5 §1 is elk havenbedrijf dat grondstoffen toegeleverd
krijgt langs het kanaal verplicht om de rijweg en aan beide kanten van de rijweg de kade, het
trottoir, greppel en fietspad voor zijn onroerend goed net te houden.

HOOFDSTUK 3: BEGRAAFPLAATSEN
Afdeling 3.1 Vaststelling overlijden en lijkbezorging
Artikel 3.1.1
Elk overlijden op het grondgebied van de gemeente, alsook elke ontdekking van een overledene op
het grondgebied van de gemeente, moet onmiddellijk aangegeven worden op het bureau van de
burgerlijke stand en dit overeenkomstig de bepalingen van het art . 77, 78, 80 en 84 van het
Burgerlijk Wetboek.
Artikel 3.1.2
Voordat de toegelaten geneesheer vaststelt dat het een natuurlijke dood betreft mag er niet
overgegaan worden tot een lijkschouwing (behalve bij gerechtelijk onderzoek), tot het nemen van
dodenmaskers en tot het balsemen of kisten. De toegelaten geneesheer brengt elke inbreuk op deze
bepaling onmiddellijk ter kennis van de politie
Artikel 3.1.3
§ 1. Niet gecremeerde stoffelijke overschotten moeten individueel met een lijkwagen of op een
passende wijze worden vervoerd.
In afwijking van deze bepaling is het toegelaten dezelfde lijkwagen te gebruiken :
1. voor het vervoer van een moeder en haar doodgeboren kind of voor het vervoer van een
doodgeboren meerling;
2. voor het vervoer van twee of meer bloed- en aanverwanten tot de tweede graad en voor personen
die op het ogenblik van het overlijden een feitelijk gezin vormden, die, tengevolge van hetzelfde feit
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overleden zijn, onder voorwaarde dat de kisten op behoorlijke wijze in de lijkwagen kunnen geplaatst
worden.
§ 2. Binnen de gemeentegrenzen mogen de lijkjes van kinderen van minder dan één maand, van
doodgeborenen en van foetussen, door diegene die instaat voor de begrafenis, naar het dodenhuis
of naar de begraafplaats vervoerd worden met een behoorlijk uitgerust voertuig.

Artikel 3.1.4
Behoudens schriftelijke toelating van de burgemeester zijn lijkstoeten met optocht te voet van de
plaats waar het stoffelijk overschot zich bevindt naar de kerk, tempel of rouwkapel en naar de
begraafplaats verboden.
De lijkstoeten waarop deze bepaling niet van toepassing is, zijn opgenomen in de administratieve
verordening op de begraafplaatsen.

Artikel 3.1.5
Het vervoer van een niet-gecremeerd stoffelijk overschot kan plaatsvinden vanaf het moment dat de
behandelend geneesheer of de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld, een attest heeft
opgesteld waarin hij verklaart dat het om een natuurlijke doodsoorzaak gaat en dat er geen gevaar
voor de volksgezondheid is.

Artikel 3.1.6
In geval van overlijden, wordt voor de begraving van een stoffelijk overschot, een kosteloze
toestemming verleend door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het
overlijden werd vastgesteld.
Artikel 3.1.7
Elk vervoer van lijk of as naar de gemeentelijke begraafplaats is verboden buiten de openingsuren,
op zondag en wettelijke feestdagen, uitgezonderd in geval van overmacht, of behoudens bijzondere
toelating van de burgemeester of de rechterlijke overheid
Artikel 3.1.8
Het is verboden door het meedragen van zinnebeelden, tekens of andere voorwerpen de orde in de
lijkstoet te verstoren.
Artikel 3.1.9
Het is verboden het stoffelijk overschot te vervoeren of te dragen anders dan in een gesloten,
waterdichte kist of een door de hogere overheid bepaald lijkomhulsel.

