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TITEL 1: OPENBAAR DOMEIN 

 

HOOFDSTUK 1: GEBRUIK VAN GEVELS VAN GEBOUWEN EN NUMMERING VAN 

HUIZEN 

 

Artikel 1: Huisnummer 

 

De gebruiker, eigenaar of houder van een zakelijk recht is verplicht om de door de 

gemeente toegekende huisnummers duidelijk en zichtbaar aan te brengen op het gebouw, 

standplaats, ligplaats of aan de toegang ervan, zodat het nummer zichtbaar is vanaf de 

openbare weg.    

Als het gebouw, standplaats of ligplaats niet langs de openbare weg gelegen is, dan moet er 

zichtbaar een huisnummer worden aangebracht op de hoofdtoegang die uitgeeft op de 

openbare weg. 

In appartementsgebouwen moet elk appartement ook op de ingangsdeur een nummer 

dragen dat overeenstemt met het nummer van de brievenbus. 

Na toekenning van een nieuw huisnummer, mag het oude nummer maximaal nog één jaar 

behouden blijven. Het wordt met een zwarte streep doorgehaald. 

Als werken aan het gebouw de verwijdering van het huisnummer vereisen, dient dit 

nummer ten laatste acht dagen na de beëindiging van de werken te worden hersteld. 

Het is verboden op welke manier dan ook de toegekende huisnummers en 

straatnaamborden te verbergen, af te rukken, te beschadigen of te doen verdwijnen. 

 

Artikel 2: Openbaar gebruik van de gevel 

 

Onverminderd de wettelijke bepalingen dienen houders van een zakelijk recht of huurder of 

om het even welke verantwoordelijke van een gebouw, zonder dat dit voor hen enige 

schadeloosstelling teweegbrengt, op de gevel of topgevel van hun gebouw, ook wanneer dit 

zich buiten de rooilijn bevindt, en in dit geval eventueel langs de straatkant, het 

aanbrengen toe te staan van alle noodzakelijke verankeringen (o.a. een plaat met de 

aanduiding van de straatnaam van het gebouw, alle verkeerstekens, alle tekens, 

uitrustingen, en houders van leidingen die van belang zijn voor de openbare veiligheid of in 

het kader van openbare versiering, openbare verlichting, … 

 

Tevens dient het onderhoud, de herstelling of vervanging toegelaten te worden. 

Het aanbrengen, verwijderen, vervangen of verplaatsen mag enkel gebeuren door de 

gemeente of in opdracht van de gemeente. 

De eigenaars en gebruikers worden voorafgaand schriftelijk verwittigd van het begin en de 

aard van het werk en de wijze waarop de signalisatie van openbaar nut wordt aangebracht. 

lndien bij bovenvermelde werkzaamheden schade wordt toegebracht aan de gevel, zal de 

gemeente de eigenaar van het pand hiervoor de geleden schade vergoeden. 

 

Artikel 3: Voorwerpen op gevel en buitenkant gebouw 

 

§1 Onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake ruimtelijke ordening 

is het verboden spandoeken, kabels, draden, lichtreclames, wimpels, vlaggen of antennes 

en parabolen op voorgevels van gebouwen of over de openbare weg te hangen zonder 

toelating van het college van burgemeester en schepenen. 
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Deze bepaling is niet van toepassing in geval van een vlaggenversiering en spandoeken 

waarvoor een algemene toelating of een toelating van het college van burgemeester en 

schepenen verkregen werd. 

 

§2 Het is verboden lange of omvangrijke voorwerpen vanuit een gebouw op de 

openbare weg te laten uitsteken zonder de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de 

veiligheid van de voorbijgangers te waarborgen. 

Dezelfde voorzorgsmaatregelen dienen in acht te worden genomen bij het openen van 

buitenzonneblinden, beweegbare luiken of zonnegordijnen die op de gelijkvloerse verdieping 

geplaatst zijn bij gebouwen die aan de openbare weg grenzen. 

Wanneer de buitenzonneblinden of beweegbare luiken open zijn, moeten ze met palen of 

haken op hun plaats worden gehouden. 

De palen en haken moeten steeds stevig vastgemaakt zijn zo dat ze de voorbijgangers niet 

kunnen verwonden of de veiligheid niet in het gedrang kunnen brengen. 

 

 

HOOFDSTUK 2: AANPLAKKINGEN EN RECLAME 

 

Artikel 4:  Aanplakkingen en reclame 

 

§1  Het is verboden affiches, aanplakbrieven, plakkaten, uithangborden, opschriften, 

vlugschriften, plakbriefjes, zelfklevers of spandoeken aan te brengen op de openbare plaats 

of op een voorwerp op de openbare plaats, tenzij na voorafgaande schriftelijke toelating 

door de burgemeester, behoudens hogere wetgeving. 

Deze toelating door de burgemeester bevat de plaatsen op de openbare plaats waar 

reglementair mag geplakt worden en kan modaliteiten bevatten. Voor het aanbrengen van 

een aanplakbiljet kan gevraagd worden een exemplaar voor te leggen aan de bevoegde 

dienst van de gemeente en kan gevraagd worden de plaatsen waar het aanbrengen ervan 

beoogd wordt, mede te delen. 

De aanplakkers moeten steeds in het bezit zijn van deze toelating tot aanplakken en 

moeten deze tonen op verzoek van de politie of de gemachtigde ambtenaar. 

 

§2  De affiches e.a. die niet conform werden aangebracht, dienen op het eerste verzoek 

van de politie of de gemachtigde ambtenaar verwijderd te worden. Als de verantwoordelijke 

dit nalaat, verwijdert de gemeente ze zelf en op kosten van de overtreders, onverminderd 

de straffen bepaald in dit reglement. 

 

Bij de overtreding van dit artikel is in eerste instantie de aanbrenger van de aanplakbrieven, 

plakkaten, opschriften, zelfklevers, affiches of spandoeken verantwoordelijk. Indien de 

aanbrenger niet gekend is, is de verantwoordelijke uitgever aansprakelijk voor het niet 

reglementair aanbrengen. 

 

§3  Het college van burgemeester en schepenen kan, in afwijking van § 1, plaatsen en 

aanplakborden aanduiden waar zonder toelating door lokale verenigingen affiches e.a. 

mogen worden aangebracht voor de aankondiging van activiteiten. 

§4 Uithangborden, publiciteitspanelen, slogans, opschriften, spandoeken en dergelijke 

dienen steeds in de Nederlandse taal opgesteld. 
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§5 Uithangborden, publiciteitspanelen, slogans, opschriften, spandoeken en dergelijke 

die een gedateerd evenement aankondigen dienen binnen de 14 dagen na beëindiging van 

het evenement te worden verwijderd. Bij het in gebreke blijven, wordt dit ambtswege 

uitgevoerd door de gemeentelijke diensten op kosten van de verantwoordelijke(n), 

onverminderd de straffen in dit reglement bepaald. 

Hetzelfde geldt voor borden die de verkoop of verhuur van een onroerend goed 

aankondigen, binnen de 14 dagen na het afsluiten van de overeenkomst. 

Ook verkiezingsdrukwerk dient binnen de 14 dagen na de verkiezingsdatum verwijderd te 

worden. 

 

HOOFDSTUK 3: RECLAME VOOR VERHUUR/VERKOOP VAN ONROEREND GOED 

 

Artikel 5: Reclame huur of verkoop van woongelegenheden 

 

Reclame voor verhuur of verkoop van woongelegenheden door eigenaars, verhuurders of 

derden mag niet op het openbaar domein geplaatst worden. Deze reclame mag wel op 

privédomein geplaatst worden op voorwaarde dat hiermee geen hinder veroorzaakt wordt.  

Deze reclame dient steeds in de Nederlandse taal opgesteld. 

De reclame die uitsteekt over de openbare weg moet minstens 2,5 meter hoog geplaatst 

worden en de wetgeving inzake ruimtelijke ordening moet nageleefd worden. 

 

HOOFDSTUK 4: PRIVATIEF GEBRUIK VAN HET OPENBAAR DOMEIN 

 

Afdeling 1 Algemene bepalingen 

 

Artikel 6: Verboden privatieve ingebruikneming 

 

§1  Behoudens vergunning van het college van burgemeester en schepenen en 

onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake ruimtelijke ordening is het 

volgende verboden: 

1.  Iedere privatieve bovengrondse en ondergrondse ingebruikneming van de openbare 

plaats zoals een vastgehecht, opgehangen, geplaatst of achtergelaten voorwerp, 

waardoor schade berokkend kan worden aan de veiligheid of de vlotte doorgang; 

2.  de installatie op hoge delen van gebouwen of tegen de gevels van huizen, van 

voorwerpen die gevaar kunnen veroorzaken door hun val, ook al steken ze niet uit 

over de openbare weg. 

De voorwerpen die geplaatst werden op vensterbanken en vastgehouden worden door een 

stevig bevestigde voorziening die niet boven de openbare weg uitsteekt, zijn vrijgesteld van 

deze bepaling. 

 

§2  Onverminderd de bepalingen van het verkeersreglement mag geen enkel voorwerp, 

zelfs gedeeltelijk, de voorwerpen van openbaar nut waarvan de zichtbaarheid volledig moet 

verzekerd zijn, verbergen. 

Geen enkel voorwerp mag, ook al was dat maar gedeeltelijk, de deuren of ramen van 

gebouwen langs de openbare weg verbergen, tenzij voor renovatiewerken 

Geen enkel voorwerp of obstakel mag het zicht op verkeerssignalisatie, verkeersborden, 

verkeersspiegels, informatie aan de bushaltes en dergelijke belemmeren. 
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§3  De ingebruikneming van openbaar domein kan enkel worden toegestaan door het 

college van burgemeester en schepenen.  In principe wordt een voetpad nooit over de 

gehele breedte ingenomen, tenzij dit praktisch onmogelijk is (bv. bij renovatiewerken). In 

de mate van het praktisch mogelijke blijft er altijd een vrije doorgang van minstens twee 

derde van een voetpad behouden voor voetgangers, kinderwagens, rolstoel-en 

rollatorgebruikers en er wordt bijzondere aandacht geschonken aan de veiligheid van deze 

categorie deelnemers aan het verkeer. 

 

§4  De voorwerpen die in strijd met dit artikel zijn geplaatst, vastgehecht of 

opgehangen, dienen op het eerste verzoek van de politie of van een gemachtigde 

ambtenaar verwijderd te worden. Bekomen vergunningen dienen steeds zichtbaar 

aangeplakt te worden in de directe nabijheid van de ingebruikneming van de openbare 

plaats. 

 

Artikel 7: Wijziging wegenis 

 

§1 Geen plein, straat, voetweg of andere openbare wegenis mag aangelegd, gewijzigd 

of tenietgedaan worden dan op beslissing van de bevoegde overheid. 

§2 Iedereen die zonder deze toelating of aangifte werken uitvoert op of onder de 

openbare weg, kan verplicht worden deze onmiddellijk te herstellen in de toestand waarin 

deze zich bevond voor de uitvoering van de werken. Bij in gebreke blijven, wordt dit van 

ambtswege uitgevoerd op kosten van betrokkene(n). 

§3 Niemand opent de deksels van openingen in de openbare weg, behalve voor het 

bevoorraden of het uitvoeren van onderhouds-, blus- en reinigingswerken, of voor openbare 

toiletten, enz. Wie dergelijke deksels opent, sluit ze opnieuw en treft de nodige 

veiligheidsmaatregelen wanneer de deksels geopend zijn. 

 

§4 Niemand voert werken op of onder de openbare weg uit zonder schriftelijke 

toestemming van het college van burgemeester en schepenen. Voor geringe of 

spoedeisende werken is een aangifte bij de gemeente voldoende, onmiddellijk na het begin 

van de werken. 

Iedereen die zonder deze toestemming of aangifte werken uitvoert op of onder de openbare 

weg, herstelt die onmiddellijk in de toestand vóór de werken. 

 

Artikel 8: Toegelaten privatieve ingebruikneming 

 

§1  Tijdelijke ingebruiknemingen onttrekken de openbare plaats gedurende slechts een 

korte tijd aan zijn openbare bestemming. Dit is veelal het geval voor verplaatsbare, 

bovengrondse inrichtingen. 

Blijvende ingebruiknemingen zijn vergunningsplichtig volgens de regelgeving op de 

ruimtelijke ordening. Het betreft veelal vaste inrichtingen die nagenoeg altijd steun vinden 

in de grond, zoals overdekte inrichtingen, gesloten inrichtingen en inrichtingen met een 

vloer die al dan niet in de grond is bevestigd. 

 

§2  Niemand neemt het openbaar domein privatief tijdelijk in gebruik zonder 

voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  De 

procedure is beschreven in de bijlage bij dit reglement. 

 

§3  Niemand neemt het openbaar domein privatief permanent in gebruik zonder 

voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen, 

onverminderd de eventuele toelating of vergunning zoals vereist vanuit de regelgeving op 
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de ruimtelijke ordening. Indien ingebruikname van een gewestweg of de aanhorigheden 

ervan, moet tevens een vergunningsaanvraag ingediend worden bij het Vlaamse Gewest. 

 

Artikel 9: Borden en signalisatie 

 

Bij het afleveren van een toelating voor de inname openbaar domein, kan verplicht te 

plaatsen signalisatie opgelegd worden.  De aanvrager is wettelijk verplicht om bij een 

inname van het openbaar domein de juiste verkeersborden te (laten) voorzien om de 

veiligheid van alle weggebruikers te garanderen.  Deze signalisatie dient in de Nederlandse 

taal opgesteld. Voor het afsluiten van een straat kan de gemeente voor de nodige 

signalisatie zorgen. 

Signalisatie met anderstalige vermeldingen dient op het eerste verzoek te worden 

verwijderd en vervangen door ééntalig Nederlandstalige borden. 

 

Artikel 10: Algemene voorwaarden voor privatieve ingebruikname 

 

lndien een omheining de inrichting omsluit, is het ondoorzichtige gedeelte van die afsluiting 

maximum 0,80 m hoog en is elke opbouw daarboven doorzichtig.   

De toegang tot de inrichting is niet groter dan noodzakelijk is om ze te kunnen betreden.  

De toegang tot de inrichting bemoeilijkt de evacuatiemogelijkheden van de gebouwen en 

lokalen die onderworpen zijn aan de brandpreventie niet of maakt die ontruiming niet 

onmogelijk. 

 

De vergunninghouder neemt alle voorzorgen om papier, etensresten, vruchten, afval en de 

voorwerpen op te ruimen die van hun inrichting voortkomen en die hun cliënteel al dan niet 

heeft weggeworpen. 

Indien de inrichting een verhoogde vloer bevat, bestaat die uit panelen van maximum 2,50 

m bij 1,50 m om een vlugge demontering en ontruiming mogelijk te maken. De oprit tot 

een toegang op hoger vloerniveau heeft een schuine helling. 

 

De ingebruikneming van de openbare plaats heeft niet tot gevolg dat bij wet of verordening 

vastgelegde erfdienstbaarheden van algemeen nut en nutsvoorzieningen, zoals onder meer 

hydranten, mangaten en deksels, moeilijk of niet meer gebruikt kunnen worden.   

De inrichting mag in geen geval het uitzicht op verkeerstekens verminderen of onmogelijk 

maken. Oversteekplaatsen voor voetgangers blijven in alle omstandigheden goed zichtbaar. 

 

De vergunninghouder beschadigt het openbaar domein niet. De normale afwatering blijft 

behouden. 

De vergunninghouders veranderen de vergunde inrichting niet zonder toestemming van het 

college van burgemeester en schepenen. 

De vergunninghouder is, zowel tegenover derden als tegenover de gemeente, aansprakelijk 

voor het verlies, de beschadigingen, de ongevallen, de schade en alle gevolgen die 

voortspruiten uit de plaatsing, het bestaan, het onderhoud, de wijziging of de schorsing van 

de toegestane inrichting. 
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Afdeling 2 Specifieke vormen van privatief gebruik van de openbare plaats 

 

Artikel 11: Parkeerverbod 

 

Een toelating voor het plaatsen van borden parkeerverbod op het openbaar domein kan 

verleend worden naar aanleiding van  

a. Bouw-, renovatie en/of afbraakwerken 

b. Verhuis of levering 

c. Publieke evenementen 

d. Rollend materieel1 

De borden parkeerverbod moeten voldoen aan de wettelijke vereisten (verkeersbord E1, 

met een minimum diameter van 0,40m, onderbord met blauwe achtergrond, opwaartse of 

neerwaartse pijl, oranje paal of steun met een totale hoogte van minimum 1,5m). 

De borden parkeerverbod moeten minstens 24 uur voor de aanvang van de inname 

geplaatst worden om zo de mensen tijdig in kennis te stellen van het parkeerverbod.   

Er worden geen parkeervergunningen afgeleverd voor voertuigen van gasten van private 

feesten (bv. trouwfeesten, BBQ, …). 

De aanvraagprocedure is beschreven in bijlage 7 van dit reglement. 

 

Artikel 12: Plaatsen signalisatie n.a.v. een evenement 

 

De gemeentelijke diensten kunnen signalisatie plaatsen naar aanleiding van toegestane 

evenementen.   

De aanvraagprocedure is beschreven in bijlage 7 van dit reglement.  De aanvraag van een 

evenement geldt meteen ook als aanvraag voor het plaatsen van de signalisatie.  De 

gemeentelijke diensten zorgen voor de plaatsing en het ophalen van de nodige signalisatie. 

 

Artikel 13: Terrassen voor horeca 

 

Een toelating voor seizoensgebonden of permanente inname van het openbaar domein kan 

verleend worden voor het plaatsen van tafels, stoelen, banken, terrassen, en andere zaken 

op het openbaar domein voor horeca. 

De eigenaars of uitbaters van horecabedrijven die een terras wensen te plaatsen moeten 

een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen om een vergunning 

te bekomen.   

De aanvraagprocedure is beschreven in bijlage 7 van dit reglement. 

  

 
1 bedrijfsvoertuigen aangewend voor goederenvervoer en bepaalde werken zoals trekkers, vrachtwagens, aanhangwagens, 

opleggers, tractoren, heftrucks, gespecialiseerde kranen, tankwagens, enz… 
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§1 Periode 

De eigenaars of uitbaters van horecabedrijven kunnen van 1 april tot en met 30 september 

een zomerterras (terras, terrasafsluiting, stoelen, banken, tafels en/of parasols) plaatsen.  

Deze terrassen mogen door het publiek worden ingenomen : 

− de nacht van donderdag op vrijdag, vrijdag op zaterdag, van zaterdag op zondag en 

de nacht voor een wettelijke feestdag uiterlijk tot 1u ’s nachts 

− alle andere nachten uiterlijk tot 23u ‘s avonds 

De eigenaars of uitbaters van horecabedrijven kunnen in het winterseizoen, lopende van 1 

oktober tot en met 31 maart, een winterterras (terras, terrasafsluiting, stoelen, banken, 

tafels en/of parasols) plaatsen.  Deze terrassen mogen door het publiek worden ingenomen: 

− de nacht van donderdag op vrijdag, vrijdag op zaterdag, van zaterdag op zondag en 

de nacht voor een wettelijke feestdag uiterlijk tot 24u ’s nachts 

− alle andere nachten uiterlijk tot 22u00 ‘s avonds 

§2 Locatie en afmetingen 

De terrassen (eilandterrassen) zullen steeds zo worden geplaatst dat te allen tijde een vrije 

doorgang voor voetgangers van minimaal 1,5m tussen de gevel van de horecazaak en het 

terras zal gelaten worden.   

Terrassen direct aansluitend op de gevel van de zaak (gevelterrassen) kunnen worden 

toegestaan indien een vrije doorgang voor voetgangers van minimaal 1,5m naast het terras 

mogelijk is zonder de rijbaan te moeten betreden.   

De toegelaten afmetingen worden bepaald in functie van de plaatselijke omstandigheden, zoals 

de openbare veiligheid, het voetgangersverkeer, de mogelijkheid om de straat te reinigen, het 

straatbeeld, enz. 

Verhoogde vloeren zijn mogelijk indien het terras toegankelijk blijft voor personen met een 

beperking.  Het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke 

stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid is hiervoor van toepassing: 

• Vrije breedte minimum 120cm bij afwerking, tussen leuningen en andere 

afwerkingselementen 

• Maximale hellingspercentage/hoogteverschil  

o Tot 10cm hoogteverschil: max 10%, max lengte helling 1m 

o 10 tot 25cm hoogteverschil: max 8,3%, max lengte helling 3m 

o 25 tot 50cm hoogteverschil: max 6,25%, max lengte helling 8m 

o Meer dan 50cm hoogteverschil: max 5%, max lengte helling 10m 

§3 Terrasmeubilair 

Losstaande stoelen, banken en/of tafels van een degelijke kwaliteit dienen eenvoudig en 

onmiddellijk weg te nemen en op te bergen zijn.  Terrasmeubilair dient op een ordentelijke 

wijze geplaatst te worden en mag geen hinder vormen voor een eventuele evacuatie van de 

bezoekers.  De vorm, materiaal en de kleur van het meubilair zijn vrij te kiezen door de 

uitbater maar dienen de eenvormigheid van het terras na te streven.   

§4 Terrasschermen 

Verticale constructie of wand die bescherming moet bieden tegen wind en lawaai en 

dergelijke, bakent  de terraszone af.  Terrasschermen moeten volledig stabiel zijn, zonder 

gevaar voor de weggebruikers. Ze mogen de zichtbaarheid van de verkeerssituatie niet 

belemmeren. 
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§5 Parasols en luifels 

Parasols en/of luifels die op of boven een terras worden geplaatst zijn van stof.  Per terras is 

slechts één type parasol/luifel qua vorm en kleur toegelaten.  Parasols/luifels zullen in open 

stand nooit verder reiken dan de toegestane terraszone.  De obstakelvrije hoogte van 2m 

moet steeds gevrijwaard worden.  De constructieve delen van de parasol moeten zich aan 

de onderzijde van het zeil bevinden.  Voor de luifels kan er wel gewerkt worden met onder 

de constructie hangende zeilen.  Het zeil van de parasols/luifels moet uitgevoerd worden in 

een geweven, brandvertragende stof en in één kleur. Luifels dienen bevestigd te worden 

aan de gevel op een hoogte van min 3,5m.   

 

§6 Verwarmings-en verlichtingstoestellen 

Verwarmingstoestellen worden toegelaten bij zomer- en winterterrassen.  

Verwarmingstoestellen moeten op minstens 1 meter van brandbare stoffen en materialen 

opgesteld staan of er zodanig van afgezonderd zijn dat brandgevaar of aanraking 

voorkomen wordt.  De verwarmingstoestellen moeten stabiel binnen de terraszone 

opgesteld worden.  Geldige keuringsattesten waaruit blijkt dat de verwarmingstoestellen 

goedgekeurd zijn door een onafhankelijk keuringsorganisme moeten te allen tijde 

voorgelegd kunnen worden.  De voorkeur gaat uit naar elektrische verwarming. 

Kabels mogen niet op of over de openbare weg lopen tenzij de kabel wordt aangelegd in 

een kabelgoot met maximale hoogte van 2,5cm en de kabelgoot is zo gevormd dat de 

overgang gelijkmatig gebeurt, waardoor er mogen dus geen opstaande randen zijn.   

De reikwijdte van de verlichtingstoestellen zal nooit verder dragen dan het eigen terras.  

Alle verlichting is naar beneden gericht om lichtvervuiling boven de horecazaak te 

vermijden.  Kabels en andere nutsvoorzieningen mogen niet lopen op of over de openbare 

weg. 

 

§7 Andere elementen qua terrasinrichting 

Plantenbakken zijn toegelaten op voorwaarde dat ze snel en eenvoudig te verwijderen zijn. 

Zowel de bakken als de planten staan volledig binnen de terraszone.  De uitvoering van de 

bakken is sober en uitgevoerd in duurzame materialen.  De planten en de plantenbakken 

dienen te worden onderhouden en de planten dienen voldoende frequent gesnoeid.   

Andere toelaatbare zoals menuborden en bestek- en bordenkastjes mogen enkel in 

combinatie met tafels, stoelen en banken worden geplaatst. Deze voorzieningen zullen 

steeds stabiel binnen de toegestane terraszone aangebracht worden en moeten zo geplaatst 

worden dat de vloeiende doorgang binnen het terras niet gehinderd wordt.  Ze zullen 

uitgevoerd worden in duurzame en kwaliteitsvolle materialen.  De hoogte van de 

menuborden is beperkt tot een hoogte van 1.20m en een breedte van 0.80m 

Zijn onder andere niet toegestaan als terrasinrichting:   

− Het gebruik van alle vormen van audio en visuele installaties.   