Afdeling 3.2 ordemaatregelen voor de begraafplaatsen
Artikel 3.2.1
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§1 Het is verboden de begraafplaatsen te betreden buiten de toegangsuren zoals aangekondigd aan
de toegangen van de begraafplaatsen.
§2 De toegang tot de begraafplaats is verboden voor personen in staat van dronkenschap.
Artikel 3.2.2
Op de begraafplaats is het voor bezoekers en aannemers die gelast zijn aan de graven werken te
verrichten verboden:
1. de muren en omheiningen van de begraafplaatsen, evenals de omheiningen van de graven, de
grafstenen en de gedenkstenen te beklimmen;
2. de graven, de strooiweide, de gras- en bloemperken te betreden;
3. afval, papier en andere voorwerpen weg te werpen binnen de omheining van de begraafplaats,
tenzij in de daartoe bestemde korven of bakken. Deze korven of bakken mogen alleen gebruikt
worden voor afval afkomstig van de begraafplaats;
4. zonder toelating binnen te dringen in de lokalen voorbehouden aan het personeel;
5. te bedelen, geld in te zamelen, zijn diensten aan te bieden, enigerlei voorwerp te venten, uit te
stallen of te verkopen;
6. reclamebriefjes uit te delen, plakbrieven, borden, geschriften of andere publiciteitstekens aan te
brengen, zowel binnen de begraafplaats als op de poorten en muren;
7. op gelijk welke wijze de doorgang van een lijkstoet te belemmeren;
8. zonder toelating van de grafbewaker om het even welk voorwerp dat zich op de begraafplaats
bevindt, weg te nemen of te verplaatsen;
9. enig dier mee te brengen of binnen te laten, met uitzondering van honden aan de leiband;
10. zich zodanig te gedragen dat men anderen stoort of beledigt, of op een wijze die onverenigbaar is
met de rust en de waardigheid van de plaats of met de eerbied die aan de doden is verschuldigd.
11.begrafenissen of lijkstoeten te filmen of te fotograferen, met uitzondering voor familieleden of
mits toelating van de familie
Artikel 3.2.3
Plechtigheden, niet overeenstemmend met de gewone lijkplechtigheden, zijn verboden binnen de
omheining van de begraafplaatsen, tenzij met voorafgaande toelating van de burgemeester.
Artikel 3.2.4
Het onderhoud van de graven rust op de families of de belanghebbenden, de vergunninghouders of
hun rechthebbenden. Onderhoudsverzuim dat verwaarlozing uitmaakt, staat vast als het graf
doorlopend onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, vervallen, ingestort of bouwvallig is.

HOOFDSTUK 4: BOUW
Afdeling 4.1: uitvoeren van werken aan het openbaar domein
Artikel 4.1.1
Het is verboden werken uit te voeren op, aan of in het openbaar domein (boven of onder de begane
grond) uit te voeren zonder de vereiste vergunningen. Deze vergunningen moeten getoond worden
op het eerste verzoek.
Artikel 4.1.2
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§1 Onverminderd de toepassing van art 2.3.2 §2 mag op het openbaar domein geen nieuw voetpad
aangelegd of een beschadigd voetpad hersteld worden zonder schriftelijke toestemming van het
college van burgemeester en schepenen dat de nadere modaliteiten bepaalt. Voor deze werken
moet de belanghebbende eigenaar of huurder een aanvraag indienen bij het college van
burgemeester en schepenen.
§2Het is verboden om voertuigen over het voetpad en trottoirbanden te laten rijden, zonder dat
deze trottoirbanden verlaagd werden en het voetpad aangepast werd in een oprit. Voor het
uitvoeren van de aanpassingswerken dient de belanghebbende eigenaar of huurder een aanvraag in
te dienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Afdeling 4.2: uitvoeren van werken buiten het openbaar domein
Artikel 4.2.1
Onverminderd toepassing van art 2.3.2 §3 mogen geen werken worden gestart aan
meergezinswoningen en bedrijfsgebouwen/handelspanden zonder dat vooraf door de bouwheer een
borgsom in gestort in de gemeentekas. Deze borgsom wordt geheel of gedeeltelijk vrijgegeven
indien na beëindiging van de werken wordt vastgesteld dat er geen schade aan het openbaar domein
werd toegebracht. Het college van burgemeester en schepenen stelt het bedrag van de borgsom
vast. Bouwheren van andere infrastructuren dienen zich te houden aan art 4.2.5 , in afwijking
van art 4.2.2 valt deze verplichting ten laste van de bouwheer. Herstellingswerken kunnen van
ambtswege op kosten van de bouwheer uitgevoerd worden.