− Alle installaties voor het bereiden van eten of schenken van dranken.   

Er mag geen verbinding gemaakt worden tussen het terrasscherm en de parasol-luifel. De 

open ruimte mag niet worden opgevuld. 

Alle aankondigingen in en rond het terras dienen in de Nederlandse taal opgesteld. 
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Artikel 14: Uitstallingen en automaten voor verkoop van goederen en diensten 

 

Een toelating inname van het openbaar domein kan verleend worden voor het uitstallen van 

koopwaar op de openbare weg, brood- en drankautomaten en andere zaken op het 

openbaar domein. 

De handelaars die verkoopartikelen tentoonstellen op de openbare weg moeten 

voorafgaandelijk een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen om 

een vergunning te bekomen.   

Langsheen de voorgevels van handelszaken en tot op minimaal 50cm van de grens met de 

naastliggende percelen, kan de handelaar over een maximale breedte van 1m zijn goederen 

tentoonstellen.  Er zal voor gezorgd worden dat er steeds een vrije doorgang van minimaal 

1,5m wordt gerespecteerd, teneinde een vlotte en veilige circulatie voor voetgangers te 

garanderen.   

Een toelating voor de inname van het openbaar domein stelt de aanvrager niet vrij om zich 

in orde te stellen met eventuele andere benodigde vergunningen zoals deze voor ambulante 

handel en een omgevingsvergunning (bij permanente terrassen). 

 

Artikel 15: Gevel- en tegeltuinen  

 

§1 Mits voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen 

kunnen op de openbare weg tegeltuintjes ter verfraaiing van het straatbeeld worden 

aangelegd. 

- De tegeltuintjes zijn toegelaten mits zij binnen een strook van 30 cm vanuit de 

gevelmuur of plint worden aangelegd. 

- Er moet op het voetpad steeds een vrije doorgang van minimum 1,50 m gelaten 

worden. 

- De plantstrook wordt omrand met verticaal geplaatste tegels, klinkers of sierstenen 

zonder scherpe randen. 

- De randen mogen maximum 10 cm boven het niveau van het voetpad uitsteken. 

- Enkel klimplanten, planten zonder doornen of overvloedige dracht en kleine 

bodembedekkende planten zijn toegelaten. Giftige en invasieve planten zijn verboden. 

- De gemeente ontdoet het voetpad van de verharding. 

§2 De planten in de tegeltuintjes moeten zodanig onderhouden en desgevallend gesnoeid 

worden dat de beplanting binnen de strook van 30 cm. blijft en dat de vrije doorgang niet 

gehinderd wordt. 

- Wanneer het tegeltuintje niet meer gebruikt wordt, dient aan het college van 

burgemeester en schepenen een aanvraag gericht om het voetpad in zijn 

oorspronkelijke staat te herstellen. 

- Om redenen van algemeen belang kan de eigenaar of bewoner verplicht worden om 

het tegeltuintje te verwijderen, zonder dat hij enig recht op schadevergoeding kan 

doen gelden. 

- De bewoner dient het tegeltuintje naar behoren te onderhouden. Indien grove 

verwaarlozing wordt vastgesteld, wordt het voetpad, na voorafgaande aanmaning van 

de betrokken bewoner, van ambtswege in zijn oorspronkelijke staat hersteld, zonder 

dat de bewoner enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. 
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Artikel 16: Opladen van elektrische voertuigen  

 

§1 Voor de toelating tot het tijdelijk plaatsen van laadkabels voor elektrische voertuigen 

dient een aanvraag gericht aan het college van burgemeester en schepenen. 

§2 Het laden vanuit de eigen woning, waarbij een kabel over het voetpad gelegd wordt, 

is onderworpen aan de volgende voorwaarden: 

- het laadpunt dient zich op eigen privaat terrein te bevinden 

- het laden kan niet plaatsvinden op locaties waar laden en lossen of parkeren verboden 

is 

- tijdens het laden dient rekening te worden gehouden met de buren 

- de elektrische kabel is in goede staat 

- de openbare parkeerplaats moet aangrenzend zijn (aan het voetpad) aan de kant van 

de woning 

- de kabel mag niet over de rijbaan worden gelegd 

- de kabel mag maximaal tien meter over het voetpad liggen (afstand vanaf de grens 

van het eigen privaat terrein tot aan de wagen) 

- de kabel wordt zover mogelijk langs het voetpad gelegd. 

- de kabel moet ofwel afgedekt zijn onder een kabelmat, ofwel zich in een kabelgoot 

bevinden 

o Indien kabelmat : 

▪ de kabelmat is van zodanige kwaliteit zodat gebruikers van het 

voetpad geen hinder van de kabel ondervinden en er niet over kunnen 

struikelen 

▪ de kabelmat moet zo zwaar zijn dat hij niet door de minste windstoot 

wegwaait of opkrult. 

o Indien kabelgoot  : 

▪ de kabelgoot heeft een maximale hoogte van 2,5cm 

▪ de kabelgoot is zo gevormd dat de overgang gelijkmatig is zonder 

opstaande randen 

▪ de kabelgoot dient loodrecht op de gevel aangebracht 

▪ er mogen geen bijkomende goten aangelegd op de openbare weg 

- na het laden worden kabel en de kabelmat/kabelgoot onmiddellijk verwijderd. 

§3 De toelating wordt gekoppeld aan het adres, maar geeft geen rechten over de 

parkeerplaats gelegen voor dit adres. Bij het niet correct naleven kan de toelating 

onmiddellijk schriftelijk opgezegd worden. 

§4 Het laden vanuit de eigen woning, waarbij een kabel over het voetpad gelegd wordt, 

gebeurt steeds voor eigen rekening en op eigen risico. Dit houdt in dat de eigenaar 

aansprakelijk is voor alle schade aan derden die daaruit zou kunnen ontstaan. 

 

Artikel 17: Woonwagens  

 

§1 Het is verboden langer dan 24 uur standplaats te nemen met woonwagens op het 

openbaar domein. Na verloop van deze tijdsspanne is het deze woonwagenbewoners niet 

toegelaten zich naar een andere standplaats op de openbare weg, binnen het grondgebied 

van de gemeente, te begeven. De burgemeester kan evenwel een langere verblijfsduur 

toestaan op speciaal daartoe aangewezen terreinen.  

§2 Het is verboden standplaats te nemen op privéterrein met woonwagens die dienen voor 

bestendige huisvesting tenzij dit toegelaten is op basis van de wetgeving op ruimtelijke 

ordening. Uitzondering hierop is toegestaan mits voorafgaande schriftelijke toelating van 
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het college van burgemeester en schepenen en na voorlegging van de schriftelijke toelating 

van de eigenaar. Deze toelating kan steeds worden ingetrokken. De politiediensten zullen 

steeds toegang hebben tot de terreinen waar deze woongelegenheden zich bevinden.  

§3 Onder dit artikel vallen niet : de wagens van circuslui of foorreizigers die deelnemen aan 

door de gemeente georganiseerde of toegelaten evenementen. Zij mogen met hun 

woonwagens plaatsnemen op de openbare weg of op een andere door het college van 

burgemeester en schepenen aangewezen plaats voor de duur van die evenementen en voor 

de periode nodig voor het op- en afbouwen van de attractie.  

§4 Als de bewoners van een woonwagen, in weerwil van het verbod in §1 van dit artikel, 

langer dan 24 uren op een openbare weg binnen het grondgebied van de gemeente een 

standplaats blijven innemen, en als de bewoners weigeren hun woonwagen te verplaatsen, 

of als zij niet aan te treffen zijn, zal de woonwagen ambtshalve op kosten en risico van de 

bewoner, kunnen verplaatst worden door de zorgen van de politie. 

 

Artikel 18: Trage wegen  

 

§1 Bij het bewerken en beplanten van de velden en akkers zal een minimale afstand tot 

de grens van de trage weg worden in acht genomen van ten minste 0,5 m, tenzij de trage 

weg diagonaal een aaneengesloten veld kruist. 

§2 Het beschadigen van de bedding van de trage weg door omwerken, ploegen, zaaien 

of planten is verboden.  

§3 Indien een trage weg diagonaal een aaneengesloten veld kruist, kan het college van 

burgemeester en schepenen, of een door het college van burgemeester en schepenen 

gemachtigde ambtenaar, het ploegen van een onverharde trage weg toestaan, indien de 

wegbedding binnen de 24 uur over zijn volledige breedte wordt aangedrukt met een wals. 

 

Artikel 19: Bepalingen rond grens openbaar domein-privaat domein 

 

§1 Levende afsluitingen, prikkeldraad en elektrische schrikdraad moeten op minimum 

0,50 m achter de rooilijn van de weg geplant of geplaatst worden. Levende afsluitingen 

worden jaarlijks voor 15 mei geschoren of gesnoeid door de eigenaar of gebruiker. 

§2 Langs verharde wegen mogen de hagen en het ondoorzichtig gedeelte van de dode 

afsluitingen langs de bolvormige kant van de onoverzichtelijke bochten slechts een 

maximum hoogte van 0,75 m bereiken. Deze hoogte wordt gemeten vanaf het peil van de 

openbare weg.  Dit artikel is niet van toepassing voor bestaande, ondoorzichtige gedeelten 

van de dode afsluitingen, zolang ze niet gewijzigd worden. 

§3 Toegangspoorten, hekkens, deuren of andere inrichtingen die de toegang vanaf de 

gemeenteweg verschaffen tot aangelande eigendommen, huizen, akkers of velden, moeten 

geïnstalleerd worden buiten de rooilijn van de gemeenteweg en mogen in geen geval 

uitdraaien over de gemeenteweg. 

§4 Inrichtingen die de toegang verschaffen tot een trage weg voor één of meerdere 

categorieën van weggebruikers, zoals draaipoorten, overstapjes of fietssluizen mogen alleen 

geplaatst worden met voorafgaande toestemming van het college van burgemeester en 

schepenen of een door het college van burgemeester en schepenen gemachtigde 

ambtenaar.  Het college van burgemeester en schepenen ziet toe op de veiligheid voor de 

weggebruiker van de geïnstalleerde inrichtingen. 
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HOOFDSTUK 5: ECONOMISCHE BEDRIJVIGHEID OP OPENBAAR DOMEIN 

 

Afdeling 1 Ambulante handel 

 

Artikel 20: Reizende slijterijen 

 

Tenzij met bijzondere voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester, worden 

reizende slijterijen op het grondgebied van de gemeente niet gedoogd. 

 

Afdeling 2 Markten en jaarmarkten 

 

Artikel 21: Voorwaarden organisatie en deelname openbare markten 

 

De voorwaarden voor de organisatie van en de deelname aan openbare markten en de 

uitoefening van ambulante activiteiten op de openbare plaats of op privéterrein worden door 

de gemeenteraad vastgelegd in een gemeentelijk reglement. 

 

Afdeling 3 Kermissen 

 

Artikel 22: Voorwaarden organisatie en deelname kermissen 

 

De voorwaarden voor de organisatie van en de deelname aan de kermissen op de openbare 

plaats of op privéterrein worden door de gemeenteraad vastgelegd in een apart 

gemeentelijk reglement. 

 

Afdeling 4 Circussen 

 

Artikel 23: Procedure aanvraag circus 

 

Wie een staanplaats voor een circus op privaat of het openbaar domein wil, moet hiertoe 

een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. 

De procedure voor de aanvraag van een circus is opgenomen in bijlage 8 van dit reglement. 

 

Artikel 24: Verboden circusactiviteiten 

 

§1 Circussen met wilde dieren en niet-erkende circussen worden niet toegelaten op het 

grondgebied van de gemeente. 

§2 Circussen die werken met dieren, moeten te allen tijde de naleving van het welzijn 

der dieren kunnen aantonen.  
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HOOFDSTUK 6: GROENE (SPEEL)RUIMTEN 

 

Artikel 25: Toepassingsgebied groene (speel)ruimten 

 

§1 Onder groene (speel)ruimten wordt verstaan: openbare plantsoenen, parken, 

tuinen en alle stukken van de openbare plaats buiten de rijbaan, die openstaan voor het 

verkeer van personen en in hoofdorde bestemd zijn voor wandelen of ontspanning. 

§2 Het college van burgemeester en schepenen kan plaatselijk afwijken van de 

bepalingen van deze afdeling, mits deze afwijkingen ter plaatse op passende wijze worden 

bekendgemaakt. 

§3 Ter verduidelijking kunnen de reglementaire bepalingen ter hoogte van de publiek 

toegankelijke plaatsen uitgehangen worden. Pictogrammen kunnen het reglement verder 

verduidelijken. 

 

Artikel 26: Toegankelijkheid groene (speel)ruimten 

 

§1 De groene (speel)ruimten zijn vrij toegankelijk voor voetgangers, fietsers, aan de 

hand geleide voertuigen en wagens voor mindervaliden. Motorrijders zijn enkel toegestaan 

mits ze hun voertuig met stilstaande motor voortbewegen.  De gebruikers dienen de fietsen 

of motorvoertuigen achter te laten op de hiertoe voorziene en ingerichte plaatsen. 

Gemotoriseerde voertuigen zijn niet toegestaan, tenzij: 

− op de plaatsen die hiervoor zijn ingericht, 

− mits uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar/beheerder (bijvoorbeeld de tijd voor 

laden en lossen), 

− voor beheer, onderhoud en toezicht door of in opdracht van de gemeente en de 

veiligheidsdiensten. 

Hierbij wordt steeds voorrang verleend aan de gebruikers van de openbare terreinen. 

§2 Bepaalde gedeelten, terreinen of speeltuigen kunnen, al dan niet tijdelijk, 

ontoegankelijk gemaakt worden. De ontoegankelijkheid wordt ter plaatse aangegeven met 

borden of plannen. 

§3 Wegens uitzonderlijke (weers-)omstandigheden kan het terrein geheel of gedeeltelijk 

op bevel van de burgemeester gesloten worden voor het publiek.  Dit verbod wordt bij de 

ingang(en) aangegeven en dient gerespecteerd te worden.  De terreinen zijn niet 

toegankelijk bij stormweer. 

§4 Inzake de toegankelijkheid voor honden is artikel 142 overeenkomstig van 

toepassing. 

 

Artikel 27: Openingsuren groene (speel)ruimten 

 

§1 Tenzij ter plaatse anders aangekondigd, gelden op de groene (speel)ruimten 

volgende openingsuren:  

Van 1 april tot en met 31 oktober: van 8u00 tot 22u00 

Van 1 november tot en met 31 maart: van 9u00 tot 18u00. 
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§2 Een groene (speel)ruimte kan buiten de openingsuren afgesloten worden. 

Toegang buiten deze openingsuren wordt enkel toegestaan mits voorafgaande schriftelijke 

toelating van de burgemeester. 

 

Artikel 28: Verbodsbepalingen voor groene (speel)ruimten 

 

Het is verboden: 

 

- vogels te vangen en hun nesten te vernielen en alle andere dieren lastig te vallen. 

- te vissen zonder voorafgaande vergunning van het college van burgemeester en 

schepenen in de door de gemeente beheerde oppervlaktewateren van de openbare 

ruimte, 

- zich op de grasperken te begeven welke door specifieke borden ontoegankelijk zijn 

gemaakt. 

- om een bedrijfs- of beroepsbezigheid uit te oefenen, koopwaren uit te stallen of te 

verkopen, reclame te maken, drukwerk of om het even wat uit te delen zonder 

voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 

- op dusdanige wijze te spelen dat andere gebruikers gehinderd kunnen worden of de 

rust van de plaats of van de bezoekers kan verstoord worden. 

 

Artikel 29: Gebruik van speeltoestellen en speelterreinen 

 

De speeltoestellen dienen op een behoorlijke wijze gebruikt te worden overeenkomstig de 

functie waartoe ze zijn ingericht, teneinde abnormale slijtage of beschadiging te vermijden. 

De speeltoestellen, zandbakken, enz… zijn voorbehouden aan kinderen tot de leeftijd van 12 

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

van de toestellen, zandbakken en dergelijke. 

Elke bezoeker dient er zorg voor te dragen dat geen planten, bomen, struiken of andere 

gewassen beschadigd of verwijderd worden. 

De kosten voor aangerichte schade of voor het eventuele verlies van materiaal zullen 

verhaald worden op de veroorzaker. 

Klein afval dat ontstaat door gebruik ter plaatse, zoals papier, wegwerpverpakking, 

etensresten en dergelijke, kan gedeponeerd worden in de afvalkorven en recipiënten die de 

gemeente hiertoe voorziet. De afvalkorven en recipiënten mogen niet gebruikt worden voor 

het verwijderen van huishoudelijk afval. Het onbeheerd achterlaten of foutief aanbieden van 

afval wordt beschouwd als sluikstort. 

Elke gebruiker of organisator moet het door hem of haar achtergelaten afval volledig 

opruimen. 

Het is verboden over omheiningen te kruipen. Als de bal op terreinen van derden belandt, 

moet aan de eigenaar gevraagd worden om de bal te mogen gaan halen. 

Voor het plaatsen van tenten, vlaggenmasten en dergelijke moet een voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de burgemeester verleend worden. 
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Artikel 30: Aansprakelijkheid 

 

§1 De gemeente is enkel verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen te wijten aan een 

defect aan of slecht functioneren van een speeltuig of infrastructuur voor zover gekend. De 

gemeente is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke 

voorwerpen. 

Activiteiten die plaatsvinden door georganiseerde groeperingen vallen onder de volledige 

verantwoordelijkheid van deze laatste. 

§2 Indien de gebruiker gevaarlijke situaties vaststelt of schade vaststelt aan toestellen 

of infrastructuur die aanleiding kan geven tot gevaarlijke situaties, moet hij/zij de situatie of 

schade onmiddellijk melden aan de gemeente. 

 

 

HOOFDSTUK 7: PARKEN 

 

Artikel 31: Gebruiksregels voor parken 

 

§1 Onverminderd de bepalingen elders opgenomen in deze verordening, gelden voor 

parken de gebruiksregels zoals opgenomen in deze afdeling. 

§2 Het park is speciaal ingericht om gebruikers een aangename, gezonde, leerrijke, 

rustige ontspanning te bezorgen. Het park staat open voor passieve recreatie. Elke 

bezoeker is verplicht zich zodanig te gedragen dat de goede orde in het park en de netheid 

van het park verzekerd is en blijft. 

Gebruikers mogen geen blijvende sporen nalaten in het park. 

Ter vrijwaring van de rust in het park, is het zonder voorafgaande schriftelijke toelating van 

de burgemeester o.a. verboden: 

- zich zodanig te gedragen dat de rust op welke wijze ook verstoord wordt en anderen 

meer dan noodzakelijk door geluid gehinderd worden; 

- een evenement (manifestatie, schouwspel, spelactiviteit, feest, …) te organiseren of 

aan deel te nemen; 

- op een georganiseerde manier te sporten, tenzij gebruik makende van de hiertoe 

voorziene sportinfrastructuur; 

- voorbijgangers aan te klampen of lastig te vallen; 

- zich in te laten met enig spel dat de wandelaars kan hinderen of de plaatselijke stilte 

of rust van de bezoekers kan storen, tenzij op de daartoe bestemde plaatsen; 

- terrassen, stoelen, banken, tafels, windschermen, containers of andere voorwerpen 

vreemd aan het park en haar functies te plaatsen evenals versieringen, kabels, 

spandoeken en dergelijke aan te brengen; 

- om het even wat te verkopen of te koop aan te bieden, koopwaren uit te stallen of 

handel te drijven; 

- inzamelingen te houden, kansspelen of weddenschappen aan te gaan; 

- reclameborden, informatiepanelen, boodschappen en richtingaanwijzers te plaatsen, 

drukwerken en dergelijke te verspreiden of uit te delen of gebruik te maken van enige 

andere vorm van commerciële reclame 

- … 

§3 De in paragraaf 2 vermelde toelating van de burgemeester kan voorwaarden en 

beperkingen opleggen of de aanvraag kan geweigerd worden. De toelating moet op elk 

verzoek van de politie of de bevoegde ambtenaren voorgelegd kunnen worden. 
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§4 De koopwaren of voorwerpen in overtreding met paragraaf 2 zullen moeten worden 

weggenomen en de activiteiten stopgezet op het eerste bevel van de bevoegde personen, 

zoniet zal dit gebeuren door tussenkomst van de gemeente en op kosten en risico van de 

overtreders, onverminderd de straffen door deze verordening bepaald. 

§5 Het is verboden jonge kinderen aan hun lot over te laten zonder enig toezicht. 

§6 De gebouwen in het park mogen, behoudens voorafgaande schriftelijke toelating van 

de burgemeester, niet gebruikt worden. De gebouwen dienen gebruikt te worden 

overeenkomstig de in de toelating opgelegde voorwaarden en beperkingen. 

 

Artikel 32: Toebrengen van schade 

 

§1 Het is verboden schade toe te brengen aan de infrastructuur of deze te bevuilen. 

§2 Het is verboden op enigerlei wijze schade toe te brengen aan bomen, struiken of 

kruiden, inzonderheid: 

- in de bomen te klimmen, tenzij in de gedeelten aangeduid als speelbos en onder 

volledige verantwoordelijkheid van de uitvoerder of diens toezichthouder; 

- bomen of struiken en takken af te rukken of te beschadigen en planten uit te rukken 

of af te snijden; 

- enig merkteken op de bomen te maken of erin te snijden; 

- knoppen, scheuten, twijgen, bloeiwijzen, kegels, vruchten, zaden of dood hout te 

verzamelen en te verwijderen, tenzij overeenkomstig het parkbeheerplan; 

- het fruit van bomen en struiken af te slaan of te beschadigen of op plaatsen te 

komen waar dit verboden is; 

- in het struikgewas te dringen, over de grasperken en de hellingen te lopen, te zitten 

of te liggen, tenzij een bord de betreding van de grasperken en hellingen toelaat. 

§3 Het is verboden: 

- dieren te verstoren, te vangen of te verwonden; 

- dieren en planten te introduceren; 

- dieren te doden, te verplaatsen of te vangen; hun jongen, eieren, nesten of 

schuilplaatsen te storen of te beschadigen; 

- dieren te voederen, tenzij mits schriftelijke voorafgaande toestemming van de 

burgemeester. 

Het park is niet toegankelijk voor paarden. 

De toegang tot het park is verboden bij storm. 

 

Artikel 33: Waterpartijen in parken 

 

Behoudens voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester, gelden met 

betrekking tot de waterpartijen volgende verbodsbepalingen: 

- baden of zwemmen in de vijver; 

- op het water varen of om het even welke watersport te beoefenen; 

- om het even welk voorwerp bij de vijver te gooien of het water te verontreinigen; 

- te hengelen, vissen in de vijver te vangen, te verstoren of te schaden, tenzij in 

overeenstemming met de eventuele visrechthouder; 

- het laten baden van huisdieren in visvijvers of waters van openbare parken en 

plantsoenen of hen de sierdieren te laten beschadigen; 

- wanneer het gevroren heeft, zich op het ijs te begeven; 
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- grond, stenen of vuilnis in de vijver of op het ijs te werpen. 

 

Artikel 34: Toezicht op parken 

 

§1 Iedere bezoeker moet zich onmiddellijk schikken naar het bevel van de bevoegde 

vaststellers. Iedere persoon die weigert de opmerkingen, door bevoegde vaststellers 

gemaakt krachtens deze verordening in acht te nemen, kan onmiddellijk uit het park gezet 

worden. 

§2 In geval van overtreding kan de overtreder aangemaand worden de niet-

reglementaire toestand ongedaan te maken. 

 

 

HOOFDSTUK 8: HONDENLOOPZONES 

 

Artikel 35: Gebruiksregels voor hondenloopzones 

 

 

§1 Onverminderd de bepalingen elders opgenomen in deze verordening, kunnen ter 

hoogte van de hondenloopzones bijkomende spelregels en aandachtspunten aangekondigd 

worden. 

§2 Een hondenloopzone is speciaal ingericht om honden vrij te laten lopen, ravotten, 

kennis te laten maken met andere honden, maar dit wel steeds onder het waakzame oog 

van hun baasje.   

De hondenpoep dient in (hondenpoep)vuilbakjes gedeponeerd te worden. 

 

HOOFDSTUK 9:  KAMPEREN 

 

Artikel 36: Kamperen 

 

Behoudens voorafgaande schriftelijke vergunning van de burgemeester is het verboden op 

het hele grondgebied van de gemeente en op de openbare plaats langer dan 24 uur 

achtereen te verblijven of te slapen in een tent, een wagen, een caravan of een daartoe 

ingericht voertuig of er te kamperen. 

Het is, behoudens voorafgaande schriftelijke vergunning, eveneens verboden gedurende 

meer dan 24 uur aaneensluitend op een privaat domein te verblijven in een mobiel 

onderkomen zoals een kermis-, woon- en aanhangwagen, een caravan of een mobilhome. 

 

 

HOOFDSTUK 10: STEPS, FIETSEN, ROLSCHAATSEN EN SKATEBOARDS 

 

Artikel 37: Steps, fietsen, rolschaatsen en skateboards 

 

Onverminderd de wegcode is het gebruik van eender welk vervoermiddel zoals steps, 

fietsen, rolschaatsen of skateboards en dergelijke toegelaten op voorwaarde dat de 

openbare veiligheid niet in het gedrang wordt gebracht. Het college van burgemeester en 

schepenen kan het echter verbieden op de plaatsen die zij bepaalt. 
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HOOFDSTUK 11: GEBRUIK VAN DRONES 

 

Artikel 38: Drones 

 

§1 Onder “drone” wordt verstaan elk op afstand bestuurd luchtvaartuig (RPA) of op 

afstand bestuurd luchtvaartuigsysteem (RPAS) zoals bepaald in het KB van 10 april 2016 

(en eventuele latere wijzigingen) met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde 

luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim. 

§2 Onverminderd de verplichte naleving van de hogere regelgeving, moet de eigenaar 

of de piloot elke vlucht boven het grondgebied van de gemeente vooraf melden aan de 

burgemeester. Deze melding aan de burgemeester dient minimum veertien dagen 

voorafgaandelijk aan de datum waarop de drone zal worden ingezet te gebeuren tenzij dit 

onmogelijk is wegens de hoogdringendheid van het gebruik. 

 

TITEL 2: AFVAL EN OPENBARE NETHEID 

 

HOOFDSTUK 1: OPENBARE NETHEID 

 

Afdeling 1 Algemene bepalingen 
 

Artikel 39: Algemeen 

 

Het is verboden de openbare plaats of ieder voorwerp op de openbare plaats te bevuilen 

op gelijk welke manier, door eigen toedoen of door toedoen van de personen, dieren of 

zaken waarop men toezicht of waarover men zeggenschap heeft. 

 

Artikel 40: Zwerfvuil – Sluikstorten 

 

§1  Het is verboden te sluikstorten. 

§2  Onder sluikstorten wordt verstaan: de openbare plaats of ieder voorwerp op de 

openbare plaats te bevuilen op gelijk welke manier, door eigen toedoen of door toedoen 

van de personen, dieren of zaken waarop men toezicht of waarover men zeggenschap 

heeft 

− op volgens deze verordening niet-reglementaire plaatsen 

− en/of op volgens deze verordening niet-reglementaire tijdstippen 

− en/of in volgens deze verordening niet-reglementaire recipiënten 

− en/of in strijd met de voorschriften van het materialendecreet van 23 december 

2011 of de uitvoeringsbesluiten ervan. 

§3  Het is o.a. eveneens verboden: 

− afvalzakken naast de daartoe voorziene container te plaatsen 

− huishoudelijk afval in een publieke vuilnisbak te deponeren 

− huishoudelijk afval dat aangeboden wordt voor ophaling te verplaatsen, te openen 

of te doorzoeken behalve door de hiertoe bevoegde personen 

− om het even welke aangeboden afvalstof mee te nemen, behoudens toelating van 

het college van burgemeester en schepenen of de intercommunale voor 

afvalbeheer 

− … 
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§4  Onder zwerfvuil wordt o.a. verstaan : verpakkingen, snacks, sigaretten, drank 

en andere versnaperingen, allerlei papierafval, kauwgom, blikjes, flessen, 

vruchtenschillen, sigarettenpeuken en andere dergelijke voorwerpen waarvan het 

publiek zich wenst te ontdoen.  Dit moeten worden bijgehouden of waar mogelijk in de 

daartoe voorziene publieke vuilnisbakken geworpen worden. 

§5  Publieke vuilnisbakken zijn enkel bestemd voor het occasioneel afval afkomstig 

van voorbijgangers, inclusief hondenpoepzakjes. Hondenpoepvuilbakjes zijn enkel 

bestemd voor hondenpoepzakjes. 

Het gebruik van deze vuilnisbakken voor andere afvalstoffen, onder andere afvalstoffen 

ontstaan binnen een huishouden of bedrijf, wordt beschouwd als sluikstorten. Het 

achterlaten van afval naast de vuilnisbak wordt eveneens in alle gevallen als 

sluikstorten beschouwd. 

Het is verboden om het even welke afvalstoffen achter te laten in andermans 

vuilnisbakken, in eender welke bak of container die aan een ander toebehoort. 

§6 Het is verboden confetti en serpentine, van een ander materiaal dan afbreekbaar 

papier, op de weg te gebruiken en/of te verspreiden in de open lucht. 

 

Artikel 41: Opruimen van sluikstorten 

 

§1  De kosten voor het opruimen van sluikstorten worden aan de overtreder 

aangerekend. 

§2  Wanneer afvalstoffen achtergelaten worden op een wijze, een plaats of een 

tijdstip in strijd met dit reglement, is de burgemeester gemachtigd de onmiddellijke 

opruiming van de afvalstoffen door de overtreder te bevelen. 

De gemeente en de intercommunale zijn gemachtigd ambtshalve en op kosten van de 

overtreder, de betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen wanneer de 

overtreder weigert de afvalstoffen binnen de door de burgemeester vastgestelde termijn te 

verwijderen en/of wanneer de afvalstoffen worden achtergelaten op een wijze of op een 

plaats in strijd met dit reglement of met andere wettelijke bepalingen. 

Onverminderd de inning van een gemeentelijke retributie op het opruimen van het 

sluikstorten, kunnen de reële kosten die gepaard gaan met het opruimen, afvoeren en 

verwerken van deze afvalstoffen, via de rechtbank gevorderd worden van de persoon 

die de afvalstoffen achtergelaten heeft, de opdracht of de toelating tot het achterlaten 

heeft gegeven of de eigenaar van de afvalstoffen is. De werkwijze voor het aanpakken 

van het sluikstorten, kan het voorwerp uitmaken van aparte convenanten of 

overeenkomsten, in het bijzonder met een ophaaldienst. 

§3  Wanneer een overtreding gerelateerd is aan de inhoud van een vuilnisbak of 

container, wordt de eigenaar van de vuilnisbak of container, of de natuurlijke persoon of de 

rechtspersoon aan wie de vuilnisbak of container werd toegekend, verantwoordelijk gesteld 

voor de overtredingen bepaald bij deze verordening, tenzij deze kan bewijzen de 

overtreding niet te hebben begaan. 

 

§4  De aangeduide gemeentelijke ambtenaren of personeelsleden van de 

intercommunale kunnen het afval grondig onderzoeken om de identiteit van de overtreder 

te achterhalen. 
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Artikel 42: Opruimacties 

 

§1  ledereen mag op het openbaar domein opruimacties van zwerfvuil en sluikstorten 

organiseren. 

§2  Wie een gelegenheidsopruimactie van het sluikstorten wil organiseren op 

privédomeinen vraagt voorafgaand schriftelijk de toestemming daarvoor aan de eigenaar(s) 

en eventuele pachthouder(s). 

Het doel van dergelijke acties is in eerste instantie de sensibilisering van de bevolking. 

 

 

Afdeling 2 Specifieke bepalingen 

 

Artikel 43: Bevuiling door werkzaamheden 

 

§1  Indien de weg door werkzaamheden wordt bevuild, moet de uitvoerder van de 

werken hem onverwijld en minstens op het einde van de werkdag opnieuw 

schoonmaken. 

De aannemers of verantwoordelijken en landbouwers en hun aangestelden zijn verplicht 

de openbare wegen gelegen in de omgeving van de werkplaatsen waar geladen en 

gelost wordt, in staat van volledige reinheid te houden. 

Landbouwers, aannemers, grond- en loonwerkers, zullen onverwijld alle aarde of grond 

van de openbare weg opruimen, die de banden van hun voertuigen hebben 

achtergelaten bij het aan- en afrijden. 

 

§2  Aan vrachtvervoer dat schade aan of bevuiling van de openbare weg 

veroorzaakt, kan door de burgemeester een bepaalde reisweg worden opgelegd. 

De vervoerders blijven verantwoordelijk voor eventuele schade aan de weg en 

eveneens voor het reinigen ervan. 

 

Artikel 44: Verkopen van eetwaren en/of dranken voor onmiddellijk gebruik 

 

De verkopers van voedingsproducten die onmiddellijk en buiten worden verbruikt, 

moeten het volgende doen opdat hun klanten de openbare plaats rond hun verkooppunt 

niet vervuilen: 

− in de onmiddellijke omgeving van het verkooppunt degelijke en goed bereikbare 

vuilnisbakken of afvalrecipiënten voor de gescheiden inzameling van minstens 

(indien relevant): pmd, papier en restafval voorzien 

− deze vuilnisbakken of afvalrecipiënten tijdig ledigen of vervangen 

− alle papier of om het even welk voorwerp dat door hun klanten op de grond wordt 

gegooid in de onmiddellijke omgeving van hun voertuig, kraam of inrichting 

wegnemen 

− ervoor zorgen dat hun vuilnisbakken of recipiënten geen overdreven reuk noch 

rook verspreiden die de voorbijgangers of bewoners van de buurt kunnen 

hinderen. 

Onder verkopers van voedingsproducten wordt verstaan: uitbaters van gelegenheden 

die waren verkopen bestemd om onmiddellijk en buiten te worden verbruikt, houders 

van kramen op kermissen en markten, houders van drank- en/of voedselautomaten 

voor onmiddellijk en buiten gebruik. 
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Artikel 45: Inzamelaars textiel 

 

De inzamelaars die gebruik maken van toegelaten textielcontainers zijn ertoe gehouden om 

minstens wekelijks (of 48 uur na een melding van de gemeente of intercommunale) alle 

zwerfvuil op de sites te verwijderen. Deze reiniging omvat het weghalen van alle afval dat in 

de omgeving rond de textielcontainers is achtergelaten.  

Alleen de organisaties die vermeld zijn op de door de OVAM gepubliceerde lijst van 

geregistreerde inzamelaars, handelaars en makelaars van textielafvalstoffen en die 

schriftelijke toelating hebben van de gemeente of de gemeentelijke intercommunale, 

waarmee ze een overeenkomst afgesloten hebben, zijn gemachtigd textielcontainers te 

plaatsen op zowel openbaar domein als op privé-terrein toegankelijk voor het publiek of 

mogen huis-aan-huis-inzamelingen organiseren. 

 

Artikel 46: Onderhoud en schoonmaak van voertuigen 

 

Het is verboden op de openbare plaats het onderhoud, de smering, olieverversing of 

herstelling van voertuigen of stukken van deze voertuigen te doen, met uitzondering 

van het depanneren vlak na het zich voordoen van het defect voor zover het gaat om 

zeer beperkte interventies teneinde het voertuig in staat te stellen zijn weg voort te 

zetten of weggesleept te worden. 

Het wassen van voertuigen, met uitzondering van voertuigen voor het al dan niet 

bezoldigd goederenvervoer of gezamenlijk vervoer van personen, is toegelaten op de 

openbare plaats. Het wassen en schoonmaken mag enkel plaatshebben voor het 

gebouw waar de eigenaar van het voertuig woont of voor diens garage. Het wassen en 

schoonmaken mag de veilige en gemakkelijke doorgang en de openbare rust niet in het 

gedrang brengen. Het mag in geen geval gebeuren van 1 april tot 31 oktober tussen 

22u00 en 7u00 en van 1 november tot 31 maart tussen 20u00 en 7u00. 

De producten en het gereedschap voor het herstellen of het wassen van het voertuig 

moeten zorgvuldig verzameld worden zodat de doorgang van de voetgangers en de 

weggebruikers niet wordt gehinderd. 

De gebruikte producten moeten biologisch afbreekbaar zijn. 

Na afloop wordt alle afval zoals aarde, zeep(resten), modder, onderhoudsproducten, enz. 

zorgvuldig verzameld en van de openbare weg verwijderd. Niemand wast of reinigt 

voertuigen aan parken, hoven, vijvers en speelpleinen. 

 

Artikel 47: Wildplassen, achterlaten van uitwerpselen 

 

Het is verboden op de openbare plaats en de voor het publiek toegankelijke plaats te 

urineren of uitwerpselen achter te laten, elders dan in de daartoe bestemde plaatsen. 

 

Artikel 48: Brandstoffen, goederen en materialen  

 

Brandstoffen, goederen en materialen moeten op de openbare weg op een dusdanige wijze 

afgeladen worden, dat het verkeer in het algemeen niet gehinderd wordt en dat de 

veiligheid noch de vlotte doorgang, noch de openbare rust in het gedrang komen. 

ledereen die nabij zijn woning of zijn inrichting brandstoffen, goederen, materialen of 

andere voorwerpen doet laden of lossen, ruimt die zo spoedig mogelijk op en reinigt het 

gedeelte van de openbare weg waar dit materiaal of afval ligt, of laat dit reinigen.  Bij wie 

nalaat dit zelf te doen, kan het opruimen en reinigen van de openbare weg door de 
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gemeentelijke diensten van ambtswege en op kosten van de betrokkene uitgevoerd worden, 

onverminderd de straffen in dit reglement. 

Brandkranen en alle openbare toestellen moeten vrij blijven. 

 

Artikel 49: Voetpaden en bermen 

 

§1 De voetpaden tussen de boordsteen van de weg en de rooilijn, van al dan niet 

bewoonde gebouwen en terreinen dienen te worden onderhouden en proper gehouden. 

Deze verplichtingen berusten: 

1) Voor bewoonde gebouwen: op de huurder of op de houder van een zakelijk recht of op 

de personen die belast zijn met het dagelijks onderhoud van de gebouwen;  

2) Voor de gebouwen zonder woonfunctie: op de eigenaars, conciërges, portiers, 

bewakers of de personen die belast zijn met het dagelijks onderhoud van de 

gebouwen;  

3) Voor leegstaande gebouwen of onbebouwde terreinen: op iedere houder van een reëel 

recht op het goed met name eigenaars, vruchtgebruikers, erfpachters, opstalhouders, 

titularis van een gebruikrecht, recht van bewoning, erfdienstbaarheid of huurders,  

4) Voor appartementsgebouwen: op de personen die speciaal belast zijn met het 

dagelijks onderhoud ervan of deze aangeduid door een binnenhuisreglement. Bij 

gebreke hiervan of indien deze persoon in gebreke blijft, rust de verplichting op de 

bewoners van de gelijkvloerse verdieping en eerst op diegenen die aan de straatkant 

wonen. Indien er geen bewoners zijn op de gelijkvloerse verdieping valt de 

verplichting op de bewoners van de eerste verdieping, enz.  

§2 Deze verplichtingen omvatten het verwijderen van ongewenste, wilde 

begroeiing, vervuilende producten of materialen, ijzel en sneeuw, modder en vuilnis van 

voetpaden en bermen 

 

 

Artikel 50: Verontreiniging openbare wateren 

 

Het is verboden voorwerpen in beken, vijvers, rivieren, putten, fonteinen, waterlopen of 

grachten te gooien of het water ervan te verontreinigen. 

 

Artikel 51: Afvloei van water op de weg 

 

Het is verboden huishoudelijk of industrieel afvalwater, water afkomstig van overblijfsels 

van grondstoffen, van vee- of paardenstallen, van root - of aalputten evenals regenwater, 

afkomstig van voortuinen of daken, op de weg te laten afvloeien. Het regenwater moet bij 

voorkeur op de aangelande gronden worden geïnfiltreerd, dan wel afgeleid worden naar de 

grachten, waterlopen of riolen. 

Niemand laat afval-, was- en huiswater of alle andere vloeistoffen uit de bebouwde of 

onbebouwde eigendommen op de openbare weg vloeien. Hetzelfde geldt voor regenwater 

dat afkomstig is van binnenplaatsen, terrassen of daken als er een gracht, waterloop of 

rioleringsnet bestaat op die plaats. 

 

Artikel 52: Bevuilingen waterlopen 

 

Het is verboden te baden in rivieren, kanalen, vijvers, bekkens, fonteinen gelegen op 

openbare plaatsen tenzij na voorafgaande toelating van de burgemeester. 
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Het is verboden de rivieren, kanalen, vijvers, bekkens, fonteinen gelegen op openbare 

plaatsen te bevuilen of er dieren in te laten baden of te wassen of er eender wat in 

onder te dompelen. 

 

Artikel 53: Waterleidingen 

 

Het is verboden de installatie en de leidingen bestemd voor de werking van fonteinen of 

voor de afvoer van regen- of afvalwater te versperren, de normale werking ervan te 

hinderen of te wijzigen of er enig voorwerp of vloeistof in te gooien waardoor ze kunnen 

verstoppen of bevuilen. 

 

Artikel 54: Vrijhouden rioolmonden 

 

Het is verboden slijk, assen, huis- en straatvuil, afgewerkte olie, stenen en andere 

voorwerpen of vloeistoffen behalve water, in rioolmonden of straatkolken te keren, te 

werpen of te gieten waardoor de normale werking wordt verhinderd. 

 

Artikel 55: Ontstoppen riolen 

 

Behoudens vergunning is het verboden om de riolen op de openbare plaats te 

ontstoppen, schoon te maken, te herstellen of er aansluitingen op aan te brengen. 

Het verbod is niet van toepassing op de vrijmaking van kolken als de minste vertraging 

de aangrenzende eigendommen schade zou kunnen berokkenen en voor zover er niets 

wordt gedemonteerd of uitgegraven. 

 

Artikel 56: Duikers 

 

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

aanleggen, onderhouden, ontstoppen en reinigen. 

 

Artikel 57: Drukwerken en reclame 

 

§1  Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toelating van het college van 

burgemeester en schepenen op de openbare plaats reclame te maken, drukwerken of om 

het even welke tekeningen uit te delen. 

Deze bepaling is niet van toepassing op geschriften en drukwerk waarvoor er geen belasting 

wordt geheven zoals bepaald in het gemeentelijk belastingsreglement. 

De toelating van het college van burgemeester en schepenen waarvan hierboven sprake is, 

moet op elk verzoek van de politie en de vaststellers voorgelegd worden. 

De verdelers van kranten, documenten, tekeningen, gravures, advertenties en allerhande 

drukwerken dienen wat er door het publiek op de grond wordt gegooid, op te rapen. 

Het is verboden drukwerk en reclame op de openbare weg te gooien. 

 

  



 

31 
Gemeente Londerzeel – Algemene politieverordening Politiezone K-L-M – versie 6 mei 2022 

§2  Het is verboden voor omroepers, (ver)kopers of verdelers van kranten, documenten, 

drukwerken of reclame: 

1. reclame, drukwerk of kaartjes op voertuigen te bevestigen, behoudens toelating van 

de burgemeester; 

2. voorbijgangers aan te klampen, te volgen of lastig te vallen; 

3. stapels kranten, documenten, enz. achter te laten op de openbare plaats of op de 

drempel van deuren en vensterbanken van gebouwen. 

4. Het bedelen van reclamedrukwerk in leegstaande panden of in brievenbussen waarop 

een zelfklever werd aangebracht die aangeeft dat de bewoner geen reclamedrukwerk 

wenst te ontvangen. 

 

Artikel 58: Infoportieken en aanplakzuilen 

 

Op de door het college van burgemeester en schepenen vastgestelde plaatsen in de 

gemeente, zijn infoportieken met panelen, alsook aanplakzuilen voor het voeren van 

publiciteit met betrekking tot activiteiten van cultureel, socio-cultureel, sportief en 

algemeen nut. 

Het is verboden deze infoportieken en de reglementair aangebrachte aanplakbiljetten af te 

trekken, te scheuren, te bevuilen of op een of andere wijze onleesbaar te maken. 

 

Artikel 59: Procedure aanvraag publiciteit op infoborden 

 

De procedure voor het aanvragen van publiciteit op infoportieken is beschreven in bijlage 6 

van dit reglement. 

 

 

Afdeling 5 Afval bij evenementen 

 

Artikel 60: Afvalorganisatie 

 

§1 De organisator van een evenement in de publieke ruimte moet de nodige 

maatregelen nemen, opdat het afval zich niet buiten het terrein, waarop het evenement 

plaatsheeft, kan verspreiden. 

§2 Recycleerbare stromen worden selectief ingezameld. De organisator voorziet op het 

terrein voldoende en passende inzamelpunten en recipiënten zodat afval selectief 

ingezameld kan worden. Deze punten moeten goed aangeduid worden voor de bezoekers. 

De gemeente kan de organisator verplichten een afvalplan op te stellen met onder andere 

de locatie, het type en de aard van de drank-, eet- en eventuele verkoopstanden en 

terrassen en van de recipiënten voor de selectieve inzameling van de te verwachten 

afvalfacties, van de eventuele sanitaire voorzieningen (toiletwagens) en de locatie van 

toevoerwegen, in- en uitgangen, noodwegen, parkeerplaatsen, organisatieruimtes, 

technische ruimtes en opslagplaatsen evenals een toelichting van de inzet van personele 

middelen voor de organisatie, de selectieve inzameling en de opruiming. 

  



 

32 
Gemeente Londerzeel – Algemene politieverordening Politiezone K-L-M – versie 6 mei 2022 

Artikel 61: Preventieve bepalingen 

 

§1 De organisator van een evenement is verantwoordelijk voor de inzameling en de 

verwerking van het afval overeenkomstig de reglementaire bepalingen. 

§2 De standhouder of ambulante handelaar die hetzij op een evenement hetzij naar 

aanleiding van een evenement voedingswaren en/of dranken aanbiedt en/of 

handelsgoederen verhandelt, is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van het 

afval dat ontstaat ingevolge zijn specifieke activiteiten en/of handelingen. Hij is er tevens 

toe gehouden tijdens de duur van het evenement zijn toegewezen standplaats te reinigen. 

Tussen organisator en standhouder of ambulante handelaar kunnen afspraken gemaakt 

worden met het oog op de naleving van deze bepalingen. 

 

Artikel 62: Afvalarme evenementen 

 

§1 De organisator van een evenement organiseert het evenement op een zo afvalarm 

mogelijke wijze. 

§2 Het actief verspreiden van commercieel en publicitair drukwerk ongeacht de 

interesse van de ontvanger, bijvoorbeeld aanbrengen van flyers onder de ruitenwisser, niet-

gericht uitdelen van folders, strooibiljetten enz., is verboden. 

Het passief verspreiden van commercieel en publicitair drukwerk, bijvoorbeeld het 

vrijblijvend ter beschikking stellen van o.a. flyers, is toegelaten. 

Het verspreiden van gratis gadgets en wegwerpmaterialen is verboden op en binnen een 

perimeter van 250 meter rond de in- en uitgang van het evenement, tenzij de gadgets een 

blijvende meerwaarde of hergebruikswaarde hebben en in beperkte mate uitgedeeld 

worden. 

§3 Het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen is 

verboden, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 

95% van de eenmalige recipiënten gescheiden wordt ingezameld voor recyclage. 

§4 De gemeente en/of de intercommunale kan herbruikbare bekers ter beschikking 

stellen van de organisatoren. 

 

Artikel 63: Afvalinzameling bij evenementen 

 

§1 De organisator voorziet de nodige recipiënten om de selectief in te zamelen 

afvalfracties selectief te kunnen inzamelen. De organisator zorgt tevens voor op een 

behoorlijke wijze, duidelijk zichtbare en goed bereikbare recipiënten die te allen tijde 

effectief bruikbaar zijn. De organisator zorgt hiertoe voor het tijdig vervangen of ledigen. De 

taak kan (deels) overgedragen worden aan de standhouder of ambulante handelaar. 

§2 Met het oog op de selectieve inzameling kan de organisator voor de plaatsing en 

verwijdering van deze afvalrecipiënten alsmede voor de milieuverantwoorde verwerking van 

de afvalstoffen beroep doen op de intercommunale. De intercommunale stelt op verzoek 

inzamelrecipiënten ter beschikking. De organisator staat in voor de verwijderings- en 

verwerkingskosten. 
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Artikel 64: Afvalopruiming na evenementen 

 

§1 De organisator moet meteen na het beëindigen van het evenement de openbare 

wegen en plaatsen ontdoen van alle afvalstoffen. 

De organisator is verantwoordelijk voor het verwijderen van alle aan het evenement 

gerelateerde zwerfvuil in een perimeter van 100 meter rond de in- en uitgangen van het 

evenement. 