Artikel 4.2.2
De verplichtingen, vermeld in deze afdeling, vallen ten laste van de uitvoerder van de werken en
kunnen desnoods van ambtswege op kosten van de bouwheer of de opdrachtgever door de
gemeente uitgevoerd worden.
Artikel 4.2.3
Het is verboden werken, die stof of afval op de omringende eigendommen of op de openbare weg
kunnen verspreiden, aan te vatten zonder het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen om dit te
voorkomen.
Artikel 4.2.4
§1 Het is verboden puin buiten de omheining (zoals voorzien in 4.2.10) op het openbaar domein te
gooien of te plaatsen alsook in de leidingen bestemd voor de afvoer van regen- of afvalwater, of in
de waterlopen. Alle bouw-, wegen- en ander afval dient onmiddellijk verwijderd te worden en
selectief te worden afgevoerd.
§2 Ingeval het openbaar domein door de werken bevuild wordt, moet de uitvoerder van de werken
hem onverwijld volkomen schoon maken.
Artikel 4.2.5
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Het is verboden, naar aanleiding van bouwwerken of aansluitingswerken van riolering, schade aan te
brengen aan het openbaar domein. Zonder vergunning van het college van burgemeester en
schepenen (cfr 2.3.2 §2) is het verboden, na de beëindiging van de werken, de eventuele
beschadiging aan het openbaar domein te herstellen. Deze vergunning moet ten laatste 15 dagen na
het beëindigen der werken aangevraagd worden.
Artikel 4.2.6
Het is verboden cement, mortel of andere bouwmaterialen te maken op het openbaar domein tenzij
dit gebeurt op een stevige plaat van voldoende grootte.
Artikel 4.2.7
Het is verboden bouwwerken uit te voeren zonder de nodige maatregelen te treffen ter signalering,
verlichting en beveiliging van de weggebruikers.
Artikel 4.2.8
Het is verboden bij alle werken de werf onafgesloten achter te laten. De verkeersbelemmering voor
de weggebruikers moet voldoende gesignaleerd en verlicht worden.
Artikel 4.2.9
Het is verboden grote nieuwbouwwerken of belangrijke verbouwing- en afbraakwerken uit te voeren
zonder een volle afsluiting van minstens 2 meter hoogte opgericht te hebben, die de veiligheid van
de voorbijgangers garandeert. Deze afsluiting moet steeds minstens 1 meter vrije beveiligde ruimte
voorzien voor de voetgangers. Indien dit materieel niet mogelijk is, kan de burgemeester afwijking
verlenen of andere veiligheidsmaatregelen voorschrijven.
Artikel 4.2.10
§1 Behoudens door de burgemeester toegestane afwijking mogen de materialen niet buiten de
omheining op het openbaar domein gelegd worden. De doorgang voor voetgangers moet vrij blijven
en de materialen moeten reglementair gesignaleerd worden.
§2 Het is de uitvoerder van bouwwerken verboden, na het beëindigen van de bouwwerken, nog
materialen of gelijk welke hindernissen te laten staan of in stand te houden op het openbaar domein.

Afdeling 4.3 Brandvoorkoming
Artikel 4.3.1
In geval van brand moet de brandweer onmiddellijk verwittigd worden.
Het is verboden een vals alarm te geven.
Artikel 4.3.2
Het is verboden de hulp of bijstand te weigeren waarvoor men wordt opgeëist door de burgemeester
of de door hem gemachtigde brandweerofficier naar aanleiding van operaties waarvoor de
brandweerdienst wordt opgeroepen.
De gevorderde hulp of bijstand mag de persoon die ze verleent niet in gevaar brengen.
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Artikel 4.3.3
§1 De brandkranen en andere watermonden in de straten moeten steeds vrij blijven en gemakkelijk
te bereiken zijn.
§2 Het is verboden deze installaties, leidingen en de erbij horende conventionele tekens op enigerlei
wijze te beschadigen en aan het zicht te onttrekken.