De organisator van een evenement moet zo snel mogelijk en ten laatste 1 week na het 

beëindigen van het evenement het terrein en de eventuele parkeer- en 

kampeergelegenheden volledig opgeruimd hebben. Mits motivatie kan van deze timing 

afgeweken worden. Daartoe kan de organisator beroep doen op de door de gemeente 

aangeduide opruim- of ophaaldienst tegen de door de gemeente bepaalde voorwaarden en 

tarieven.  

§2 Indien het terrein van het evenement en de eventuele parkeer- en 

kampeergelegenheden niet zijn opgeruimd zoals de bepalingen van vorig artikel, kan de 

gemeente ambtshalve de opruiming laten uitvoeren op kosten van de organisator dan wel 

de exploitant. Hiervoor kan de gemeente een belastingreglement hanteren. 

 

 

Afdeling 6 Bouwwerven 

 

Artikel 65: Definities en toepassingsgebied  

 

§1 Definities  

1.  Bouwwerf: elke bouwplaats waar bouwwerkzaamheden plaatsvinden.  

2.  Werfafsluiting: een constructie voor het afsluiten van de bouwwerf en het 

ontoegankelijk maken van de werf voor onbevoegden.  

Type 1 

• Een houten constructie van minimum 2m hoog, bestaat uit verticale planken, 

is wit geschilderd, en in goede staat  

• De constructie is bevestigd op een stevige draagstructuur en bestand tegen 

hoge windsnelheden 

• De toegangsdeuren bestaan uit hetzelfde materiaal en draaien naar binnen. 

Type 2 

• Een afsluiting, type werfhekken, van minimum 1,95m hoog, degelijk 

vastgemaakt in de bodem of op stevige voeten/blokken.  

• De afsluiting is degelijk opgesteld en de hekkens worden waar mogelijk aan 

elkaar vastgemaakt  

• De constructie is danig opgesteld dat ze bestand is tegen hoge 

windsnelheden.  

3. Werfbord: een bord met een breedte van maximum 2m en een hoogte van maximum 

2m40. De opschriften zijn zwart en vermelden minimaal het project, de ontwerper en 

de aannemer(s). Foto’s en logo’s zijn toegestaan. Het werfbord wordt geplaatst op een 

stevige structuur en is bestand tegen hoge windsnelheden  
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4. Schuthekken: een tijdelijke verplaatsbare metalen afsluiting, van minimum 1,95m 

hoog die uitsluitend aangewend wordt tijdens sloopwerken en daarna terug verwijderd 

wordt.  

5. Bouwheer: de houder van de omgevingsvergunning of zijn afgevaardigde (bv 

aannemer,…)  

6. Noodvoetpad: tijdelijk voetpad dat wordt aangelegd naast een bouwwerf opdat 

voetgangers veilig kunnen passeren. Het al dan niet voorzien van een noodvoetpad 

wordt bepaald in de signalisatiemachtiging en eventuele inname openbaar domein dat 

voor de aanvang van de werken wordt aangevraagd bij de gemeente. Het 

noodvoetpad wordt vlak aangelegd in materialen die niet onderhevig zijn aan 

weeromstandigheden en worden elke werkdag gecontroleerd op eventuele putten of 

obstakels. 

§2 Toepassingsgebied  

Het is van toepassing op grote landschapswerken op private percelen, op nieuwbouw en 

afbraak van gebouwen, en op belangrijke herstellings- of veranderingswerken aan 

bestaande gebouwen, in het bijzonder aan de buitengevels.   Dit hoofdstuk is niet van 

toepassing op wegenwerken en werken van nutsmaatschappijen. 

 

Artikel 66: Plaatsbeschrijving bij aanvang van de bouwwerken  

 

De bouwheer moet bij aanvang van de bouwwerken een plaatsbeschrijving opmaken van 

het aanpalende openbaar domein, bestaande uit een verslag en gedateerde foto’s.  

De plaatsbeschrijving wordt uiterlijk voor aanvang van de werken (incl. eventuele 

afbraakwerken) aan de gemeente overgemaakt, teneinde tegensprekelijk te zijn.  

Bij ontstentenis van een plaatsbeschrijving wordt alles geacht in goede staat te zijn bij 

aanvang van de bouwwerken.  

Eventuele vastgestelde schade wordt hersteld door de gemeente of een door de gemeente 

aangestelde aannemer tegen betaling tenzij akkoord wordt gegeven om het herstel zelf uit 

te voeren. 

Artikel 67: Werfafsluiting en werfinrichting  

 

§1 Tijdens sloopwerven  

Bij sloopwerken is het verplicht om schuthekkens te plaatsen tot aan het einde van de 

sloopwerken. Na de sloopwerken worden de schuthekkens weggenomen en wordt, in geval 

de veiligheid niet kan worden gegarandeerd, een werfafsluiting geplaatst in afwachting van 

de bouwwerken.  

De afstand van het schuthekken tot het af te breken volume wordt bepaald door het 

uitzetten van de helft van de hoogte van het te slopen gebouw met een minimum van 3m. 

Indien de resterende beschikbare ruimte op de openbare weg minder dan 3m bedraagt, 

dient de straat volledig afgesloten te worden. 

§2 Verplichte werfafsluiting  

Het is verplicht een bouwwerf af te sluiten door middel van een werfafsluiting. Wanneer in 

de werfafsluiting deuren zijn aangebracht, moeten die naar binnen draaien en dagelijks na 

het eind van de werken gesloten worden.  
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De werfafsluiting wordt door de bouwheer gedurende de ganse periode van de 

bouwwerkzaamheden in goede staat gehouden.  

De bouwheer zorgt er desgevallend voor dat de nodige signalisatie op de werfafsluiting is 

aangebracht. 

De werfafsluiting blijft staan tot alle gelijkvloerse gevelopeningen kunnen worden afgesloten 

en alle materiaal, afval en de machines die aanwezig zijn op de werf, maar buiten het 

gebouw, verwijderd zijn. 

Van zodra de werfafsluiting weggenomen is, wordt het openbaar domein onmiddellijk 

hersteld. Indien hieraan niet voldaan wordt, herstelt de gemeente op kosten van de 

bouwheer binnen de maand na een eerste aanmaning.  

§3 Plaatsen van stellingen/steigers/torenkranen  

Stellingen die grenzen aan het openbaar domein, of op het openbaar domein staan, moeten 

veiligheidshalve volledig afgesloten worden met netten.  

Stellingen die op het openbaar domein staan, moeten dermate opgesteld zijn dat ze de 

doorgang voor de voetgangers zo minimaal mogelijk hinderen.  

Een torenkraan wordt steeds op privaat domein geplaatst, eventueel in de bouwput. Enkel 

in geval van specifieke omstandigheden (bijv. beperkte ruimte) kan een gemotiveerde 

aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen voor plaatsing 

op het openbaar domein. Indien (een deel van) de veiligheidszone rond kranen e.d. zich op 

het openbaar domein bevindt, zal deze zone afgesloten worden met werfafsluiting van 2m. 

Bij het plaatsen van torenkranen en/of stellingen dienen de noodzakelijke keuringen steeds 

zichtbaar aangebracht te worden op de installatie, op ooghoogte.  

§4 Werfbord 

Het is verplicht om ter hoogte van de werf volgende informatie zichtbaar aan te brengen op 

een goed onderhouden werfbord: 

• Naam van het project, de ontwerpers en de aannemers 

• Adres- en telefoongegevens van de hoofdaannemer en veiligheidscoördinator 

• Contactgegevens van de verantwoordelijke die te allen tijde bereikbaar is.  

§5 Stockeren van bouwmaterialen  

De bouwheer heeft de verplichting alle bouwmaterialen die worden gebruikt voor zijn 

gebouw, alle bouwmachines, alle bouwafval, alle verpakkingen en alle bouwonderdelen van 

welke aard ook, binnen in de afbakening van bouwwerf op te stapelen, te deponeren en te 

bewaren.  

Niemand stapelt die bouwmaterialen op braakliggende gronden zonder schriftelijke 

toestemming van de eigenaar of gebruiker van die gronden. 

Enkel wanneer er geen andere mogelijkheden bestaan is een stapeling op het openbaar 

domein toegestaan, mits voorafgaande goedkeuring inname openbaar domein door het 

college van burgemeester en schepenen en mits plaatsen van een degelijke werfafsluiting. 

§6 Afbraakwerken  

De aannemers die aan gebouwen afbraakwerken uitvoeren, hebben de verplichting alle 

puin, afval, kalk en steenbrokken van de verdiepingen naar beneden te brengen bij middel 

van gesloten recipiënten of langsheen gesloten buizen. Het is hen verboden die 
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afbraakproducten, bouwafval, kalk of steenbrokken van de verdiepingen af naar beneden te 

werpen.  

§7 Werken  

Tijdelijke aansluitingen op nutsvoorzieningen t.b.v. werven moeten maximaal ondergronds 

voorzien worden. Uitzonderingen (bovengronds, zoals bv. dwarsing van de rijweg waar 

kabels, leidingen op hoogte over de rijweg gespannen worden), kunnen mits gemotiveerd 

verzoek door het College van Burgemeester en Schepenen toegelaten worden.  

Het is verboden cement, mortel of andere bouwmaterie klaar te maken op het openbaar 

domein (met uitzondering van het tijdelijk stationair draaien van betonmixers bij 

leveringen). Andere uitzonderingen kunnen enkel mits voorafgaande goedkeuring voor 

inname openbaar domein door het College van Burgemeester en Schepenen. Er kan 

hiervoor dan toestemming gegeven worden voor zover er gebruik gemaakt wordt van 

ondoorlaatbare recipiënten of bakken en mits het openbaar domein degelijk wordt 

beschermd. Eventuele schade wordt door de aanvrager onmiddellijk hersteld.  

Het is verboden de cementmolens en betonmixers op het openbaar domein te reinigen en 

het residu te lozen op het openbaar domein, zoals in de berm, straatkolken en/of open 

goot, …  

De bouwheer heeft de verplichting het voetpad langsheen zijn bouwwerf vrij en zuiver te 

houden van alle bouwafval of bouwresten; hij heeft de verplichting het voetpad effen te 

houden en alle obstakels te vermijden (ook verticale), dit alles zodanig dat het veilig 

verkeer voor de voetgangers langsheen zijn bouwwerf verzekerd is.  

Alle bouwafval wordt op openbaar domein verplicht dagelijks opgeruimd.  

Bij gebruik van hoogwerkers, verreikers, bouwliften,… op openbaar domein is het niet 

toegestaan om voetgangers onder de lift te laten door passeren. Desbetreffend dient een 

veiligheidszone afgebakend te worden en een goedkeuring voor inname openbaar domein 

aangevraagd te worden  

§8 Einde van de werken – herstel/aanleg openbaar domein  

Na het einde van de werken dienen alle bouwmaterialen en machines (noodzakelijk voor de 

uitvoering der werken) van de bouwwerf verwijderd te worden.  

Het is verplicht om na het einde van de bouwwerken alle elementen (openbare weg, 

groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen, signalisatie,…) in hun oorspronkelijke staat te 

herstellen volgens de regels van goed vakmanschap binnen de 2 maand na het eind van de 

werken.  

Na einde van de bouwwerken is de bouwheer verplicht de straatkolken tot een afstand van 

10 meter van de uiterste grenzen van de bouwwerf, te rekenen vanaf de rooilijn, te laten 

reinigen. Gedateerd en duidelijk fotomateriaal wordt overgemaakt aan de gemeente, ten 

laatste op het moment van aanvraag vrijgave borg.  

 

Artikel 68: Aanvraag vergunning private inname openbaar domein voor 

bouwwerven  

 

§1 Modaliteiten  

Enkel wanneer er geen ruimte beschikbaar is op privaat domein of wanneer de feitelijke 

toestand het niet toelaat, kan een vergunning voor privatieve inname van het openbaar 

domein worden aangevraagd: 
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• Voor het stapelen van bouwmaterialen;  

• Voor het plaatsen van een werfkeet, vaste kraan, stelling, machine, silo’s, containers, 

betonmolens,…;  

• Voor een mobiele kraan; 

• Voor de opbouw of afbraak van de vaste kraan;  

• Wanneer om (verkeers)technische redenen geen vaste kraan kan geplaatst worden;  

• Wanneer het gaat om dak-, raam- en/of gevelwerken van korte duur;  

• Voor parkeerverbod werfverkeer te beperken tot het strikt noodzakelijke;  

• Laad- en loszone voor leveringen; 

• … 

Wanneer voor de inname van het openbaar domein ook parkeerverbod noodzakelijk is, 

moet ook een toelating aangevraagd worden voor het plaatsen van borden parkeerverbod 

conform artikel 11 en bijlage 7 van dit reglement. 

§2 Aanvraag  

De aanvraag gebeurt door de verantwoordelijke, de bouwheer en/of hoofdaannemer en 

wordt medeondertekend door de veiligheidscoördinator, indien deze wettelijk verplicht is.  

De aanvraagprocedure is beschreven in bijlage 7 van dit reglement. 

 

§3 Algemene vereisten die verbonden zijn aan de inname van openbaar domein door 

bouwwerven  

De vergunning bepaalt de specifieke voorwaarden die strikt worden nageleefd. Daarnaast 

gelden steeds minimaal volgende voorwaarden: 

• De nodige verkeerssignalisatie, opschriften en verlichting worden aangebracht 

overeenkomstig de wettelijke bepalingen en de aanwijzingen in de bijhorende 

signalisatiemachtiging.  

• Alle maatregelen/voorzorgen moeten genomen worden om de hinder tot een minimum 

te beperken.  

• De minimale doorgang voor wegen met tweerichtingsverkeer bedraagt 4,5m, voor 

éénrichtingsverkeer 3m.  

• Er moet steeds een voetpadbreedte van minimum 1,5m obstakelvrije doorgang 

overblijven, indien niet dan wordt in overleg met de gemeente een noodvoetpad 

aangelegd door de aanvrager.  

• Alle openbare nutsvoorzieningen moeten steeds zichtbaar en toegankelijk blijven 

(afsluiters, toezichtsputten, brandkranen,…).  

De gemeente is niet verantwoordelijk voor schade die ingevolge de inname en door de 

geplaatste inrichtingen rechtstreeks of onrechtstreeks aan derden kan veroorzaakt worden.  

De vergunning, met inbegrip van het plan, moet op elk verzoek van de bevoegde personen 

kunnen worden voorgelegd.  

Indien omstandigheden dit noodzaken, kan het college van burgemeester en schepenen via 

een aangetekend schrijven de vergunning intrekken, tijdelijk onderbreken of wijzigen. De 

vergunninghouder is verplicht zijn opstelling aan te passen aan gewijzigde voorwaarden 

binnen de opgelegde termijnen en zonder aanspraak te maken op een schadeloosstelling.  
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Artikel 69: Vrijwaring van het voetpad 

 

Daar waar bouwwerven zijn aangelegd langsheen de openbare weg moet een ruimte van 

1,50m op de voetpaden gelegen langsheen die werven, gevrijwaard blijven voor de 

voetgangers. Die verplichting om een doorgang van 1,50m vrij te houden ligt bij de 

bouwheer. Die ruimte van 1,50m wordt berekend vanaf de voetpadrand, kant as van de 

openbare weg, naar de bouwwerf toe. Indien de vrije doorgang voor voetgangers minder 

dan 1,50 meter bedraagt, wordt een afzonderlijke doorgang voor voetgangers gemaakt. Die 

ruimte mag in bepaalde gevallen door de burgemeester herleid worden tot 80cm, wanneer 

duidelijk de onmogelijkheid blijkt de reglementaire ruimte van anderhalve meter in te 

richten. De burgemeester geeft een schriftelijke toelating in dat geval.  

 

Artikel 70: Verharden openbaar domein 

 

Het verharden van het openbaar domein is steeds onderworpen aan de voorafgaandelijke 

schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. De voorwaarden die 

de gemeente stelt, dienen te allen tijde te worden nageleefd.  

 

Artikel 71: Inname openbaar domein door voetpadkasten  

 

1. Alvorens een voetpadkast te plaatsen, dient een vergunning aangevraagd te worden 

aan het college van burgemeester en schepenen en eventueel andere betrokken 

wegbeheerders/eigenaars.  

2. Alle voetpadkasten zijn voorzien van een duidelijk label met vermelding van de 

eigenaar, referentienummer en contactgegevens.  

3. Alle voetpadkasten dienen degelijk onderhouden te worden (ze zijn proper 

vrijgemaakt van onkruidgroei, mos, graffiti,….) en dienen steeds goed te zijn 

afgesloten.  

4. Indien de voetpadkasten dienen verplaatst te worden op vraag van de gemeente 

omwille van veiligheidsredenen, aanpassingswerken aan het openbaar domein,… dan 

dient dit te gebeuren op kosten van de eigenaar. 

 

Artikel 72: Inname openbaar domein door containers 

 

Het gebruik van containers die door de gemeente of met toelating van de gemeente, op de 

openbare plaats worden gezet, is strikt voorbehouden aan de vergunninghouder om 

materialen of afval te bergen van werken die in de onmiddellijke nabijheid worden 

uitgevoerd. Het is aan anderen verboden om er voorwerpen of afval in te deponeren. 

De gemeente kan aan de toelating voorwaarden koppelen, waaronder een belasting en/of 

waarborg. 

Iedere container moet gesignaleerd worden overeenkomstig het ministerieel besluit van 7 

mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de 

openbare weg. 

De vergunninghouder van de container dient aan de container een exemplaar van de 

afgeleverde vergunning van de container goed zichtbaar uithangen. 

De verplichting om de container te signaleren berust bij de persoon door wiens toedoen de 

container wordt geplaatst. De signalisatie moet onmiddellijk na het plaatsen van de 
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container aangebracht worden en weggenomen worden van zodra de container van de 

openbare weg verwijderd wordt. 

De signalisatie van de container wordt aangebracht met de meeste zorg en moet, in de 

mate van het mogelijke, zuiver gehouden worden zodanig dat hij voor de weggebruikers 

identificeerbaar blijft. 

Het oranjegeel knipperlicht moet werken tussen het vallen van de avond en het aanbreken 

van de dag en in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien 

tot op een afstand van 200 meter. Bij helder weer maakt de verlichting de signalisatie 

zichtbaar van op een afstand van 150 meter. 

Bij het in gebreke blijven van het signaleren van de container en het wegnemen van de 

signalisatie kan de gemeente de nodige maatregelen treffen en dit op kosten van de 

overtreder of verantwoordelijke. 

Wanneer een container geplaatst wordt op de openbare weg waar beurtelings of verplicht 

parkeren van toepassing is en de container geplaatst wordt langs de zijde van de rijbaan 

waar het parkeerverbod van toepassing is, dient er tevens parkeerverbod langs de andere 

zijde van de rijbaan ingesteld te worden. Dit parkeerverbod wordt aan de weggebruikers 

kenbaar gemaakt bij middel van het voorgeschreven verkeersteken E1. 

Wanneer bij het plaatsen van een container op de openbare weg, de rijbaan minder dan 4 

meter breed zou worden, moet er aan de overzijde van de rijbaan een parkeerverbod 

ingesteld worden. 

Het parkeerverbod moet minstens 24 uur vooraf worden geplaatst. 

Wanneer het verkeer moet omgeleid worden wegens het plaatsen van een container, wordt 

langsheen de volledige omleidingsroute door de gemeente of het Vlaams Gewest de nodige 

signalisatie geplaatst, vanaf de plaats waar de omleiding begint tot de plaats waar de 

omleiding eindigt. 

 

 

Afdeling 7 Onderhoud van eigendommen 

 

Artikel 73: Onbebouwde terreinen 

 

§1  De goede staat van onbebouwde terreinen, braakgronden en onbebouwde 

gedeelten van eigendommen moet op ieder moment verzekerd zijn. Dit houdt in dat 

erover dient gewaakt te worden dat de begroeiing noch de openbare plaats, noch de 

openbare veiligheid, noch de openbare gezondheid bedreigt en dat het globale beeld 

inzake netheid van de omgeving niet verstoord wordt. 

Deze verplichting rust op iedere huurder of houder van een zakelijk recht op het goed. 

§2  Het is verboden afval of puin op de voormelde gronden te deponeren. Deze 

verplichting rust op iedere huur of houder van een zakelijk recht. 

§3  De gemeente kan, op kosten en risico van de overtreder, overgaan tot de 

ambtshalve opruiming en het maaien of laten maaien van onbebouwde terreinen, 

braakgronden en onbebouwde gedeelten van eigendommen. 

§4 De voorgeschreven werken dienen binnen de 20 werkdagen na de schriftelijke 

kennisgeving door de gemeente verricht te worden.  
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Artikel 74: Bebouwde terreinen 

 

De bepalingen van artikel 73 zijn overeenkomstig van toepassing op de omgeving van 

bebouwde eigendommen, in het bijzonder bij leegstand. 

 

 

HOOFDSTUK 2: LUCHTVERONTREINIGING  

 

Afdeling 1 Verbranden van afval 

 

Artikel 75: Algemene luchtverontreiniging 

 

Indien men activiteiten uitvoert waarbij rook, stof, geuren, dampen, giftige of bijtende 

gassen die buren kunnen hinderen of de lucht kunnen verontreinigen ontstaan, is men ertoe 

gehouden alle mogelijke maatregelen te treffen om de hinder naar de omwonenden te 

vermijden of zoveel mogelijk te beperken. 

Het is verboden alle vermijdbare neerslag of uitwasemingen te veroorzaken, die schadelijk 

zijn voor de openbare gezondheid, veiligheid, landbouw, gedenktekens, bouwwerken, 

natuurschoon, enz… 

 

 

Artikel 76: Verbranding in open lucht 

 

§1 Het is verboden om afvalstoffen te verbranden in open lucht. 

§2 Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen zijn van het verbod 

op verbranding in open lucht evenwel uitgesloten: 

•  het maken van vuur indien noodzakelijk bij het beheer van bossen, natuur en 

landschappen als beheersmaatregel, als fytosanitaire maatregel of als onderdeel van 

een wetenschappelijk experiment in overeenstemming met de bepalingen van het 

Bosdecreet;  

•  het verbranden van plantaardige afvalstoffen, afkomstig van eigen 

bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden als fytosanitairemaatregel;  

•  het verbranden van onbehandeld drooghout en onversierde kerstbomen bij periodieke 

socio-culturele evenementen, waarvan alle niet-plantaardige stoffen en decoratie 

voorafgaand verwijderd worden;  

•  het verbranden van onbehandeld droog hout bij het maken van een kampvuur; 

•  het verbranden van onbehandeld droog stukhout, steenkool of afgeleide producten in 

sfeerverwarmers en barbecues op privéterrein. 

§3 Bovenvermelde activiteiten, uitgesloten van het verbod op verbranding in open 

lucht, kunnen enkel plaatsvinden mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van 

de burgemeester of zijn afgevaardigde. Deze toestemming is evenwel niet vereist voor 

het verbranden in sfeerverwarmers en barbecues op privéterreinen wanneer het maken 

van vuur is opgenomen in een door de overheid goedgekeurd beheersplan. Bij het 

verlenen van de toestemming kan de burgemeester of zijn afgevaardigde bijkomende 

voorwaarden opleggen. De burgemeester of zijn afgevaardigde kan bovendien de 

verleende toestemming op elk moment intrekken wanneer ongunstige meteorologische 

omstandigheden zich voordoen of bij langdurige droogte.  

§4 Het is verboden om afvalstoffen te verbranden in (hout)kachels, allesbranders en 

open haarden. 
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§5 Het in §1 vermeld verbod geldt niet voor het verbranden van onbehandeld stukhout, 

steenkool of afgeleide producten in kachels voor de verwarming van woonverblijven en 

werkplaatsen, in sfeerverwarmers en gelijksoortige toestellen met een nominaal 

thermisch vermogen van maximaal 300 kW. 

§6 De gebruikers van deze verwarmingsinstallaties moeten verbranden cfr. een 

voorzichtig en redelijk persoon om er zo voor te zorgen dat de installatie die ze 

gebruiken geen geurhinder of hinder van rook en roet veroorzaakt. 

§7 Het verbranden in (hout)kachels, allesbranders en open haarden is verboden bij 

ongunstige meteorologische condities, zoals langdurige temperatuurinversie, mist en 

windstilte. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor het verbranden in (hout)kachels 

en open haarden voor verwarming van ruimten die niet over een centrale verwarming 

of olie-of gasgestookte decentrale verwarming beschikken 

 

Artikel 77: Verbrandingsrecipiënten 

 

Bij vaststelling van overtreding van de bepalingen van artikelen 75 en 76 kan de politie of 

de bevoegde ambtenaar de verwijdering van de verbrandingsrecipiënten bevelen binnen 

een door hen opgelegde termijn. 