Afdeling 4.4 Afsluiting van eigendommen
Artikel 4.4.1
Het is verboden langs het openbaar domein op de perceelsgrens afsluitingen te plaatsen, die de
voorbijgangers kunnen verwonden of elektrocuteren of schade toebrengen.
Artikel 4.4.2
Binnen de bebouwde kom mag de weide niet afgesloten worden met prikkeldraad, buiten de
bebouwde kom is het afsluiten van weiden met schrik- of prikkeldraad toegestaan. Ze moeten steeds
op minstens 50 cm van de perceelsgrens geplaatst worden.
Artikel 4.4.3
Het is verboden grachten op te vullen of te verleggen. De grachten, die wederrechtelijk worden
opgevuld of verlegd, zullen door de overtreder onmiddellijk in hun oorspronkelijke staat moeten
hersteld worden. De grachten, of gedeelten ervan, mogen niet vervangen worden door buizen
zonder schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen die de voorwaarden
bepaalt. De vergunningshouder of zijn rechtsverkrijgers moeten instaan voor het onderhoud en de
eventuele instandhoudingwerken.
Bij in gebreke blijven van de overtreder kan de gracht in zijn oorspronkelijke staat hersteld worden
op kosten van de overtreder.
Artikel 4.4.4
Door de eigenaar of de rechthebbende moeten leegstaande panden voldoende beveiligd worden
tegen onbevoegd gebruik. De brievenbus van leegstaande panden moet behoorlijk afgedicht worden
zodat er geen post, reclamebladen en/of gratis tijdschriften in de brievenbus kunnen achtergelaten
worden.
Afdeling 4.5 Gevelmuren
Artikel 4.5.1
De eigenaars of bewoners van panden zijn verplicht om het aanbrengen van straatnaamborden,
andere aanduidingen van openbaar belang, en openbare nutsvoorzieningen aan de gevel te
gedogen; het is verboden deze te verwijderen of aan het zicht te onttrekken.
Voorgaande bepaling is eveneens toepasselijk op door het gemeentebestuur vergunde inrichtingen
zoals feestverlichting, bewakingscamera’s en installaties voor sfeermuziek.
Artikel 4.5.2
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Het is verboden vensters, deuren of poorten te plaatsen, die, geheel of gedeeltelijk, op of boven het
openbaar domein opendraaien of kantelen lager dan 2,80 meter, behoudens afwijking toegestaan
door de beheerder van het openbaar domein.

Afdeling 4.6 Verwijdering van afvalwater
Artikel 4.6.1
Het is verboden hemelwater of afvalwater komende van private eigendommen op de openbare weg
te laten lopen