 

Artikel 78: Kampvuren en kerstboomverbranding 

 

Kampvuren van jeugdbewegingen of andere organisaties en kerstboomverbrandingen zijn 

enkel toegelaten op de daartoe door de terreinverantwoordelijke aangeduide plaats(en) en 

na voorafgaande toelating door de burgemeester. Voor de bepaling van deze plaats(en) 

dient de terreinverantwoordelijke het advies in te winnen van de bevoegde brandweer. De 

terreinverantwoordelijke dient deze toestemming te kunnen voorleggen op verzoek van de 

politie of bevoegde gemeentelijke ambtenaren. 

De organisatoren dienen hiertoe minstens 4 weken vóór de geplande activiteit een aanvraag 

in bij de burgemeester. 

De activiteiten kunnen enkel doorgaan nadat er duidelijke afspraken werden gemaakt met 

de brandweer. Deze afspraken worden in een document opgenomen hetwelk ondertekend 

wordt door de organisator, de brandweerofficier en de burgemeester die hierdoor de 

toelating verleent. 

Zie hiervoor ook zonaal reglement evenementen van brandweerzone Vlaams-Brabant West 

onder item G2  

 

 

Afdeling 2 Stoken met allesbranders 

 

Artikel 79: Schouwen 

 

Onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen moeten schouwen en de 

luchtafvoeropening van dampkappen zodanig geplaatst worden dat de geurhinder voor 

buren tot een minimum wordt beperkt. 
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Artikel 80: Verbranding in (hout)kachels en open haarden (binnenshuis) 

 

§1  Het is verboden afvalstoffen te verbranden in (hout)kachels en open haarden. 

§2  Het in § I vermeld verbod geldt niet: 

− voor het verbranden van onbehandeld stukhout in houtkachels voor de 

verwarming van woonverblijven en werkplaatsen, in sfeerverwarmers en 

gelijksoortige toestellen met een nominaal thermisch vermogen van maximaal 

300 kW. 

− voor installaties van meer dan 300 kW waarvoor de vereiste vergunning werd 

verleend. 

§3  De gebruikers van deze verwarmingsinstallaties moeten verbranden cfr. een 

voorzichtig en redelijk persoon om er zo voor te zorgen dat de installatie die ze gebruiken 

geen geurhinder of hinder van rook en roet veroorzaakt. 

§4  Het verbranden in (hout)kachels en open haarden is verboden bij windstilte en mist. 

Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor het verbranden In kachels en open haarden 

voor verwarming van ruimten die niet over een centrale verwarming of olie- of gasgestookte 

decentrale verwarming beschikken. 

§5  Het stoken met allesbrander is enkel toegestaan met gebruik van onbewerkt hout en 

steenkool of afgeleide producten.  

Het stoken met allesbrander is niet toegestaan bij ongunstige weersomstandigheden, 

windstilte en mist. 

 

 

TITEL 3: OPENBARE RUST EN OVERLAST 

 

HOOFDSTUK 1: HINDERLIJK GEDRAG 

 

Artikel 81: Spelen 

 

Niemand mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het college van 

burgemeester en schepenen op de openbare weg om het even welk spel inrichten dat van 

aard is samenscholingen te veroorzaken, het verkeer te belemmeren, de voorbijgangers te 

hinderen of ongemakken te veroorzaken. 

Niemand beklimt gevels, palen, lantarens, bomen en dergelijke die van openbaar nut zijn of 

deel uitmaken van de openbare versiering. Niemand klautert over muren en afsluitingen. 

 

Artikel 82: Belemmering openbare plaats 

 

Het is verboden voor iedereen die in de openbare plaats een activiteit uitoefent, ongeacht of 

hij hiervoor een vergunning heeft gekregen: 

- de toegang tot openbare of private gebouwen of bouwwerken te belemmeren; 

- vergezeld te zijn van een agressief dier; 

- zich dreigend op te stellen; 

- de vlotte doorgang van voorbijgangers te verhinderen; 
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Artikel 83: Algemeen hinderlijk gedrag 

 

§I  Het is verboden op openbare plaatsen, op voor het publiek toegankelijke plaatsen en 

op privaat domein, behoudens vergunning van de burgemeester, over te gaan tot een 

activiteit die de openbare veiligheid of de veilige en vlotte doorgang in het gedrang kan 

brengen, zoals o.a.: 

1. gooien, stoten of lanceren van een voorwerp dat iemand kan hinderen of bevuilen of 

dat andermans eigendom kan beschadigen of vernielen. Deze bepaling is niet van 

toepassing op de sportdisciplines en spelen die in de daarvoor voorziene installaties 

worden verricht; 

2. klimmen op afsluitingen, palen, constructies of allerhande installaties; 

3. gewelddadige of lawaaierige spelen of oefeningen doen: 

4. allerhande werken verrichten; 

5. artistieke prestaties leveren; 

6. knoppen en bloemen of planten te verwijderen; 

7. bomen te verminken, schudden of ontschorsen; 

8. takken, bloemen of andere planten af te rukken of af te snijden; 

9. palen of andere voorwerpen voor de bescherming van aanplantingen uit te rukken; 

10. wegen en dreven te beschadigen; 

11. zich te begeven in bloemperken en -tapijten, ze te vernietigen of te beschadigen; 

12. op plaatsen te komen waar dit volgens de opschriften verboden is. 
 

§2 Voorwerpen die kunnen schaden door hun val of ongezonde uitwasemingen, worden 

niet op de openbare weg neergelegd, geworpen, geplaatst of achtergelaten. 

Op het eerste bevel van de politie worden die voorwerpen verwijderd. Als de daders nalaten 

dat bevel na te leven, zal de gemeente zelf en op kosten van de overtreders de voorwerpen 

verwijderen. 

 

Artikel 84: Aanklampen voorbijgangers 

 

Het is verboden, buiten de zalen voor spektakels of concerten en plaatsen voor 

sportbijeenkomsten of vermakelijkheden, de voorbijgangers op de openbare plaats aan te 

klampen om hen toegangskaarten te koop aan te bieden of om hen uit te leggen hoe ze er 

zich kunnen aanschaffen. 

Het is eveneens verboden voor handelaars of restauranthouders alsook voor personen die 

ze tewerkstellen cliënten aan te spreken of te roepen teneinde ze aan te sporen om naar 

hun zaak te komen. 

 

Artikel 85: Verstoring 

 

§1  Het is verboden op welke manier dan ook ieder concert, spektakel, vermakelijkheden 

en bijeenkomsten op de openbare plaats, toegelaten door de gemeente, te storen. 

§2  Het is verboden voor het publiek van zalen voor spektakels, feesten, concerten of 

sport in de gemeente: 

1. zich op de scène, piste of een terrein te begeven zonder daar vanwege de artiesten, 

sportlui of organisatoren een uitnodiging of toelating voor te hebben gekregen, alsook 

zich toegang te verschaffen tot de private delen van het etablissement of degene die 

voor de artiesten of sportlui voorbehouden zijn; 
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2. voorwerpen op de balkons en leuningen te plaatsen of eraan te bevestigen die door 

hun val of op enige andere manier het publiek, de acteurs of de sportbeoefenaars 

kunnen storen; 

3. de stabiliteit en/of veiligheid van de installaties of plaatsen in gevaar te brengen door 

hun gedrag. 

§3  Het is aan particulieren verboden de vrijheid van de verkoop te hinderen of de orde 

op welke wijze ook te storen tijdens openbare markten, kermissen en ambulante 

handelsactiviteiten. 

 

Artikel 86: Inzamelingen 

 

Behoudens vergunning van het college van burgemeester en schepenen is het verboden 

inzamelingen te doen, tombola’s te organiseren of fondsen te werven op openbaar domein.  

 

 

HOOFDSTUK 2: ONHERKENBAAR VERSCHIJNEN IN HET OPENBAAR 

 

Artikel 87: Identificeerbaarheid personen 

 

Behoudens andersluidende wettelijke of reglementaire bepalingen, behoudens schriftelijke 

en voorafgaande gemotiveerde toelating van de burgemeester in bijzondere 

omstandigheden, of behoudens periodes dat dit om folkloristische, historische of religieuze 

redenen door de publieke opinie wordt aanvaard, is het verboden op het openbaar domein 

en op het privaat domein van de gemeente het gelaat te bedekken zodanig dat de 

identificatie van de persoon onmogelijk is. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder 

gelaat verstaan: “het voorhoofd, de wangen, de ogen, de oren, de neus en de kin”. 

Niemand mag een vermomming dragen die strijdig is met de goede zeden of die van aard is 

de openbare orde te verstoren.  

 

 

HOOFDSTUK 3: GELUIDSHINDER 

 

Afdeling 1 Algemene bepalingen rond geluidshinder 

 

Artikel 88: Algemene zorgplicht geluid 

 

Niemand maakt overdag of 's nachts zonder enige noodzaak of door een gebrek aan 

vooruitzicht of voorzorg hinderlijk geluid dat de rust van inwoners kan verstoren. 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan: 

in de periode van 1 april tot en met 31 oktober: onder “overdag” van 7u00 tot 22u00 en “’s 

nachts” van 22u00 tot 7u00 

in de periode van 1 november tot en met 31 maart: onder “overdag” van 7u00 tot 20u00 en 

“’s avonds en ’s nachts” van 20u00 tot 7u00. 

  



 

45 
Gemeente Londerzeel – Algemene politieverordening Politiezone K-L-M – versie 6 mei 2022 

Artikel 89: Hinderlijk geluid 

 

Een geluid wordt als hinderlijk beschouwd indien het door een gebrek aan vooruitzicht of 

voorzorg overdag 70 dB(A) overschrijdt en ’s nachts 45 dB(A) overschrijdt. 

 

Artikel 90: Niet-hinderlijk geluid 

 

Een geluid wordt niet als hinderlijk beschouwd wanneer dit het gevolg is van: 

a) werken aan het openbaar domein of voor het aanleggen van openbare 

nutsvoorzieningen, uitgevoerd met toelating van de daartoe bevoegde overheid of in 

opdracht van die overheid; 

b) werken uitgevoerd op werkdagen en zaterdagen overdag aan private eigendommen, 

waarvoor de bevoegde overheid een vergunning heeft verleend of waarvoor geen 

vergunning noodzakelijk is en waarbij de nodige voorzorgen worden getroffen om 

overdreven of niet noodzakelijke geluidsoverlast te voorkomen; 

c) werken of handelingen die dringend of zonder verder uitstel moeten worden 

uitgevoerd ter bescherming van personen of eigendommen, of ter voorkoming van 

rampen; 

d) een door de gemeente vergunde manifestatie, voor zover de in de vergunning 

opgelegde voorwaarden worden nageleefd; 

e) veldwerkzaamheden in het kader van land- en tuinbouwactiviteiten door land- en 

tuinbouwwerktuigen op het veld of het weghalen en aanleveren van veldproducten. 

Indien ’s nachts betreft het de normale uitoefening van het beroep, in normale en 

gewone voorwaarden, waarbij de activiteiten noodwendig zijn en er redenen zijn 

waarom die bezigheid niet evengoed overdag kan uitgevoerd worden. 

f) het geluid van spelende kinderen overdag in zoverre de spelen de openbare rust niet 

storen door het gebruik van geluidsversterking en/of motoren. 

 

Artikel 91: Niet-hinderlijk geluid via uitzondering 

 

Onverminderd artikel 90 is het college van burgemeester en schepenen bevoegd om een 

uitzondering te verlenen op de bepalingen van artikel 89. 

 

 

Afdeling 2 Muziek en geluid 

 

Artikel 92: Muziekactiviteiten 

 

§1  In overeenstemming met artikel 6.7.3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 

1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) 

kan aan het college van burgemeester en schepenen een gelegenheidstoelating gevraagd 

worden voor een muziekactiviteit die een maximaal geluidsniveau, voortgebracht door 

muziek, van Laeq,15min 85dB(A) overschrijdt. 

Indien de muziekactiviteit doorgaat in een feestzaal, lokaal of schouwspelzaal moet 

cumulatief aan de volgende criteria worden voldaan:  
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a) maximaal 12 gelegenheden per jaar; 

b) maximaal 2 gelegenheden per maand; 

c) de sommatie van deze gelegenheden mag zich maximaal over 24 kalenderdagen per 

jaar spreiden (ingeval een muziekactiviteit avonduren alsook morgenuren van de 

daarop volgende kalenderdag omvat, worden 2 kalenderdagen geteld). 

§2  Iedereen kan een gelegenheidstoelating aanvragen om een uitzondering te bekomen 

op de sluitingsuren opgenomen in artikel 112. 

Voor elke uitzondering op het sluitingsuur moet telkens een nieuwe aanvraag ingediend 

worden. 

 

§3  De aanvrager motiveert zijn aanvraag door het uitzonderlijke karakter van de 

bijzondere gelegenheid aan te tonen. 

§4  Het college van burgemeester en schepenen oordeelt over het al dan niet verlenen 

van een gelegenheidstoelating. 

§5 Het college van burgemeester en schepenen kan beperkende maatregelen opleggen, 

bijvoorbeeld voor het maximaal toegelaten geluidsniveau of voor de duur van de 

muziekactiviteit en dit in het bijzonder wanneer het evenement of de muziekactiviteit is 

gelokaliseerd in de nabijheid van instellingen of zones, zoals woonzorgcentra of 

assistentiewoningen, waar stilte nodig is. 

Er kan gevraagd worden te werken met een verzegelde geluidsbegrenzer. Om aan de 

voorwaarden van de desbetreffende wetgeving te voldoen, kan een geluidsmeter gehuurd 

worden.  

§6 De bepalingen en afspraken tussen de aanvrager en de gemeente worden vastgelegd 

in een afsprakennota, welke door de aanvrager moet nageleefd worden. 

 

Artikel 93: Geluid op openbaar domein 

 

§1 Behoudens voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en 

schepenen zijn verboden op openbaar domein:  

- het gebruik van luidsprekers, versterkers of andere elektronische apparaten die 

geluidsgolven produceren of reproduceren en die de openbare rust verstoren 

- stem-, instrumentale of muzikale uitvoering op straat die de openbare rust verstoren 

- kermismuziek, kermisparades en muziekparades die de openbare rust verstoren 

- het maken van muziek al dan niet elektronisch versterkt 

- het gebruik van geluid voortbrengende middelen voor verkiezingspropaganda, het 

maken van reclame of om de aandacht te trekken op de verkoop van een product of 

het verlenen van een commerciële dienst. 

§2 In de in §1 bedoelde toelating kunnen bijzondere voorwaarden worden opgelegd. 

 

Artikel 94: Geluid binnenshuis of op privé-eigendom 

 

Het maken van muziek, het gebruik van luidsprekers, versterkers of andere elektronische 

apparaten die geluidsgolven produceren of reproduceren binnenshuis of buitenshuis op 

privé-eigendom, zoals een tuinfeest of buurtfeest, is maar toegelaten voor zover dit het 

achtergrondgeluid op de openbare weg en in de omliggende woningen niet overtreft.  
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Artikel 95: Geluid vanuit voertuigen 

 

Het is de bestuurder van een voertuig verboden elektronisch versterkte muziek die hoorbaar 

is buiten het voertuig te produceren of toe te laten dat dergelijke muziek wordt 

geproduceerd. De overtredingen tegen deze bepaling die aan boord van de voertuigen 

worden begaan, worden verondersteld te zijn begaan door de persoon op wiens naam het 

voertuig staat ingeschreven, tot bewijs van het tegendeel. 

 

 

Afdeling 3 Vogelschrikkanonnen 

 

Artikel 96: Vogelschrikkanonnen 

 

§1  Het gebruik van vogelschrikkanonnen of soortgelijke toestellen voor het verjagen van 

vogels bij het beschermen van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt mag enkel na 

voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester. 

De aanvraag wordt gemotiveerd en moet toelaten de mogelijke hinder van de installatie te 

beoordelen. 

Het is verboden dergelijke toestellen te plaatsen op minder dan 300 meter van een woning 

en 200 meter van de openbare weg. 

§2  De opening van het kanon dient steeds in de meest gunstige richting te worden 

geplaatst ten aanzien van de hindergevoelige plaatsen, rekening houdend met de 

omwonenden. 

§3  De ontploffingen moeten beperkt worden tot 6 knallen per uur. 

§4  Het gebruik van vogelschrikkanonnen kan uitsluitend toegestaan worden in de 

periode van 15 april tot en met 15 augustus van 7u00 tot 22u00. 

§5  De toelating kan worden geschorst of ingetrokken indien overmatige hinder wordt 

vastgesteld of de bepalingen van dit artikel worden overtreden. 

 

 

Afdeling 4 Vuurwerk en wensballonnen 

 

Artikel 97: Vuurwerk 

 

§1  Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen is het 

verboden, zowel op de openbare plaats als op private domeinen, binnenplaatsen en op alle 

plaatsen die palen aan de openbare weg, om het even welk vuurwerk af te steken of 

voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen of andere zaken te laten ontploffen en 

wensballonnen op te laten. 

§2  In afwijking van §1 is de burgemeester ertoe gemachtigd, na adviesinwinning van de 

brandweer en de politie, toestemming te verlenen om geluidsarm vuurwerk af te steken of 

knal- en rookbussen te laten ontploften. Het afsteken of laten ontploffen gebeurt uitsluitend 

door professionelen.  Bij het afsteken moet de hinder voor de buurt beperkt blijven. 

De burgemeester kan hier voorwaarden aan koppelen. 
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Artikel 98: Procedure en voorwaarden voor het afsteken van vuurwerk 

 

Zie hiervoor zonaal reglement evenementen van brandweerzone Vlaams-Brabant West 

onder item H3  

 

Artikel 99: Wensballonnen 

 

Het gebruik van wensballonnen is op het grondgebied verboden. 

 

 

Afdeling 5 Bijzondere bepalingen rond geluidshinder 

 

Artikel 100: Nachtelijke werkzaamheden 

 

§1  Aannemers, ambachtslui en arbeiders die werkzaamheden verrichten op het 

openbaar domein of op plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek, onderbreken 's 

nachts en op zon- en feestdagen hun werk. lndien het gaat om werken van openbaar nut of 

werken die om technische en dringende redenen niet onderbroken kunnen worden, kan het 

college van burgemeester en schepenen schriftelijk erin toestemmen dat er toch gewerkt 

wordt op die dagen en tijdstippen. De nachtelijke werkzaamheden gebeuren zo stil 

mogelijk, om de inwoners niet te storen. 

§2  Deze bepalingen gelden eveneens voor werkzaamheden verricht op privaat domein. 

 

Artikel 101: Gebruik van ontploffings- en elektrische motoren 

 

§1  Het gebruik in de open lucht van houtzagen, grasmaaiers, bosmaaiers of andere 

werktuigen aangedreven door ontploffings-, verbrandings- en/of elektrische motoren is 

alleen toegestaan van 1 april tot en met 31 oktober tussen 7u00 en 22u00 en van 1 

november tot en met 31 maart tussen 7u00 en 20u00, behoudens voorafgaande toelating 

van de burgemeester.  Deze bepaling geldt niet voor stille elektrische grasmaaiers en voor 

andere geluidsarme toestellen. Op zondagen en wettelijke feestdagen is het gebruik van 

dergelijke toestellen niet toegestaan. 

§2  Dit artikel is niet van toepassing voor de normale exploitatie van landbouwgronden. 

§3  Het gebruik is verboden als die een abnormaal geluid veroorzaken door: 

- de manier waarop ze gebruikt worden; 

- het nutteloos laten draaien van de motor; 

- het wegnemen of niet vervangen van een defecte uitlaat en dergelijke meer. 

 

Artikel 102: Gebruik van technische installaties 

 

§1  Technische installaties zoals luchtkoelingen, koelinstallaties, pompen, 

ventilatiesystemen en dergelijke dienen steeds volgens de regels van de kunst en volgens 

de instructies van de fabrikant te worden geplaatst.  Het is verboden deze installaties te 

installeren op een dergelijke wijze dat de overlast van deze installaties, zoals geluid, lucht, 

geur, stof en visuele hinder voornamelijk worden afgewenteld op percelen van derden 

teneinde het eigen perceel zoveel als mogelijk te ontzien.  
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§2  Op toestellen of systemen met regelmatige werking zoals elektrische motoren, 

pompen, warmtepompen, airco’s, condensors, dampkappen, ventilatoren, droogkasten, 

enz., die wegens hun gering vermogen niet ingedeeld zijn in het VLAREM en geen deel 

uitmaken van een in het VLAREM ingedeelde inrichting, zijn de richtwaarden voor geluid van 

het VLAREM van toepassing verminderd met 5 dB(A), als de waarden die niet mogen 

overschreden worden. 

In het geval een inbreuk wordt vastgesteld kan de burgemeester de stillegging bevelen van 

het toestel of systeem.  

§3  Teneinde de geluidshinder voor de omwonenden te beperken, is in woongebieden de 

plaatsing in de open lucht van de buitenunit met ventilatoren van een airconditioning, 

warmtepomp of koelgroep verboden, tenzij aan minstens een van de volgende voorwaarden 

is voldaan: 

- de buitenunit wordt geplaatst op minimum 5 meter van de dichtst bijgelegen woning 

- het in open lucht gemeten geluidsniveau ter hoogte van de buitenunit bedraagt 

maximum 35 dB(A). 

 

Artikel 103: Recreatief gebruik van motoren 

 

§1  Het is verboden in de openbare ruimte, uitgezonderd de zones waar het door het 

college van burgemeester en schepenen toegelaten is, bezig te zijn met op afstand 

bestuurde modelvliegtuigen, -boten of –wagens waarvan het voortgebrachte geluid de 

openbare rust verstoort. 

§2  Het is verboden om met door motoren aangedreven speeltuigen, experimentele 

tuigen en voertuigen oefeningen, vertoningen, persoonlijke of groepsvermakelijkheden of 

wedstrijden te houden of te organiseren, zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van 

het college van burgemeester en schepenen. Springkastelen vallen niet onder toepassing 

van dit artikel. 

§3  Het is verboden om met paramotors op te stijgen of te landen zonder voorafgaande 

schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen. 

 

Artikel 104: Geluid van voertuigen 

 

§1  Het is verboden 's nachts in de open lucht geluidsinstallaties in of aan voertuigen te 

gebruiken om publiciteit of propaganda te maken of muziek uit te zenden. Overdag mogen 

dergelijke installaties enkel gebruikt worden als het college van burgemeester en schepenen 

daarin voorafgaand schriftelijk heeft toegestemd. 

§2  Motorvoertuigen, motorfietsen en bromfietsen en in het algemeen alle 

verkeersmiddelen mogen overdag en 's nachts geen abnormaal geluid, veroorzaken door: 

- een ongewone wijze van besturen; 

- het herhaaldelijk gas te geven in de vrijloop; 

- het laten draaien van de motor als het voertuig stilstaat 

- het wegnemen of niet vervangen van een defecte uitlaat; 

- een onoordeelkundig gebruik van remmen en dergelijke meer. 

§3  Niemand test op het openbaar domein motoren of laat ze er proef- of warmdraaien, 

indien ze niet uitgerust zijn met de wettelijk voorgeschreven geluiddempers. Deze 

handelingen mogen ook niet op privaat domein en in gebouwen indien bovenvermelde 

geluidsnormen daarbij worden overschreden. 
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§4  Het is verboden voertuigen of hun toebehoren (o.a. koelinstallaties) draaiende te 

houden terwijl het voertuig stilstaat, tenzij daartoe noodzaak is. En het is verboden in de 

openbare ruimte over te gaan tot de luidruchtige afstelling van motoren, ongeacht hun 

vermogen. 

§5  Op de openbare plaats gestationeerde vrachtwagens met een in werking zijnde 

automatische koeling worden op de openbare plaats op minimum 100 meter van bebouwing 

gestald. 

 

Artikel 105: Alarmsystemen 

 

In toepassing van de wet van 2 oktober 2017 (en eventuele latere wijzingen) moet elke 

eigenaar, bewoner of gebruiker van een goed of voertuig waarvan het alarm afgaat, het 

alarm dadelijk uitschakelen. Wanneer deze niet opdaagt nadat het alarm ongepast blijft 

afgaan, mag de politie de nodige maatregelen nemen om die hinder te beëindigen, op 

kosten en risico van de overtreder. 

 

Artikel 106: Hulpmiddelen 

 

§1  Het gebruik van fluiten, sirenen, luidsprekers, bellen, klokken, muziek, 

geluidsverwekkende hulpmiddelen (door handelsinrichtingen, bewegende 

verkoopsinrichtingen, venters of leurders, opkopers van oude of nieuwe voorwerpen en 

dienstverleners) om de aandacht te trekken op de verkoop van een product of om een 

dienst te verlenen, is enkel toegelaten na voorafgaande schriftelijke toelating van de 

burgemeester. De toelating moet steeds aanwezig zijn op de plaats waar het geluid wordt 

geproduceerd. 