Afdeling 4.7 Brandveiligheid in voor publiek toegankelijke gebouwen, lokalen en plaatsen
Artikel 4.7.1
Afdeling 4.7. is van toepassing op alle gebouwen, lokalen of plaatsen waar het publiek gewoonlijk,
kosteloos, tegen betaling of op vertoon van een lidkaart toegang heeft, en waar 50 personen of meer
kunnen aanwezig zijn, berekend volgens de bepalingen van 4.7.4.
Deze gebouwen, lokalen of plaatsen worden hierna aangeduid met de term "instelling".
Artikel 4.7.2
Afdeling 4.7. is niet van toepassing op :
- de instellingen van tijdelijke aard, zoals kermisinrichtingen, die nochtans onder het toezicht van de
gemeentelijke overheid vallen, die zekere veiligheidsvoorschriften kan opleggen;
- de gebouwen en lokalen bestemd voor erediensten
Artikel 4.7.3
Voor de instellingen van tijdelijke aard, zoals tenten, en voor de evenementen ingericht in gebouwen
en lokalen, die normaal geen publiek toegankelijke functie hebben, zijn de artikels 4.7.4, 4.7.5, 4.7.7,
4.7.8 en 4.7.9 van toepassing.
Artikel 4.7.4
Het maximaal aantal gelijktijdig toegelaten personen wordt vastgelegd op basis van de beschikbare
oppervlakte en van het aantal en de breedte van de (nood)uitgangen. Voor het criterium oppervlakte
geldt:
a) in handelsinrichtingen :
- 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.
b) in de zalen, waar uitsluitend vaste zetels of stoelen zijn aangebracht, is het maximum aantal
aanwezigen gelijk aan het aantal zitplaatsen.
c) in de andere inrichtingen toegankelijk voor het publiek : drie personen per 1 m² netto beschikbare
oppervlakte die gelijk is aan de totale oppervlakte verminderd met de oppervlakte ingenomen door
het vast meubilair, het sanitair en de zitplaatsen.
Artikel 4.7.5
Een uitgang leidt naar de openbare weg of naar een veilige plaats.
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Een veilige plaats is een gedeelte van het gebouw buiten het compartiment waar de brand zich
bevindt en van waaruit het gebouw kan verlaten worden zonder door het door de brand getroffen
compartiment te moeten gaan.
Aantal uitgangen:
- De instellingen of gedeelten van instellingen waar gewoonlijk ten minste 100 personen vertoeven
beschikken over ten minste twee gescheiden uitgangen. Drie gescheiden uitgangen zijn vereist voor
instellingen met een capaciteit van ten minste 500 personen.
Deze tweede en/of derde uitgang mag als "nooduitgang" worden aangeduid.
- Voor instellingen die maar over één uitgang dienen te beschikken, mag geen enkel punt van deze
instelling verder dan 30 m. van de uitgang zijn gelegen.
Breedte van de uitgangen:
- De uitgangswegen en -deuren hebben in totaal een vrije breedte die ten minste gelijk is, in
centimeter, aan het aantal in de instelling toegelaten personen. Voor trappen die naar de uitgangen
dalen geldt 1,25 cm per persoon en voor trappen die naar de uitgangen stijgen geldt 2 cm per
persoon.
- De nuttige breedte van de uitgangen en de evacuatiewegen, is gelijk aan ten minste 0,80 m.en is vrij
van elke hindernis tot op een hoogte van ten minste 2 meter.
- Het is verboden om het even welke voorwerpen, die de doorgang kunnen belemmeren of de vrije
breedte kunnen verminderen, te plaatsen in de trappenhuizen, uitgangswegen, uitgangen,
nooduitgangen en wegen die er naar toe leiden.
Artikel 4.7.6
Het is verboden een instelling uit te baten zonder in het bezit te zijn van een gunstig attest van de
burgemeester op verslag van de gemeentelijke brandweerdienst.
Bijkomende voorwaarden inzake brandveiligheid in de voor het publiek toegankelijke gebouwen,
lokalen en plaatsen worden bepaald in een afzonderlijke administratieve verordening.
Artikel 4.7.7
De uitbater / organisator moet de nodige maatregelen nemen om overschrijding van het vastgesteld
aantal personen, zoals bepaald in artikel 4.7.4., te voorkomen.
Bij overschrijding kan de burgemeester of de optredende politieofficier de instelling doen ontruimen.
Artikel 4.7.8
Er mogen geen gemakkelijk brandbare materialen zoals rietmatten, stro, karton, boomschors, papier
evenals gemakkelijk brandbare textiel en kunststoffen, noch als versiering noch als bouwmateriaal
voor wanden en (valse) plafonds aangewend worden.
De normale , functionele stoffering voor gordijnen, overgordijnen, vaste muurbekleding en
tafellinnen vallen niet onder deze bepaling.
Artikel 4.7.9
Het plaatsen van natuurlijke kerstbomen die niet brandvertragend werden behandeld, is verboden in
voor publiek toegankelijke gebouwen, lokalen en plaatsen, zoals opgesomd in artikel 4.7.1, 4.7.2. en
4.7.3 van deze verordening.
Artikel 4.7.10
De overige bepalingen inzake brandveiligheid in publiek toegankelijke gebouwen, lokalen en plaatsen
zijn bepaald in hoofdstuk 9 van het specifieke gedeelte
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HOOFDSTUK 5 ORDEMAATREGELEN VOOR DE GEMEENTELIJKE DOMEINEN
Artikel 5.1
Zonder voorafgaandelijk schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen is het
verboden eender welke manifestatie, vermakelijkheid, snelheidswedstrijd, oefening of elke andere
bedrijvigheid in te richten, uit te oefenen of te laten uitoefenen.
Artikel 5.2
De huurder en elke bezoeker moeten zich gedragen naar de richtlijnen die hen op behoorlijke wijze
door middel van aanwijzingen en borden of door enig ander middel ter kennis worden gebracht.
Artikel 5.3
De overige bepalingen in verband met de ordemaatregelen voor de gemeentelijke domeinen zijn
vervat in het specifieke gedeelte, hoofdstuk 10.