§2  Het geproduceerde geluidsniveau mag niet hoger liggen dan 90 dB(A) LAemax, 

gemeten op een plaats waar er zich personen kunnen bevinden. 

§3  De bepalingen van § 1 en §2 gelden niet voor dringende hulpverlening. 

 

Artikel 107: Campings 

 

Op campings mogen de geluidsinstallaties niet gebruikt worden van 1 april tot en met 31 

oktober tussen 22u00 en 7u00 en van 1 november tot en met 31 maart tussen 20u00 en 

7u00 tenzij voor hoogdringende mededelingen. De maximum geluidsterkte van de installatie 

moet in verhouding staan met de uitgestrektheid van het kampeerterrein. 

 

Artikel 108: Helikopters 

 

Onverminderd de vigerende regelgeving, zoals deze uitgevaardigd door het Bestuur der 

Luchtvaart en de mogelijke meldings- of vergunningsplicht in het kader van de 

omgevingsvergunning, is het op het grondgebied van de gemeente verboden te landen of 

op te stijgen met helikopters.   Dit verbod geldt niet voor helikopters van de veiligheids- en 

hulpdiensten tijdens de uitvoering van een opdracht. 
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Artikel 109: Erediensten 

 

Het is verboden tijdens erediensten in de omgeving van plaatsen die bestemd zijn voor de 

eredienst lawaai te maken of daden te stellen die storend zouden zijn voor de uitoefening 

van de religieuze diensten of plechtigheden van levensbeschouwelijke aard of het bijwonen 

ervan. 

 

Artikel 110: Vervoer en verhuizingen 

 

Het hanteren, laden of lossen van materialen, toestellen of voorwerpen die lawaai 

voortbrengen, zoals platen, staven, dozen, vaten of metalen recipiënten of andere, vallen 

onder de volgende principes: 

1.  deze voorwerpen moeten gedragen worden (niet gesleept) en worden op de grond 

geplaatst (niet geworpen); 

2.  als deze voorwerpen door hun afmetingen of hun gewicht niet gedragen kunnen 

worden, dienen ze uitgerust te zijn met of moet er gebruik gemaakt worden van een 

voorziening waardoor ze zonder lawaai verplaatst kunnen worden; 

3.  het laden en lossen dient te gebeuren van 1 april tot en met 31 oktober tussen 7 uur 

en 22 uur en van 1 november tot en met 31 maart tussen 7 uur en 20 uur, behoudens 

voorafgaande toelating van de burgemeester. 

 

Artikel 111: Kleiduifschieten 

 

Wedstrijden voor het kleiduifschieten, evenals het elektronisch kleiduifschieten, welke niet 

vallen onder de vergunnings- of meldingsplicht als bedoeld in rubriek 32.7 van bijlage 1 van 

het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale 

bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), mogen slechts georganiseerd worden mits 

voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 

Deze schriftelijke toelating moet aanwezig zijn op de plaats van het gebeuren en dient door 

de organisatoren voorgelegd te worden op verzoek van de politie. 

 

 

HOOFDSTUK 4: HORECA EN EVENEMENTEN 

 

Artikel 112: Algemene regeling voor horeca en evenementen 

 

Het sluitingsuur voor horecazaken (met inbegrip van de herbergen, dansgelegenheden en in 

het algemeen alle plaatsen toegankelijk voor het publiek waar men drank verkoopt), alle 

evenementen en andere openbare gelegenheden is als volgt, behoudens de uitzonderingen: 

- de nacht van vrijdag op zaterdag, van zaterdag op zondag en de nacht voor een 

wettelijke feestdag: 3 uur; 

- andere nachten: 1 uur. 

Na het sluiten moet de instelling ten minste vier opeenvolgende uren gesloten blijven. Het 

openingsuur voor horecazaken is ten vroegste 7 uur. De burgemeester kan toelaten dat een 

horecazaak opent voor 7 uur indien er minstens vier uur verstreken is sinds het 

sluitingsuur. 

Iedere uitbater van een horecazaak moet ervoor zorgen dat alle personen, vreemd aan zijn 

inrichting, deze hebben verlaten op het sluitingsuur. 
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Het is verboden in een horecazaak klanten te bedienen na het sluitingsuur. 

Het is voor klanten verboden nog aanwezig te zijn in de horecazaak na sluitingsuur. 

 

Artikel 113: Gelegenheidstoelating tot afwijking op het sluitingsuur 

 

§1  Iedereen kan een gelegenheidstoelating aanvragen om een uitzondering te bekomen 

op de sluitingsuren.  Voor elke uitzondering op het sluitingsuur moet telkens een nieuwe 

aanvraag ingediend worden. 

 

§2  De aanvraag voor afwijking van de sluitingsuren wordt behandeld overeenkomstig 

artikel 92. 

 

Artikel 114: Verstoring van de openbare orde 

 

§1  Bij verstoring van de openbare orde of verstoren van de nachtrust van de bewoners 

ofwel het niet naleven van het sluitingsuur kan de politie de inrichting doen ontruimen en 

sluiten. De inrichting mag niet heropend worden tenzij na goedkeuring door de 

burgemeester. 

§2  De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op de etablissementen die 

gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, ook al is het er slechts onder bepaalde 

voorwaarden toegelaten. 

§3  Het is verboden het maximum aantal personen in een inrichting die toegankelijk is 

voor het publiek, te overschrijden. 

 

Artikel 115: Aanvraag evenementen 

 

§1 Onder evenement wordt verstaan: een publieke gebeurtenis, bijeenkomst 

of tijdelijke opstelling op openbaar en/of privaat terrein/gebouwen, met al dan niet 

betalende aanwezigen.  Een dergelijke gebeurtenis of bijeenkomst kan verschillende 

oogmerken hebben: vrijetijdsbesteding, beleving van kunst, cultuur, muziek, sport, 

beurzen, markten, tentoonstellingen, circussen, braderijen, kermissen, feesten en 

vieringen. Deze lijst is niet van beperkte aard." 

§2  De organisatie van een evenement is onderworpen aan een toestemming van of een 

melding aan het college van burgemeester en schepenen. De aanvraagprocedure is 

beschreven in bijlage 7 van dit reglement. 

 

§3  De organisatie van een evenement leeft de bepalingen van het/de specifieke zonaal 

reglement evenementen van de brandweerzone/ fuifreglement / afsprakennota na. De 

organisatie dient op vraag van de bevoegde dienst de administratieve verplichtingen 

volgend uit de aanvraag tijdig af te handelen. Een veiligheidsdossier inclusief een 

brandpreventieverslag moet worden opgesteld door de organisatie. 

 

Artikel 116: Toegelaten en verboden evenementen 

 

§1  Uitgezonderd de wettelijke bepalingen over de jacht, mag niemand zonder 

voorafgaande toelating van de burgemeester bij om het even welke gelegenheid in de 

gemeente: 
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- vreugdevuren aanleggen; 

- knalpotten afvuren; 

- vreugdeschoten afvuren bij een huwelijk; 

 

§2  De volgende evenementen zijn op het grondgebied van de gemeente steeds 

verboden (niet-limitatieve lijst): 

− elastiekduiken (benjispringen) 

− cage-fighting 

− gevaarlijke motorsporten 

 

 

HOOFDSTUK 5: GEURHINDER 

 

Artikel 117: Geurhinder 

 

§l.  Het is verboden goederen die geurhinder of luchtverontreiniging veroorzaken, op te 

slaan. 

§2.  Abnormale geurhinder ten gevolge van het bemesten van de velden of het verwerken 

van mest conform het mestdecreet, wordt maximaal beperkt. 

§3.  Onverminderd de bepalingen van hogere wetgeving is iedereen ertoe gehouden alle 

maatregelen te treffen om bij het ruimen geurhinder te vermijden of zoveel mogelijk te 

beperken. 

De ruiming mag niet gebeuren op zondagen- en wettelijke feestdagen. 

§4.  De eigenaars van een mest-, composthoop, compostvat, compostbak e.d. zijn ertoe 

gehouden alle mogelijke maatregelen te nemen om geurhinder te beperken. 

§5.  De uitbaters van kramen op kermissen, braderieën en (jaar)markten zorgen ervoor 

dat hun toestellen geen reuk noch rook verspreiden die de voorbijgangers of bewoners van 

de buurt kunnen hinderen. 

 

 

TITEL 4: OPENBARE VEILIGHEID 

 

HOOFDSTUK 1: MANIFESTATIES EN SAMENSCHOLINGEN 

 

Artikel 118: Toelating manifestaties 

 

§1 Onder manifestatie wordt verstaan: samenscholing met als doel een overtuiging of 

een eis kenbaar te maken, m.i.v. optochten en betogingen 

§2  Manifestaties in open lucht (o.a. optochten, betogingen, samenscholingen, …) zijn 

enkel toegelaten mits voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester 

en schepenen. De toelating wordt ten minste 14 kalenderdagen vóór de geplande datum 

van de manifestatie aangevraagd. 

De aanvraag bevat ten minste volgende inlichtingen:  

- doel van de bijeenkomst; 

- datum, plaats en uur; 
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- uur van vertrek en ontbinding en voorgestelde reisweg indien het om een optocht 

gaat; 

- schatting van het aantal deelnemers; 

- naam, voornaam, adres en hoedanigheid van de ondertekenaar(s) van de aanvraag en 

- contactgegevens (gsm-nummer, telefoonnummer, e-mailadres), waarbij ten minste 

één aanvrager niet jonger mag zijn dan 18 jaar. 

 

§3  De burgemeester kan voorwaarden opleggen aan de manifestatie of bij gewichtige 

redenen (gevaar om wanordelijkheden te verwekken, verstoring van de openbare rust, een 

gevaar of belemmering van het verkeer inhouden,.. .), de manifestatie verbieden. 

Elke persoon die deelneemt aan een manifestatie op de openbare weg dient zich te schikken 

naar de bevelen van de politie. Het is verboden de openbare weg te versperren of te 

belemmeren zodat het vrije verkeer van het publiek gehinderd wordt. 

 

§4  Het dragen of voorhanden hebben van enig voorwerp dat gebruikt kan worden om te 

slaan, te steken of te verwonden evenals het dragen van helmen of schilden is tijdens 

manifestaties verboden. 

 

§5  Samenscholingen kunnen verboden worden door de burgemeester als deze gericht 

zijn op een verstoring van de openbare orde of risico's voor de gemeenschap in haar geheel 

kunnen meebrengen. 

 

 

HOOFDSTUK 2: ONDERHOUD VAN PRIVÉ-EIGENDOM 

 

Artikel 119: Onderhoudsplicht  

 

Niemand laat constructies verkrotten of vervallen of gronden verwilderen. 

De eigenaars herstellen bouwvallige muren of gebouwen die gevaar kunnen opleveren 

voor de openbare veiligheid of breken die constructies af. lndien die personen dit 

nalaten, voert de gemeente na een aanmaning deze werken in hun plaats uit, op kosten 

van de nalatigen.  

 

Artikel 120: Snoeien van bomen en beplanting 

 

§1 Bomen en beplantingen op private domeinen moeten zodanig gesnoeid worden dat: 

 

- geen enkele tak ervan over de openbare weg hangt op minder dan 5 meter boven de 

grond of het verkeer hindert 

- geen enkele tak ervan over de gelijkgrondse berm of trottoir hangt op minder dan 2,5 

meter boven de grond; 

- de zichtbaarheid van de verkeerstekens en straatnaamborden niet in het gedrang 

wordt gebracht; 

- het normaal uitzicht op de openbare weg, in de nabijheid van bochten en kruispunten 

niet wordt belemmerd; 

- de stabiliteit van de installaties voor de openbare verlichting niet in het gedrang wordt 

gebracht of het uitgestraalde licht ervan niet in belangrijke mate vermindert; 

- de zichtbaarheid op het aankomend verkeer, ter hoogte van de inrij van het 

eigendom, niet in het gedrang wordt gebracht. 
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Indien bijzondere veiligheidsredenen dat vereisen, kan de politie andere afmetingen 

opleggen. 

§2 Deze verplichting rust op iedere houder van een reëel recht op bovenvermelde 

onroerende goederen zoals eigenaars, vruchtgebruikers, erfpachters, opstalhouders, 

titularissen van een gebruiksrecht, recht van bewoning, erfdienstbaarheid of huurders. 

§3 De voorgeschreven werken dienen binnen de 20 werkdagen na de desbetreffende 

betekening verricht te worden. Indien hieraan geen gevolg aangegeven wordt, kan de 

gemeente ambtshalve de werken uitvoeren op kosten van de eigenaar van het onroerend 

goed. 

 

HOOFDSTUK 3: VEILIGHEID IN HET WINTERSEIZOEN 

 

Artikel 121: Openbare weg en voetpaden bij sneeuwval of bij ijzelvorming 

 

§1  Bij sneeuwval of bij ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg 

ervoor instaan dat op het voetpad voor de eigendom die zij bewonen of gebruiken 

voldoende ruimte voor de doorgang van de voetgangers wordt schoongeveegd en dat het 

nodige wordt gedaan om de gladheid ervan te vermijden. 

De sneeuw moet aan de rand van het voetpad opgehoopt worden en mag de weggebruikers 

niet hinderen. De rioolmonden en straatgoten moeten vrij blijven. 

De eigenaars doen hetzelfde voor leegstaande woningen, zelf of door een tussenpersoon. 

lndien er geen huisbewaarder is, stellen de bewoners van huizen waar verschillende 

gezinnen wonen daartoe in onderling overleg iemand aan, behalve indien een huishoudelijk 

reglement van het appartementsgebouw het anders bepaalt. 

§2  IJskegels die zich vormen aan verheven delen van gebouwen die over de openbare 

weg uitsteken, dienen verwijderd te worden. 

§3  Het is verboden op de openbare weg: 

1. water te gieten of te laten vloeien bij vriesweer; 

2. glijbanen aan te leggen; 

3. sneeuw of ijs te storten dat afkomstig is van private domeinen. 

 

 

HOOFDSTUK 4: BESTRIJDING VAN DE EIKENPROCESSIERUPS 

 

Artikel 122: Meldingsplicht 

 

Iedere beheerder, zijnde alle personen die, in welke juridische hoedanigheid ook, het genot 

hebben van cultuurgronden, bossen, parken, terreinen of tuinen, die de aanwezigheid van 

de eikenprocessierups vaststelt, dient de gemeente hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.  

Bij twijfel door de beheerder, neemt de eigenaar contact op met de gemeente voor een 

bezoek ter plaatse. 

 

Artikel 123: Informatieplicht 

 

De beheerders zijn in alle gevallen verplicht om, via het plaatsen van duidelijke 

waarschuwingsborden, voorbijgangers van de aanwezigheid van de processierups in te 

lichten en te wijzen op het gevaar en op persoonlijke preventieve maatregelen.  Deze 

waarschuwingsborden kunnen bekomen worden bij de gemeentelijke diensten. 
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Artikel 124: Algemene maatregelen 

 

Voor alle gevallen gelden volgende regels: 

Stap 1: Wanneer de gemeente een melding binnenkrijgt van de aanwezigheid van de 

eikenprocessierups, kan de gemeente een advies tot verwijdering en bestrijding bezorgen 

aan de beheerder indien blijkt dat de bestrijding/verwijdering noodzakelijk is in het kader 

van de openbare veiligheid en gezondheid. 

Stap 2: Indien er geadviseerd werd tot bestrijding en/of verwijdering, zal er na 14 dagen 

een controle volgen door de bevoegde dienst van de gemeente om na te gaan of de 

effectieve bestrijding/verwijdering heeft plaatsgevonden. 

Stap 3: Na 1 week volgt een tweede controle door de gemeente. Indien blijkt dat de 

bestrijding en verwijdering niet heeft plaatsgevonden, wordt de beheerder hiertoe 

aangemaand via een aangetekend schrijven. 

Stap 4: Wanneer de beheerder alsnog de verwijdering en bestrijding weigert (of in een 

eerste fase gewoon er geen melding van maakt), zal de bevoegde dienst van de gemeente 

op eigen initiatief de verwijdering en bestrijding laten uitvoeren. De kosten worden verhaald 

op de beheerder.  

 

Artikel 125: Specifieke maatregelen in de bebouwde kom 

 

§1 Indien de aanwezigheid van de eikenprocessierups wordt vastgesteld op bomen in de 

bebouwde kom, zijn de beheerders verplicht de eikenprocessierupsen te laten verwijderen 

en hierbij hun medewerking en bijstand te verlenen. 

§2 De gemeente legt de eigenaar op om de eikenprocessierups te verwijderen door 

beroep te doen op een gespecialiseerde firma. De gemeente ondersteunt de eigenaar door 

het aanleveren van adressen van gespecialiseerde bedrijven die de bestrijding van de 

eikenprocessierups kunnen uitvoeren. 

§3 Zij zijn tevens verplicht om tijdens de eerstvolgende nuttige periode (eind april - eind 

mei) preventief te laten besproeien.   

Bij deze besproeiing mag enkel gebruik worden gemaakt van bacteriële middelen (Bacillus 

thuringiensis). 

 

Artikel 126: Specifieke maatregelen buiten de bebouwde kom 

 

§1 Gebieden met een natuurbeherende functie 

Indien de aanwezigheid van de eikenprocessierups wordt vastgesteld in gebieden met een 

natuurbeheerder functie, zoals natuurreservaten, bos- en parkgebieden volgens het 

gewestplan, bossen en parken, en dit op plaatsen die toegankelijk zijn voor fietsers en 

wandelaars, zal na overleg met de beheerders worden beslist welke maatregelen mogelijk of 

noodzakelijk zijn voor de veiligheid van wandelaars en fietsers. 

Indien het gaat om plaatsen die redelijkerwijze niet toegankelijk moeten zijn voor fietsers 

en wandelaars, zal na overleg met de beheerders worden beslist of het gebied al dan niet 

tijdelijk moet worden afgesloten. 
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§2 Andere gebieden 

Indien de aanwezigheid van de eikenprocessierups wordt vastgesteld in andere gebieden 

dan in §1, en dit op plaatsen die toegankelijk zijn voor wandelaars en fietsers, zal worden 

nagegaan of verwijdering en/of preventieve besproeiing van de eikenprocessierupsen 

noodzakelijk zijn. 

Tevens zal worden nagegaan welke andere maatregelen eventueel mogelijk of noodzakelijk 

zijn voor de veiligheid van wandelaars en fietsers. 

Indien het gaat om plaatsen die redelijkerwijze niet toegankelijk moeten zijn voor fietsers 

en wandelaars, zal worden beslist of het gebied al dan niet tijdelijk moet worden afgesloten. 

 

 

HOOFDSTUK 5: KAPPEN VAN BOMEN 

 

Artikel 127: Uitzonderingen op de kapvergunning 

 

Dit hoofdstuk is niet van toepassing in zoverre het vellen van een boom of bomen 

- gebeurd is in bosverband 

- opgenomen is in een goedgekeurd plan of project (bosbeheerplan, natuurbeheerplan, 

natuurinrichting, ruilkavelingsplan, landschapsbeheersplan, landinrichtingsplan) 

- onderhevig is aan een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen 

- opgenomen is in een omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige 

handelingen 

- onderhevig is aan een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie. 

 

Artikel 128: Kapvergunning door burgemeester 

 

Het vellen van een hoogstammige boom of bomen is onderhevig aan een voorafgaande 

schriftelijke toelating van de burgemeester in volgende gevallen: 

- indien er acuut gevaar voor de veiligheid dreigt.  Het acuut gevaar dient aangetoond 

te worden door de aanvrager 

- indien de hoogstammige boom (of bomen) zich bevindt (of bevinden) in woongebied 

of in industriegebied, of in een daarmee vergelijkbaar gebied, op huiskavels van een 

vergunde woning of vergund bedrijfsgebouw 

- indien de hoogstammige boom niet inheems is 

- indien het vellen op voldoende wijze gecompenseerd wordt (door nieuwe aanplanten). 

 

Artikel 129: Kapvergunning door college van burgemeester en schepenen 

 

Het vellen van een hoogstammige boom of bomen is onderhevig aan een voorafgaande 

schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen in de andere gevallen 

dan bedoeld in artikel 128.  Het college van burgemeester en schepenen kan bijzondere 

voorwaarden opleggen, inzonderheid met het oog op het respecteren van de 

natuurzorgplicht en het ‘standstill’-beginsel. 

Onder hoogstammige boom wordt verstaan: elke boom die op een hoogte van 1 meter 

boven het maaiveld een stamomtrek heeft van 50 cm of een hoogte van 7 meter bereikt. 

Onder vellen wordt verstaan: het rooien, ontwortelen, vernietigen of derwijze snoeien van 
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een boom zodat deze in zijn normale wasdom wordt geremd, alsook elke handeling met het 

doel de boom te vernietigen of ernstig te beschadigen. 

 

Artikel 130: Aanvraagprocedure voor de kapvergunning 

 

De kapvergunning als bedoeld in artikels 128 en 129 wordt schriftelijk aangevraagd.  De 

aanvraag bevat de gegevens van de aanvrager, een motivatienota met vermelding van de 

boomsoort, de stamomtrek, de geschatte hoogte, de reden van vellen en de omschrijving 

van de heraanplant en een plan met aanduiding van de te vellen boom of bomen. 

 

 

HOOFDSTUK 6: ALGEMENE MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN 

SCHENDINGEN VAN DE OPENBARE VEILIGHEID 

 

Artikel 131: Nabootsen hulpdiensten 

 

Het is verboden de geluids- en/of lichtsignalen van brandweer, lokale of federale politie en 

andere hulpdiensten na te bootsen. 

 

Artikel 132: Bedrieglijke hulpoproep 

 

Iedere bedrieglijke hulpoproep of bedrieglijk gebruik van een signalisatietoestel bestemd om 

de veiligheid van de gebruikers te vrijwaren, is verboden. 

 

Artikel 133: Toegang tot onbezette gebouwen  

 

De eigenaar is verplicht gepaste maatregelen te nemen om de toegang tot de onbezette 

gebouwen te voorkomen. 

De afsluitingen, schutsels, omheiningen die verankerd zijn in de grond en onbebouwde 

terreinen begrenzen, evenals deze welke bevestigd zijn aan gebouwen, moeten stevig 

vastgemaakt zijn zodat ze niet kunnen wegwaaien of vallen. De stabiliteit en verankering 

moeten regelmatig nagekeken worden. 

 

Artikel 134: Gebruik van kranen en schakelaars 

 

Enkel de daartoe bevoegde personen mogen kranen van leidingen of kanaliseringen, 

schakelaars van de openbare verlichting, openbare uurwerken, signalisatieapparaten, alsook 

uitrustingen voor telecommunicatie die zich bevinden op of onder de openbare weg of in 

openbare gebouwen bedienen. 

 

Artikel 135: Verwijderen signalisatie 

 

Het is niet bevoegde personen verboden de door de wegbeheerder vergunde tijdelijke of 

definitieve signalisatie te beschadigen of te verwijderen. 
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Artikel 136: Lachgas 

 

§1 Het is verboden om schadelijke middelen zoals lachgas te verhandelen of te bezitten 

indien de handel of het bezit gericht is op het oneigenlijk gebruik van het middel met als doel 

het bekomen van een roeseffect. 

§2 Het is eveneens verboden dit oneigenlijk gebruik te faciliteren, met inbegrip van het 

voeren van reclame. 

§3 Onverminderd de toepassing van een gemeentelijke administratieve sanctie kan de 

politie bij inbreuken op §1 en §2 van dit artikel de schadelijke middelen in beslag nemen.  De 

kosten van de inbeslagname en de vernietiging worden verhaald op de overtreder.   

 

 

HOOFDSTUK 7: BRANDPREVENTIE EN BRANDVEILIGHEID 

 

De bepalingen met betrekking tot brandpreventie en brandveiligheid zijn opgenomen in de 

zonale brandpreventiereglementen. 

 

 

TITEL 5: DIEREN 

 

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Artikel 137: Geluidshinder door dieren – dierenwelzijn 

 

§1  De houders van dieren verlenen die aangepaste voeding, verzorging en huisvesting, 

voldoende ruimte en bewegingsvrijheid en nemen alle passende maatregelen opdat het 

geblaf, het gehuil, het gekraai, het geschreeuw of het gezang ervan geen abnormale hinder 

zou veroorzaken voor de omwonenden. 

 

Artikel 138: Dieren aan de leiband 

 

§1  De eigenaars, bezitters of bewakers van dieren moeten deze aangelijnd laten 

rondlopen op een openbare plaats. 

Deze verplichting geldt niet voor honden die gebruikt worden tijdens de jacht, die een 

kudde begeleiden, die voor reddingsoperaties ingezet worden en voor politiehonden of 

blindengeleidehonden. 

§2  De bewaking is zodanig dat de begeleider het dier elk ogenblik kan beletten om 

personen of dieren te intimideren of lastig te vallen, voertuigen te bespringen of private 

domeinen te betreden. 

Het is verboden dieren te laten begeleiden door personen die het dier niet onder controle 

kunnen houden. 

§3  Onbewaakte loslopende dieren, aangetroffen op openbare plaatsen, worden door de 

bevoegde personen of in opdracht van de bevoegde personen gevangen en overgebracht 

naar het dierenasiel of andere geschikte locaties, onverminderd de bepalingen van de wet 

op het politieambt en de wet op het dierenwelzijn.  De kosten hieraan verbonden worden 

verhaald op de eigenaar van het dier. 



 

60 
Gemeente Londerzeel – Algemene politieverordening Politiezone K-L-M – versie 6 mei 2022 

Artikel 139: Voederen van dieren 

 

Uitgezonderd de door het college van burgemeester en schepenen afgeleverde toelatingen, 

is het verboden op de openbare plaats eender welke materie voor de voeding van 

zwervende dieren of duiven achter te laten, te deponeren of te werpen, met uitzondering 

van voedsel voor vogels bij vriesweer. 

De eigenaars, beheerders of huurders van gebouwen moeten de plaatsen waar duiven 

nesten zouden kunnen bouwen, permanent afschermen alsook bevuilde gebouwen doen 

schoonmaken en ontsmetten. 

 

Artikel 140: Toegang met dieren 

 

Het is verboden een dier binnen te brengen in de voor het publiek toegankelijke inrichtingen 

waartoe dat dier geen toegang heeft, hetzij op basis van een intern reglement dat aan de 

ingang uithangt, hetzij door borden of pictogrammen die dat duidelijk maken, met 

uitzondering voor politiehonden en assistentiehonden die speciaal opgeleid zijn om blinden 

of andere mensen met een handicap te geleiden.  Dit alles geldt onverminderd de wettelijke 

en reglementaire bepalingen betreffende de hygiëne van de lokalen en de personen in de 

voedingssector. 

De burgemeester kan tevens plaatsen en tijdstippen aanduiden waar het tijdelijk verboden 

is zich met een hond, zelfs aan de lijn, te bevinden. 

 

 

HOOFDSTUK 2: SPECIFIEKE BEPALINGEN ROND HONDEN 

 

Artikel 141: Hondenpoep 

 

§1 De houders van honden zijn verplicht om de uitwerpselen van hun honden die 

terecht komen op het openbaar domein volledig te verwijderen.  

§2 De houder moet steeds in het bezit zijn van minstens één zakje bestemd voor het 

verwijderen van de uitwerpselen van zijn dier. Het zakje moet voldoende groot zijn om 

dichtgeknoopt te kunnen worden. Het zakje moet op het eerste verzoek van de bevoegde 

persoon worden getoond. Het gebruikte zakje moet gedeponeerd worden in de 

straatvuilnisbak of moet worden meegenomen tot de woon- of verblijfplaats. Het is 

verboden het zakje met uitwerpselen langs plantsoenen, straten, voetpaden en/of in de 

straatkolken of rioolmonden achter te laten. 

§3 Visueel gehandicapten en andere mindervaliden die gebruik maken van een hond als 

begeleider vallen niet onder de toepassing van de bepalingen in dit artikel. 

 

Artikel 142: Begeleiding van honden 

 

Het is verboden honden onbewaakt vrij te laten rondlopen op het openbaar domein en alle 

voor het publiek toegankelijke plaatsen. De begeleider dient de hond zodanig te bewaken 

dat hij hem op elk ogenblik zou kunnen beletten om personen of dieren te intimideren of 

lastig te vallen, voertuigen te bespringen of private eigendommen te betreden. 

Het is personen die de hond niet in de hand kunnen houden, verboden honden te 

begeleiden. 
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Honden dienen op het openbaar en privaat domein van de gemeente, altijd aan de leiband 

te worden gehouden. 

Deze verplichting geldt niet voor: 

- honden die gebruikt worden voor de jacht; 

- reddingsoperaties bij rampen of ongelukken; 

- honden die een kudde begeleiden; 

- geleide honden; 

- honden van politiediensten 

 

Het is verboden honden te tergen of op te hitsen. 

 

Artikel 143: Honden in openbare gebouwen 

 

De toegang met honden is verboden tot openbare gebouwen, met uitzondering van: 

- visueel gehandicapten of andere mindervaliden met hun geleidehond, politiediensten 

en erkende bewakingsondernemingen met waak-, speur- en verdedigingshonden en 

de reddingshonden van hulporganisaties; 

- personen belast met het africhten van geleidehonden bestemd voor visueel 

gehandicapten of andere mindervaliden en die daartoe een passend attest kunnen 

voorleggen. 

Op het eerste verzoek van de politiediensten moeten de begeleiders hun hond verwijderen 

van de plaatsen waar veel mensen samenkomen. 

 

Artikel 144: (Potentieel) gevaarlijke honden 

 

§1 Potentieel gevaarlijke of gevaarlijke honden dienen, telkens zij op straat komen, een 

muilkorf te dragen. 

§2 Onder potentieel gevaarlijke of gevaarlijke honden wordt verstaan: 

- Elke hond die, als hij vrij zou rondlopen, zonder enige provocatie op een duidelijk en 

onmiskenbaar dreigende wijze naar personen en dieren zou toelopen 

- Elke hond die personen en of dieren aanvalt, bijt of verwondt zonder provocatie of die 

reeds iemand heeft aangevallen, gebeten of verwond zonder provocatie. 

-  

Artikel 145: Dierenwelzijn 

 

De houders van honden zijn verplicht hun dieren op een degelijke wijze onderdak en 

verzorging te verschaffen en dienen de passende maatregelen te treffen opdat de hond(en) 

geen abnormale hinder voor de buren zou(den) veroorzaken door aanhoudend geblaf of 

ander aanhoudend geluid. 

Het is de eigenaars of begeleiders van honden ten strengste verboden hun dieren achter te 

laten in een geparkeerde wagen, zonder de nodige voorzorgen te nemen opdat het dier over 

de nodige zuurstof beschikt. 

Het is verboden een waakhond aan de ketting vast te leggen. Indien de hond niet binnen in 

het huis of vrij in een afgesloten erf gehouden kan worden, moet hij in een ruimte geplaatst 

worden van minimum 4 m² oppervlakte, omheind met een rasterdraad, stevig en hoog 
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genoeg opdat de hond er niet zou kunnen overspringen of zich kwetsen. Indien de hond niet 

binnenshuis gehouden wordt, moet hij over een slaaphok beschikken hetwelk waterdicht en 

in verhouding is met de gestalte van het dier en tevens degelijk beschermt tegen wind, 

regen en vorst. 

Alle maatregelen die getroffen worden om de dieren te bevrijden, zijn ten laste van de 

eigenaars. 

 

Artikel 146: Verdwenen honden 

 

Wie vaststelt dat zijn/haar hond verdwenen is, moet onmiddellijk de politiediensten 

inlichten. 

Onbewaakt loslopende honden, die op het openbaar domein of openbare plaatsen 

aangetroffen worden, worden door toedoen van of in opdracht van de gemeente gevangen 

en overgebracht naar een dierenasiel. Alle hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de 

eigenaar, bezitter, bewaker of houder van het dier. 

Dieren die een gevaar betekenen voor het leven en de lichamelijke integriteit van personen 

en de veiligheid van goederen in een publiek toegankelijke plaats worden aan de eigenaar, 

bezitter, bewaker of houder onttrokken, die er niet langer vrij kan over beschikken, zolang 

dat met het oog op de handhaving van de openbare rust en/of veiligheid en/of voor het 

leven en de lichamelijke integriteit van personen of dieren en/of veiligheid van goederen 

vereist is. Alle hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de eigenaar, bezitter, bewaker 

of houder van het dier. 

Dolle honden dienen door hun houders te worden afgemaakt. Wanneer zij nalaten dit te 

doen, zal de gemeente in hun plaats optreden. Alle hieraan verbonden kosten vallen ten 

laste van de eigenaar, bezitter, bewaker of houder van het dier. 

 

 

HOOFDSTUK 3: SPECIFIEKE BEPALINGEN ROND PAARDEN, TREK-, LAST-EN 

RIJDIEREN 

 

Artikel 147: Paarden, trek-, last- of rijdieren 

 

§1  De begeleiders van paarden, trek-, last- of rijdieren zijn verplicht op de openbare 

wegen de uitwerpselen van hun dieren op te ruimen, zoniet zullen deze ambtshalve en op 

kosten van de verantwoordelijke door de gemeente opgeruimd worden. 

§2  De houders van trekdieren die op de openbare weg worden gebracht, moeten de 

nodige veiligheidsmaatregelen treffen. 

§3  Houders van trek-, last-, rijdieren en van vee dat in een weide loopt, moeten deze 

vakkundig afsluiten om ontsnapping van hun dieren te voorkomen. Indien er ontsnapping 

is, is eventuele schade toegebracht door deze dieren ten laste van de eigenaar van de 

dieren. 

Zij zijn ertoe gehouden een bordje aan te brengen waarop hun telefoonnummer wordt 

vermeld. De melding wordt aangebracht op de afsluiting langs de openbare weg.   
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HOOFDSTUK 4: SPECIFIEKE BEPALINGEN ROND DUIVEN 

 

Artikel 148: Bescherming van duivenwedstrijden 

 

Vanaf het tweede weekend van maart tot en met de laatste zondag van oktober is het op 

dagen waarop duivenwedstrijden plaatshebben, tussen 7u00 en 17u00, verboden duiven te 

laten uitvliegen die niet aan wedstrijden deelnemen. 

Rond het tijdstip dat de aan de wedstrijd deelnemende duiven ingewacht worden, is het 

verboden in de nabijheid van de hokken met opzet lawaai te maken of met opzet enige 

handeling te stellen van aard om de aankomende duiven af te schrikken.  

 

 

TITEL 6: SANCTIES 

 

Artikel 149: Gemeentelijke administratie sancties 

 

De inbreuken op bepalingen van onderhavig reglement kunnen worden bestraft met een 

gemeentelijke administratieve sancties (GAS) of alternatieve maatregelen voor de 

administratieve geldboete (art. 4, §1 GAS Wet).  Inbreuken op de besluiten van de 

burgemeester in het kader van de vrijwaring van de openbare veiligheid, gezondheid en 

rust kunnen eveneens bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie. 

 

Artikel 150: Ambtshalve verwijdering en bestuurlijke inbeslagneming 

 

§1  Materiaal, toestellen, voorwerpen, instrumenten en/ of goederen waarmee de 

bepalingen van het algemeen politiereglement worden overtreden of geschonden, kunnen 

door de bevoegde ambtenaren ambtshalve worden uitgevoerd, in beslag genomen, 

gestockeerd of bewaard.  

§2  De in beslag genomen en bewaarde goederen worden vrijgegeven op verzoek van de 

bezitter of eigenaar, na betaling van de factuur voor de geleverde prestaties door de 

gemeentelijke diensten voor de inbeslagneming en bewaring.  

§3  De inbeslagname verhindert niet dat er een administratieve geldboete kan worden 

opgelegd.  

§4  Wanneer het inbeslaggenomen materiaal binnen de zes maanden niet wordt 

opgehaald, dan wordt het materiaal eigendom van de gemeente. De kosten verbonden aan 

de inbeslagneming en bewaring blijven verschuldigd door de overtreder. 

  



 

64 
Gemeente Londerzeel – Algemene politieverordening Politiezone K-L-M – versie 6 mei 2022 

BIJLAGEN 

 

Bijlage 1 Definities 

 

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 

 

Aanvrager: de natuurlijke of rechtspersoon die een aanvraag tot vergunning 

of machtiging indient 

 

Berm: de ruimte onderscheiden van het voetpad en het fietspad en die 

tussen de rijbaan ligt en een sloot, een talud, of grenzen van 

eigendommen 

  

Openbaar 

domein: 

de ruimte buiten de particuliere percelen, meestal voorbij de 

rooilijn van een kavel en die publiek toegankelijk zijn in het bezit 

of beheer van een overheid (rijweg, voetpad, berm, openbare 

parking, …) 

  

Openbare 

plaats: 

de openbare weg, de parken, openbare tuinen, pleinen en 

speelterreinen en alle terreinen buiten de openbare weg, die open 

staan voor het verkeer van personen en/of voertuigen 

 

Openbare weg: de wegen en doorgangen die in hoofdorde bestemd zijn voor alle 

verkeer van personen en voertuigen, met inbegrip van de 

bermen, fietspaden, voetpaden en de ruimten aangelegd als 

aanhorigheden van de verkeerswegen en voornamelijk bestemd 

voor het parkeren van voertuigen 

 

Parkeerplaats: een al dan niet gemarkeerde oppervlakte op het openbaar 

domein waar een voertuig kan gestationeerd worden 

 

Publiek 

toegankelijke 

plaats: 

 

elke plaats waar andere personen dan de beheerder en de 

personen die er werkzaam zijn toegang toe hebben ofwel omdat 

ze geacht worden gewoonlijk toegang te hebben tot die plaats, 

ofwel omdat ze er toegelaten zijn zonder individueel te zijn 

uitgenodigd 

 

Schriftelijk: hiermee wordt zowel papieren als digitale vorm bedoeld 

 

Uitstallingen: elke stand of losse constructie op het openbaar domein of tegen 

de gevel bedoeld om handelswaren uit te stallen of te verwijzen 

naar de in de handelszaak te koop aangeboden producten of 

diensten 

 

Zakelijk recht: eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal, recht van gebruik of 

bewoning, erfdienstbaarheid 
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Bijlage 2 Inzameling van huishoudelijke afvalstoffen 

  

Artikel 1: Afvalinzamelaar 

 

§1  In de gemeente Londerzeel/Meise wordt het beheer van de huishoudelijke 

afvalstoffen in opdracht gegeven aan intercommunale Incovo (www.incovo.be), verder 

de intercommunale genoemd. 

§2  Alleen de geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en -makelaars, daartoe 

aangewezen door de intercommunale, zijn gerechtigd om huishoudelijke afvalstoffen in te 

zamelen. 

Huishoudelijke afvalstoffen zijn afvalstoffen ontstaan door de normale werking van een 

particuliere huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden, zoals 

gedefinieerd in het VLAREMA. 

§3  Alleen de organisaties die vermeld zijn op de door de OVAM gepubliceerde lijst van 

geregistreerde inzamelaars, handelaars en makelaars van textielafvalstoffen en die 

schriftelijke toelating hebben van de intercommunale of de gemeente, waarmee ze een 

overeenkomst afgesloten hebben, zijn gemachtigd textielcontainers te plaatsen op zowel 

openbaar domein als op privéterrein toegankelijk voor het publiek of mogen huis-aan-

huisinzamelingen organiseren. 

§4  Het is voor iedereen verboden om het even welke huishoudelijke afvalstof mee 

te geven aan andere (overbrengers) geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars 

en –makelaars dan deze daartoe aangewezen door de intercommunale. 

§5  Het is verboden afval uit andere gemeenten aan te bieden. 

§6  Tenzij voorafgaande toestemming van de intercommunale, is niemand 

gerechtigd om aangeboden afval mee te nemen. 

 

Artikel 2: Aanbieden van huishoudelijk afval 

 

§1 Onder huishoudelijk afval wordt verstaan: alle afvalstoffen die ontstaan door de 

normale werking van een particuliere huishouding of afkomstig zijn van commerciële, 

industriële, institutionele en andere bronnen en die naar aard en hoeveelheid met die 

van particuliere huishoudens vergelijkbaar is; 

§2  Het huishoudelijk afval moet door de inwoners in de daartoe bestemde zak of 

recipiënt aangeboden worden aan de rand van de openbare weg en voor het betrokken 

perceel, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers te 

hinderen. 

§3  De inwoners van wegen, plaatsen of stegen waar de wagens van de ophaaldienst 

niet door kunnen, of van woningen die afgelegen zijn van de openbare weg, moeten 

hun huishoudelijk afval neerzetten op de dichtstbijzijnde straathoek die wel bereikbaar 

is of op een door de gemeente aangeduid verzamelpunt. 

§4  Bij de onbereikbaarheid wegens wegenwerken zal het college van burgemeester 

en schepenen tijdelijke maatregelen treffen teneinde de ophaling te verzekeren.  Met de 

aannemer wordt een inzamelpunt afgesproken, waar de inwoner de afvalzakken dient te 

plaatsen. De communicatie hierrond wordt door de aannemer in samenspraak met de 

gemeente opgenomen. 

§5  Afval dat wordt aangeboden op het privédomein van de inwoner wordt niet 

meegenomen. 
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§6  Afval dat wordt aangeboden op dagen zonder inzameling, in een foutieve zak of 

recipiënt of niet conform de sorteerregels, wordt niet geladen maar beschouwd als 

sluikstorten. 

§7  Huishoudelijk afval mag slechts na 18 uur op de dag voorafgaand aan de dag 

van de ophaling en vóór 7 uur de dag van de inzameling van het huishoudelijk afval 

aangeboden worden. 

De data van de afvalophalingen staan aangegeven in de afvalkalender die door de 

intercommunale wordt bedeeld en is te raadplegen op de website van de 

intercommunale en gemeente. 

 

Artikel 3: Verantwoordelijke aangeboden afval 

 

§1  De inwoners die het huishoudelijk afval buiten zetten, zijn verantwoordelijk voor 

het afval tot het ogenblik dat dit door de intercommunale wordt geladen. 

§2  De inwoners zijn verantwoordelijk voor het opruimen van de eventueel 

uitgespreide inhoud, bijvoorbeeld door het wegwaaien of door beschadiging van de 

afvalzak; 

§3  Lege of niet meegenomen recipiënten moet de aanbieder dezelfde dag terug 

binnen nemen. Het is niet toegestaan recipiënten ononderbroken op het openbaar 

domein te laten staan.  

 

Artikel 4: Aard aangeboden afval 

 

§1  Restafvalzakken, gft-zakken, kartonnen dozen en glasbakjes mogen niet meer 

wegen dan 15 kg, rolcontainers niet zwaarder zijn dan 60 kg. Afval afkomstig van 

bedrijfsactiviteit, mag slechts in beperkte hoeveelheden worden aangeboden conform 

de bepalingen van het Vlarem en de richtlijnen van de intercommunale. 

§2  lnwoners mogen geen afval aanbieden dat kan leiden tot verwondingen van de 

laders. Scherpe voorwerpen moeten veilig worden ingepakt en in het midden van de 

zak geplaatst.  

Behalve toezichters of handhavers is niemand, zonder voorafgaande toestemming van 

de intercommunale of gemeente, gerechtigd om aangeboden afval te controleren of 

mee te nemen. 

 

Artikel 5: Selectieve aanbieding 

 

§1  ledereen is ertoe gehouden om afval uitsluitend aan te bieden 

- conform de sorteerinstructies waaraan de aangeboden afvalstoffen dienen te voldoen 

zoals vermeld in de afvalkalender en op de website van de intercommunale; 

- conform de bepalingen van het goedgekeurde belastingreglement op het aanbieden 

van huishoudelijk afval. 

§2  Het is verboden om recycleerbaar papier en karton, pmd, textiel, glas alsook klein 

gevaarlijk afval aan te bieden in het restafval. 

§3  Het is verboden om afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), klein 

gevaarlijk afval (KGA), bouwafval, groenafval, recycleerbaar hout, papier en karton, textiel, 

PMD, aan te bieden bij groot restafval. 
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Artikel 6: Sorteerregels 

 

§1  Restafval dient aangeboden te worden in dichtgebonden zakken conform het 

belastingreglement, max. 15 kg zwaar. 

§2  Papier en karton dient aangeboden te worden in een stevige gesloten kartonnen doos 

of samengebonden met natuurtouw op die wijze dat papier niet door de wind kan worden 

verspreid voor de ophaling. Afzonderlijke kartonnen dozen mogen niet zwaarder zijn dan 15 

kg. 

§3  Het groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) dient aangeboden te worden in gft-zakken 

of tuincontainer conform het belastingreglement. Het gewicht van de recipiënt mag niet 

groter zijn dan 60 kg. 

§4  Pmd dient aangeboden te worden in dichtgebonden blauwe zakken conform de 

bepalingen van het belastingreglement. De aanbieder zorgt ervoor dat de blauwe zak niet 

door de wind kan worden verplaatst. 

§5  Glas wordt ingezameld via glasverzamelcontainers. Glas mag uitsluitend tussen 7u00 

en 20u00 van 1 november tot en met 31 maart en tussen 7u00 en 22u00 van 1 april tot en 

met 31 oktober in de glascontainer gestort worden. 

Indien de glascontainers voorzien zijn van kleurscheiding, dient het glas volgens kleur in de 

juiste glasverzamelcontainers te worden gegooid. 

Het is strikt verboden om andere afvalstoffen dan hol glas2 in de containers te gooien, of om 

afvalstoffen rond de containers achter te laten. 

§6  Het snoeihout moet worden aangeboden in bussels van max. 25 kg. De takken zijn 

op 2 plaatsen samengebonden met natuurtouw (geen ijzerdraad). 

Minimumlengte van de takken bedraagt 50 centimeter, maximumlengte 1.75 meter. Het 

hout heeft een diameter van max. 8 centimeter. Er kan max. 2m3 per adres worden 

aangeboden. 

§7  Kerstbomen moeten worden aangeboden zonder bloempot en zonder restanten van 

versiering. Maximumlengte bedraagt 1,75 meter, maximumgewicht 25 kg. 

§8  Groot vuil moet worden aangeboden met maximale afmetingen en gewicht van 1,75 

meter en 50 kg. Ophaling van groot vuil is onderhevig aan de bepalingen van het 

belastingreglement. 

§9  Textiel kan zowel huis-aan-huis als via textielcontainers worden ingezameld 

Voor de huis-aan-huisinzameling wordt textiel aangeboden in een gesloten zak of doos, 

voorzien van het briefje van de textielophaler of duidelijke vermelding "textiel". De 

algemene bepalingen van dit reglement die gelden voor de huis-aan-huisinzameling zijn hier 

van toepassing. 

 

Artikel 7: Thuiscomposteren 

 

Met het oog op thuiscomposteren is het toegestaan op eigen privéterrein een 

stapelplaats aan te leggen voor het composteren van eigen groente-, fruit- en tuinafval 

mits deze stapelplaats geen hinder teweegbrengt voor de buurtbewoners. 

  

 
2 verpakkingsglas voor dranken en voedingswaren zoals glazen flessen, bokalen en flacons, wit of gekleurd 
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Bijlage 3 Inzameling van huishoudelijke afvalstoffen via het recyclagepark 

 

Artikel 1: Doel en ligging recyclagepark 

 

Het recyclagepark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van 

huishoudelijke afvalstoffen mogelijk te maken met het oog op de maximale recyclage van 

deze afvalstoffen. 

Het recyclagepark is gelegen in de Winkelveldbaan te 1861 Meise / Beemden te 1840 

Londerzeel. 

 

Artikel 2: Toegang tot het recyclagepark 

 

§1  Het recyclagepark is enkel toegankelijk voor de inwoners en de besturen van de 

gemeenten Londerzeel en Meise of de inwoners en besturen van de vennootgemeenten van 

de intercommunale. 

§2  Gebruikers van het recyclagepark dienen daartoe op eenvoudig verzoek het bewijs te 

leveren aan de parkbeheerder. 

Op eenvoudig verzoek zijn gebruikers ertoe gehouden op vraag van de parkwachter een 

registratieformulier aangaande het aangevoerde afval in te vullen. 

§3  Het recyclagepark is geopend op de openingsuren vermeld in de afvalkalender, op de 

intercommunale websites en op het paneel aan de toegangspoort. 

De toegang is beperkt tot 15 minuten voor sluitingstijd. Gebruikers van het park dienen het 

park bij sluitingstijd onmiddellijk te verlaten. 

 

Artikel 3: Recyclageparkbeheerder 

 

Tijdens de openingsuren is het recyclagepark permanent onder toezicht van de 

recyclageparkbeheerder. 

De bezoekers dienen zich steeds te schikken naar de aanwijzingen van de 

recyclageparkbeheerder. 

Gebruikers zijn ertoe gehouden om de laadruimtes van het voertuig op eenvoudig verzoek 

te openen. 

Met het oog op de veiligheid en het vlotte verkeer in het park heeft de 

recyclageparkbeheerder de bevoegdheid om de nodige richtlijnen en aanwijzingen te geven. 

ln het bijzonder dienen bezoekers voorrang te verlenen aan containertrucks die de afvoer 

verzorgen. 