HOOFDSTUK 6 GROENBEHEER
Artikel 6.1
§1 Niemand mag, behoudens bepalingen opgenomen in hogere reglementeringen, zonder
voorafgaande en uitdrukkelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen, bomen
kappen of rooien, ongeacht of ze alleen staan, dan wel behoren tot een rij of een groep en die
voldoen aan één van volgende criteria: a) op een meter van de grond een stamomtrek hebben van
ten minste 1 m b) tenminste 7 meter hoog zijn. §2 Het kappen en rooien van hagen, houtkanten,
houtwallen en struwelen is eveneens verboden zonder vergunning van het college van burgemeester
en schepenen. §3 Boomgaarden met laagstam fruitbomen, boomkwekerijen en hagen als
tuinafsluiting in woonzones vallen niet onder deze regel.
HOOFDSTUK 7 GEMENGDE INBREUKEN
Artikel 7.1
Indien het parket geen vervolging instelt zijn de inbreuken op de artikelen 461, 463, 526, 537, 545;
559,1° ; 561.1°; 563,2° ; 563,3° ;534 bis ; 534 ter en 563 bis strafwetboek strafbaar met
administratieve sancties zoals bepaald in het algemeen reglement op de administratieve sancties
Artikel 7.2
Indien het parket hiertoe machtiging geeft zijn de inbreuken op de artikelen 398; 448; 521,3°
strafwetboek strafbaar met administratieve sancties zoals bepaald in het algemeen reglement op de
administratieve sancties.

HOOFDSTUK 8 STILSTAAN EN PARKEREN
Art 8.1 In overeenstemming met art 3.3° van de wet van 24 juni 2013 en het protocol met de
procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen worden inbreuken op
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artikel 21.4.4°; artikel 22.2 ; artikel 22bis,4°a ; artikel 22 ter, 1, 3°; artikel 22 sexies, 2; artikel 23.1.1°
en 2°; artikel 23.2,lid 1, 1° tot 3 en lid 2 ; artikel 23.3 ; artikel 23.4 ; artikel 24, lid 1, 1° tot en met 10°,
met uitzondering van 3°; artikel 25,1,1° tot en met 14°; Artikel 27.1.3 ; Artikel 27.5.1 ; artikel 27.5.2 ;
artikel 27.5.3 ; artikel 27 bis; artikel 70.2.1 ; artikel 70.3 ; artikel 77.4 en artikel 77.8 uit het KB van
1/12/1975 gestraft met de administratieve geldboetes voorzien in het “Koninklijk besluit van 9
maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor overtredingen betreffende
het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103,
vastgesteld met automatisch werkende toestellen”.
Art 8.2 In overeenstemming met art 3.3° van de wet van 24 juni 2013 en het protocol met de
Procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen worden “overtredingen
van de bepalingen betreffende verkeersborden C3 en F103, uitsluitend vastgesteld door automatisch
werkende toestellen” gestraft met de administratieve geldboetes voorzien in het “Koninklijk besluit
van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor overtredingen
betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3
en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen”.
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