Het is de recyclageparkbeheerder toegestaan de aanbrengers van afvalstoffen buiten de 

omheining te laten wachten indien er zich reeds te veel mensen op het recyclagepark 

bevinden. Het is niet toegelaten om afval buiten de omheining uit te laden en te voet binnen 

te brengen. 

De recyclageparkbeheerder kan de aanvoer van afvalstoffen weigeren wanneer door hoge 

voorafgaande aanvoer de capaciteit van het recyclagepark volledig is ingevuld. 

De intercommunale kan met het oog op de veiligheid een systeem van voorafgaande 

reservatie opleggen. 
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Artikel 4: Aanvaarde afvalstoffen op het recyclagepark 

 

§1  Alle huishoudelijke afvalstoffen worden op het recyclagepark aanvaard, met 

uitzondering van restafval, gft, gasflessen, autobanden, vervallen medicijnen, munitie, 

radioactief materiaal en alle andere afvalstoffen die om redenen van veiligheid en 

regelgeving niet op het park aanvaard kunnen worden. 

Professionele apparatuur en afvalstoffen die omwille van de aard of hoeveelheid niet als 

afkomstig van de normale werking van een huisgezin beschouwd kunnen worden, vallen 

niet onder huishoudelijk afval en worden niet op het recyclagepark aanvaard. 

Voertuigen met een laadruimte groter dan 2,5 meter zijn om die reden behoudens 

eenmalige voorafgaande uitzondering niet toegelaten. 

§2  De aanvoer van afvalstoffen moet gebeuren conform de sorteerrichtlijnen voor de 

betrokken afvalstoffen, zoals vermeld op de afvalkalender, website of infoborden op het 

recyclagepark. 

Het afval moet gesorteerd en gedemonteerd worden aangeboden, op die wijze dat 

voorafgaande controle door de parkbeheerder mogelijk is. 

Het is verboden om recycleerbare fracties te mengen bij niet recycleerbare fracties. 

§3  Afval achterlaten buiten de aangewezen recipiënten, of niet conform de geldende 

sorteerrichtlijnen wordt beschouwd als sluikstorten. Ook het achterlaten van afval zonder 

dat werd voldaan aan de bepalingen van het geldende belastingreglement geldt als 

sluikstorten. 

§4  De gebruikers van het recyclagepark moeten de omgeving van de containers en de 

overige ruimte van het terrein steeds rein houden. Zij kunnen door de 

recyclageparkbeheerder verzocht worden het door hen bevuilde terrein te reinigen. 

 

Artikel 5: Gebruiksregels op het recyclagepark 

 

§1  Kinderen jonger dan 12 jaar moeten vergezeld zijn door een volwassen begeleider. 

Het is verboden dieren te laten rondlopen op het recyclagepark. 

§2  De snelheid van de voertuigen is beperkt tot 10 km/uur. De motor moet stilgelegd 

worden bij het lossen van de afvalstoffen. De afvalstoffen dienen gesorteerd te worden 

aangeboden, teneinde de verblijfsduur van de bezoekers op het terrein te beperken. 

§3  Eens de afvalstoffen in de daartoe voorziene container worden gevoegd, mogen deze 

afvalstoffen niet meer opnieuw door een bezoeker van het recyclagepark worden 

meegenomen. 

§4  Bij aanvoer van hechtgebonden asbesthoudend materiaal dient de gebruiker er zorg 

voor te dragen dat het afval voorzichtig in de container wordt gelegd. Elke handeling die 

stof veroorzaakt moet vermeden worden. Kleine stukjes asbest dienen in een aparte 

gesloten zak te worden aangebracht. Het is uitdrukkelijk verboden om laadruimtes waarin 

asbest werd aangebracht op het park te reinigen of te borstelen. 

§5  Klein gevaarlijk afval dient steeds te worden aangeleverd bij voorkeur in de 

oorspronkelijke verpakking, of uitzonderlijk in andere verpakkingen met duidelijke 

aanduiding van het product. Verpakkingen van klein gevaarlijk afval dienen uit 

veiligheidsoogpunt goed te worden gesloten. 

§6  Op het recyclagepark is het verboden te roken of om op enige andere wijze vuur te 

maken. 
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Het is verboden om enige beschadiging aan te brengen aan de omheining, containers, 

gebouwen, beplantingen of uitrusting. 
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Bijlage 4 Toepassing GAS 2 en GAS 3: Gemengde inbreuken 

 

Onderstaande handelingen, omschreven in het Strafwetboek (hierna als Sw afgekort), 

kunnen worden bestraft met de straffen bepaald in het Strafwetboek of met een 

administratieve geldboete: 

- door daden, door geschriften, prenten of zinnebeelden iemand beledigen in een van de 

omstandigheden in artikel 444 (448 eerste lid Sw) 

- vernielen of onbruikbaarmaking van rijtuigen, wagons en motorvoertuigen (art. 

521,3° Sw); 

- vernielen of beschadigen van grafstenen, monumenten, standbeelden, 

kunstvoorwerpen (art. 526 Sw]; 

- aanbrengen van graffiti (art . 534bis Sw); 

- beschadigen van onroerende goederen (art. 534ter Sw); 

- kwaadwillig bomen omhakken (art. 537 Sw); 

- vernielen van afsluitingen, hagen enz. (art. 545 Sw). 

- zij die, buiten de gevallen omschreven in boek II titel IX. hoofdstuk III van het 

strafwetboek andermans roerende eigendommen opzettelijk beschadigen of vernielen 

(art. 559.1 Sw); 

- nachtlawaai of nachtrumoer (art. 561.1° Sw); 

- beschadiging van landelijke of stedelijke afsluitingen (art. 563. 2 Sw); 

- daders van feitelijkheden of lichte gewelddaden, mits zij niemand gewond of geslagen 

hebben en mits de feitelijkheden niet tot de klasse van de beledigingen behoren; in 

het bijzonder zij die opzettelijk, doch zonder het oogmerk om te beledigen, enig 

voorwerp op iemand werpen dat hem kan hinderen of bevuilen (art. 563,3 Sw); 

- op de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of 

gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat men niet herkenbaar is (art. 563bis Sw). 
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Bijlage 5 Toepassing GAS 4: Verkeersinbreuken 

 

Onderstaande overtredingen op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het 

algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (“wegcode”) begaan door 

meerderjarige personen of rechtspersonen kunnen worden bestraft met een administratieve 

geldboete of met een onmiddellijke inning die kan worden opgelegd overeenkomstig 

voormeld KB. 

1. 58 euro voor de overtredingen van de eerste categorie, zoals bepaald in art. 22bis. 4° a) , 22ter.1. 

3°, 22sexies 2, 23.1. 1°, 23.1.2°, 23.2 lid 1, 1 ° tot 3°, 23.2 lid 2, 23.3, 23.4, 24. Lid 1, 2°, 4° en 7° tot 

10°, 25.1. 1° tot 3°, 5°, 8°. 9° tot 13°, 27.1.3, 27.5.1, 27.5.2, 27.5.3 27bis, 70.2.1, 70.3, 77.4, 77.5, 

77.8. 68.3; 

2. 116 euro voor de overtredingen van de tweede categorie, zoals bepaald in art. 22.2 en 21.4.4°, 24 lid 

1, 1°, 2°, 4°, 5° en 6°, 25.1. 4°, 6° en 7°, 25.1, 14°; 

 

Eerste categorie Tweede categorie Andere inbreuken 

GAS of onmiddellijke betaling 58 euro  GAS of onmiddellijke 

betaling 116 euro 

GAS of 

onmiddellijke 

betaling 58 euro 

• parkeren binnen woonerven 22 bis, 

4°, a) 

• stilstaan en parkeren op verhoogde 

inrichtingen 22 ter.1, 3° 

• parkeren in voetgangerszones 22 

sexies2 

• stilstaan en parkeren niet rechts in 

de rijrichting 23.1, 1° 

• opstelling van een stilstaand of 

geparkeerd voertuig 23.1, 2° 

• plaatsing van een voertuig op de 

rijbaan 23.2, lid 1, 1° tot 3° 

• parkeren van motorfietsen 23.2, lid 

2 

• opstellen van fietsen en bromfietsen 

23.3. 

• opstellen van motorfietsen 23.4 

• hinderlijk stilstaan en parkeren 

(oversteekplaats, kruispunt, 

verkeerslicht en verkeersbord) 24, 

lid 1, 2°, 4° en 7° tot 10° 

• hinderlijk parkeren (ander voertuig, 

bushalte, inritten en rijbanen) 25.1, 

1° 2° 3° 5° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 

• aanduidingen op parkeerschijf 

27.1.3 

• stilstaan of parkeren 

op autowegen 22.2 

en 21.4.4° 

• hinderlijk stilstaan of 

parkeren (trottoirs, 

fietspaden, 

zebrapaden, tunnels 

en hellingen) 24 lid 

1, 1° 2° 4° 5° en 6° 

• parkeren bij 

hindernissen (sporen 

en vrije doorgang) 

25.1, 4°, 6°, 7° 

• parkeren op plaats 

voor mensen met 

beperkingen 25.1 

14° 

 

• Verkeersbord 

C3 (bv. 

autoluwe 

zones) 

 

 

 

 

• Verkeersbord 

F103 

(voetgangerszo

nes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitzondering: 

snelwegen 
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• parkeren van defecte voertuigen en 

aanhangwagens op de openbare weg 

27.5.1 

• parkeren van defecte voertuigen en 

aanhangwagens binnen de 

bebouwde kom 27.5.2 

• parkeren van reclamevoertuigen 

27.5.3 

• aanbrengen van de kaart voor 

personen met beperkingen 27bis 

• verkeersborden betreffende het 

stilstaan en het parkeren 70.2.1 

• inbreuken op het verkeersbord E11 

(beurtelings parkeren in een 

bebouwde kom) 70.3 

• stilstaan en parkeren op 

verkeersleiders en 

verdrijvingsvlakken 77.4 

• stilstaan of parkeren op witte 

markeringen 77.5 

• stilstaan of parkeren op 

dambordmarkeringen 77.8 
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Bijlage 6 Procedure voor publiciteit op infoborden 

 

§1 De aanvraag tot het laten plaatsen van publiciteit op de infoborden wordt minstens 6 

weken voor de activiteit schriftelijk gericht aan het college van burgemeester en schepenen. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over het al dan niet toestaan van de 

aanvraag binnen de twee weken na het toezenden van de aanvraag. De aanvrager wordt 

hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. 

 

§2 De aanvrager zorgt zelf voor de te plaatsen panelen. Deze panelen voorzien van de 

nodige tekst, hebben als afmetingen 2,5 m breedte x 0,4 m hoogte x 12 mm dikte.   De 

tekst dient steeds in de Nederlandse taal opgesteld. 

Voor grote activiteiten kan door het college van burgemeester en schepenen beslist worden 

de panelen, voorzien van de nodige tekst, volgende afmetingen te geven: 2,5 0m breedte x 

0,80 m hoogte x 12 mm dikte.   

 

§3 De panelen worden ten minste drie weken voor de activiteiten afgeleverd bij de 

bevoegde dienst van de gemeente. 

De panelen worden gratis door de gemeente geplaatst, minimum één week en maximum 

drie weken voor de activiteit. 

De panelen zullen in de week volgend op de activiteit worden weggenomen door de 

gemeente, waarna ze gestockeerd zullen blijven in het gemeentelijk magazijn. 

De aanvrager moet de borden ten laatste twee weken na de activiteit afhalen. 
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Bijlage 7 Procedure voor aanvraag inname openbaar domein 

 

§ 1 Aanvraagvereisten 

Bij de aanvraag moet steeds volgende informatie vermeld worden: 

− naam en adres van de aanvrager 

− rijksregisternummer of ondernemingsnummer 

− adres en locatie van de inname openbaar domein 

− vermoedelijke oppervlakte  

− periode van inname 

− reden van aanvraag 

− wanneer het openbaar domein wordt afgesloten moet ook een voorstel tot omleiding 

van het verkeer worden toegevoegd 

− een plan of tekening met de gevraagde inname openbaar domein 

− voor terrassen dient er een plan op schaal met de nodige afmetingen en met de 

aanduidingen van alle voorwerpen die zullen geplaatst worden bijgevoegd te worden.  

Op dit plan worden bovendien alle hindernissen (stoepkasten van nutsmaatschappijen, 

verlichtingspalen, signalisatiepalen, papiermanden, …) correct gesitueerd in een zone 

van minimum 2 meter rond de gevraagde oppervlakte.  Er worden 3 duidelijke 

kleurenfoto’s bijgevoegd die een goed beeld geven van de actuele toestand van het in 

te nemen openbaar domein. 

− voor terrassen wordt eveneens een afschrift van het verzekeringscontract tot dekking 

van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid tegenover derden bijgevoegd. 

− voor permanente terrassen wordt ook een afschrift van de omgevingsvergunning 

bijgevoegd. 

De toelating dient aangevraagd te worden bij het college van burgemeester en schepenen, 

behoudens de organisatie van wielerwedstrijden waarbij de aanvraag aan de burgemeester 

is gericht.  Ook de verlening van de aangevraagde termijn of aanpassingen van de 

oppervlakte dienen schriftelijk te worden overgemaakt aan het college van burgemeester en 

schepenen.   

Wanneer een toelatingsaanvraag onvolledig is, stuurt het college van burgemeester en 

schepenen het dossier terug naar de aanvrager en wordt de aanvraagprocedure stopgezet.  

De aanvrager kan te allen tijde een nieuw dossier indienen.   

 

§ 2 Termijnen voor aanvraag 

Een toelating moet minstens volgens volgende vooropgestelde periode aangevraagd worden 

o Parkeerverbod: minstens 7 kalenderdagen voor de aanvang van het parkeerverbod 

o Inname openbaar domein voor werken met mobiliteitsimpact (bv. omleiding, wisselend 

verkeer): minstens 10 kalenderdagen voor de inname 

o Inname openbaar domein voor werken zonder mobiliteitsimpact: minstens 7 

kalenderdagen voor de inname 

o Inname openbaar domein voor container: minstens 7 kalenderdagen voor de inname 

o Wielerwedstrijden: minstens 14 weken voor aanvang  

o Vergunning voor terrassen voor horeca: minstens 2 maanden 

o Vergunning voor uitstallingen en automaten voor verkoop van goederen en diensten: 

minstens 2 maanden 

o Evenementen: zie onderstaande tabel. 
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Aan te vragen minimum  

12 weken voorafgaand 

aan evenement 

Aan te vragen minimum  

6 weken voorafgaand 

aan evenement 

Loutere melding 

minimum 48u 

voorafgaand aan 

evenement 

OF op openbaar domein Op privaat domein Op privaat domein 

OF op privaat domein 

waarbij aantal verwachte 

deelnemers groter is dan 

250 

EN aantal verwachte 

deelnemers is kleiner dan 

250 deelnemers OF groter 

dan 200 verwachte 

deelnemers indien 

overwegend zittend publiek 

EN aantal verwachte 

deelnemers is kleiner dan 

250 deelnemers OF groter 

dan 200 verwachte 

deelnemers indien 

overwegend zittend publiek 

OF vergunning nodig (bv. 

voor schenken sterke drank 

of afwijking op 

geluidsnormen)  

EN geen vergunning nodig 

(bv. voor schenken sterke 

drank of afwijking op 

geluidsnormen) 

EN geen vergunning nodig 

(bv. voor schenken sterke 

drank of afwijking op 

geluidsnormen) 

Geldig voor zowel binnen-

als buitenevenementen 

Geldig voor evenementen 

buiten een gebouw 

Geldig voor evenementen 

in een gebouw 

   

 

Toelatingen die aangevraagd worden op kortere termijn dan hierboven beschreven, kunnen 

geweigerd worden.  Indien er toch een toelating wordt afgeleverd, wordt deze beschouwd 

als een vergunning afgeleverd bij hoogdringendheid en zal er een bijkomende retributie 

aangerekend worden. 

 

§ 3 Afgifte vergunning 

Wanneer de inname hinder zou kunnen veroorzaken voor de plaatselijke verkeerssituatie, 

wordt door de dienst mobiliteit steeds advies van de lokale politie gevraagd.  Lokale politie 

kan in de toelating voorwaarden en beperkingen opleggen, evenals adviesinstanties zoals 

brandweer, dienst openbare werken, dienst onroerend erfgoed, … 

De retributie is verschuldigd zonder dat de aanvrager aanspraak kan maken op enig 

onherroepelijk recht van concessie, noch erfdienstbaarheid op het gemeentelijk openbaar 

domein.   

De door de gemeente verleende toelating (met inbegrip van het plan voor horecaterrassen) 

moeten op elk verzoek van een bevoegd ambtenaar of van de politie voorgelegd kunnen 

worden. 

De aanvrager moet, bij het eerste verzoek daartoe van de bevoegde overheid, het 

toegestaan gebruik opheffen of beperken overeenkomstig de ter zake gegeven instructies 

en zonder enige aanspraak op enige vergoeding dientengevolge. 

Indien hier niet of onvoldoende wordt op ingegaan, kan de gemeente deze ambtshalve en 

op kosten van de verantwoordelijke verwijderen of laten verwijderen. 

De betaling van deze retributie impliceert niet, dat erin hoofde van de gemeente enige 

verplichting ontstaat tot het uitoefenen van enig speciaal toezicht ter plaatse. 
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Het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein door de aanvrager gebeurt op eigen 

risico, en onder eigen verantwoordelijkheid.  De gepaste maatregelen moeten genomen 

worden om de veiligheid te garanderen.  De gemeente is niet aansprakelijk voor incidenten 

of ongevallen die voorvloeien uit de inname openbaar domein. 

Het verlenen van een vergunning weerhoudt de aanvrager er niet van om zich in orde te 

stellen met andere wettelijke vergunningen. 

Na de inname moet het openbaar domein in dezelfde staat teruggebracht worden als bij 

aanvang van de inname.   

Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich te allen tijde het recht om een 

vergunning aan te passen of in te trekken zonder dat er aanspraak gemaakt kan worden op 

schadeloosstelling van welke aard ook. 
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Bijlage 8 Procedure voor aanvraag van een staanplaats voor een circus 

 

§1 Wie een staanplaats voor een circus op privaat of op het openbaar domein wil, dient 

daartoe minstens 3 maanden voor de datum van de eerste voorstelling schriftelijk een 

aanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag bevat volgende gegevens: 

−  de gewenste staanplaats; 

−  of er wagens geparkeerd worden bij het circus; 

−  de data en uren van de voorstelling(en); 

−  de naam en het adres van de verantwoordelijke uitbater(s); 

−  rekeningnummer; 

− een kopie van de overeenkomst met een erkende dierenarts indien er dieren 

optreden; 

− ondernemingsnummer; 

− een bewijsstuk dat de verantwoordelijken hun wettelijke aansprakelijkheid hebben 

verzekerd; 

− of er minderjarigen tewerkgesteld worden in en om het circus; 

− of er reclamepanelen geplaatst zullen worden op het openbare domein en waar. 

§2 Het college van burgemeester en schepenen beslist of de gevraagde standplaats 

wordt toegekend en/of reclamepanelen geplaatst mogen worden op het openbaar domein. 

De circusvoorstellingen worden uitsluitend gehouden op de plaatsen aangeduid door het 

college van burgemeester en schepenen. 

Het college van burgemeester en schepenen kan voorwaarden koppelen aan de toelating. 

De aanvrager dient tevens een bankwaarborg van 500 euro te stellen. Indien de 

bankwaarborg niet kan voorgelegd worden, mag het circus de standplaats niet betreden. 

De voorwaarden worden neergeschreven in een overeenkomst, die ter ondertekening wordt 

voorgelegd aan de aanvrager. Het circus mag de standplaats pas betreden, na 

ondertekening van de overeenkomst. 
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Bijlage 9 Procedure voor aanvraag van een speelstraat 

 

§1 Algemene voorwaarden 

 

1. De bereikbaarheid van de omliggende straten mag niet in het gedrang komen. Er 

moet een normale doorstroming van het verkeer mogelijk zijn rond de speelstraat. Er 

mogen hierbij geen onveilige verkeerssituaties gecreëerd worden. Omkeerbewegingen 

moeten vermeden worden. 

2. De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten moet liggen op een plaats waar 

de snelheid beperkt is tot 50 km per uur of lager. 

3. De mogelijkheid bestaat om een volledige straat in te richten als speelstraat of slechts 

een deel van de straat. Dit kan toegepast worden als het gaat om lange straten of 

straten met veel kruispunten. 

4. Een straat waar openbaar vervoer passeert, komt niet in aanmerking voor een 

speelstraat. 

5. Een straat waar veel doorgaand verkeer passeert, komt niet in aanmerking voor een 

speelstraat. 

6. Bewoners in een speelstraat mogen nog met hun voertuig in de straat tijdens de uren 

van de speelstraat, maar dienen stapvoets te rijden.  

7. Parkeren in de straat tijdens de uren van de speelstraat is toegestaan, maar wordt 

afgeraden om meer ruimte te laten in de speelstraat. 

 

§2 Specifieke voorwaarden 

 

1. Speelstraatverantwoordelijken: 

Een speelstraat kan enkel ingericht worden als er minimaal 2 speelstraatverantwoordelijken 

zijn die zich engageren voor de organisatie van de speelstraat. Dit wil o.a. zeggen dat ze 

iedere dag verantwoordelijk zijn voor het plaatsen en wegnemen van de hekkens volgens de 

bepaalde speeluren. 

De speelstraatverantwoordelijken moeten in de aangevraagde straat wonen elk op een 

ander adres. 

De speelstraatverantwoordelijken zijn vrijwillige medewerkers van de gemeente (de 

gemeente zorgt dat zij verzekerd zijn) en hebben een aantal plichten: 

• dagelijks plaatsen en wegnemen hekkens volgens de bepaalde dagen en uren 

• contactpersoon voor de bewoners en de gemeentediensten 

 

2. Bewonersenquête: 

Een speelstraat voor een beperkte periode (max. 14 dagen per maand) zoals bepaald in 

puntl 3 kan pas ingericht worden als 75% van de bewoners van de straat - of het deel van 

de straat - die/dat als speelstraat ingericht wordt, akkoord gaat. 

Dit percentage wordt bewezen aan de hand van een bewonersenquête. Elk huisnummer of 

bus van de straat - of het deel van de straat - dat als speelstraat ingericht wordt, heeft 1 

stem. 

De bewonersenquête wordt afgenomen door de speelstraatverantwoordelijken. 
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3. Periode: 

De speelstraat kan georganiseerd worden in de zomervakantie (juli - augustus) met een 

maximum van 14 dagen per maand. 

De uren voor het inrichten van een speelstraat moeten liggen tussen 10 uur en 20 uur. 

 

4. Procedure: 

Elke aanvraag om een speelstraat in te richten moet schriftelijk gebeuren aan de hand van 

het aanvraagformulier en gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen. 

Elke aanvraag bevat de volgende elementen: 

• Naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van de 2 

speelstraatverantwoordelijken; 

• Plaats, periode en uren voor het inrichten van de speelstraat; 

• Een bewonersenquête waaruit blijkt dat 75 % van de bewoners van de straat - of het 

deel van de straat - die/dat ingericht wordt als speelstraat, zich akkoord verklaart met 

de speelstraat. 

 

Elke aanvraag voor de zomervakantie moet uiterlijk tegen 30 april ingediend worden.  

Het college van burgemeester en schepenen beslist na adviezen van de dienst mobiliteit en 

de lokale politie. 

De aanvragers worden na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen 

schriftelijk op de hoogte gebracht of hun aanvraag al dan niet goedgekeurd werd. 

 

5. Slotbepalingen: 

 

In geval van schade aan derden, zowel materiële als lichamelijke, kan de gemeente niet 

verantwoordelijk gesteld worden. De deelnemers zijn aansprakelijk voor eventuele 

aangebrachte schade door henzelf of hun kinderen aan derden. Eventuele schade die de 

deelnemers zelf oplopen of aanbrengen, kan niet ten laste gelegd worden van de gemeente. 

Het inrichten van een speelstraat ontslaat de ouders niet van het toezicht op hun kinderen. 

Indien bewoners bepalingen van dit reglement niet naleven kan de beslissing tot het 

inrichten van de speelstraat steeds ingetrokken worden. Wanneer de beslissing tot 

intrekking is genomen en de speelstraatverantwoordelijken hiervan schriftelijk op de hoogte 

zijn gebracht, kan door de betrokken bewoners geen speelstraat meer worden ingericht 

voor de toegestane periode. 

 

 


