Geluids-, geur- en lichthinderreglementen
De bepalingen i.v.m. het verbranden van afval, geluids-, geur- en lichthinder zijn opgenomen in de
uniforme algemene gemeentelijke politieverordening, goedgekeurd door de gemeenteraad van 19
april 2007.
Per vorm van hinder worden deze bepalingen uit het politiereglement hieronder op een rijtje gezet:
Verbranden van afvalstoffen door particulieren
De bepalingen i.v.m. het verbranden van afvalstoffen zijn opgenomen in de uniforme
algemene gemeentelijke politieverordening, goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 april
2007, als volgt:
Hoofdstuk II – De openbare netheid en gezondheid
Afdeling 8 – Vuur en rook
Artikel 44
Het is verboden vuur te maken op de openbare wegen.
Het is tevens verboden de buurt te storen met rook, geuren of uitwasemingen van welke bron dan
ook, alsook met stof of projectielen van allerlei aard.
Onverminderd de toepassing van het veldwetboek en het bosdecreet is de vernietiging door
verbranding in open lucht van welke afvalstoffen ook, verboden behoudens wanneer het gaat over
plantaardige afvalstoffen, afkomstig van het onderhoud van tuinen, de ontbossing of ontginning van
terreinen of eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden.
Zoals opgenomen in Vlarem II is het behoudens vergunning van de bevoegde overheid eveneens
verboden vuur te maken buiten gebouwen en in open lucht afval te verbranden, met inbegrip van
groenafval.
Onverminderd het eerste lid zijn barbecues toegelaten in private tuinen en enkel als er gebruik
wordt gemaakt van vaste of mobiele barbecuestellen.
Diegene die de bepaling van dit artikel overtreedt kan, indien hiervoor geen strafbepaling wordt
voorzien in de Vlaremwetgeving, bestraft worden met een administratieve geldboete van maximum
€ 250.
Artikel 45
De gebruikers van verwarmingsinstallaties van het type allesbrander moeten ervoor zorgen dat de
installatie die ze gebruiken, geen luchtverontreiniging veroorzaakt, die de gezondheid van de mens
kan schaden, schade kan berokkenen aan fauna en flora of algemeen hinder veroorzaakt.
Onder een allesbrander wordt verstaan: een kachel, oven, of een algemene verbrandingsinstallatie
waarin vaste stoffen zoals hout en kolen worden gestookt.
Het verbranden van afvalstoffen ( zoals plastiek, rubber, verdunner- en verfresten, afvalolie, zware
olie, enz.), turf, bruinkool en niet- rookloze kolenagglomeraten voor de verwarming van gebouwen
is verboden.
Het stoken met allesbranders is enkel toegelaten met gebruik van onbewerkt hout (hout dat niet
geverfd, gevernist of behandeld is met beschermingsmiddelen) en steenkool, voor zover de
meteorologische omstandigheden gunstig zijn.

De gebruikers van een allesbrander moeten er voor zorgen dat de installatie die ze gebruiken goed
onderhouden wordt en optimaal is afgesteld.
De afvalgassen van allesbranders dienen geloosd via een schouw of geleid kanaal, waarvan het
lozingspunt voldoende hoog is, met het oog op een goede verspreiding van de geloosde stoffen
zodat hinder voor de buurt voorkomen wordt.
Diegene die de bepaling van dit artikel overtreedt kan, indien hiervoor geen strafbepaling wordt
voorzien in de Vlaremwetgeving, bestraft worden met een administratieve geldboete van maximum
€ 250.
Hoofdstuk V – De groene ruimten
Artikel 118
Het is verboden vuur te maken in groene ruimten, behoudens een machtiging van de burgemeester.
De bepalingen van deze artikels geven een volledige weergave van voornoemd modelreglement
Bestrijding van geurhinder
De bepalingen i.v.m. het bestrijden van geurhinder zijn opgenomen in de uniforme algemene
politieverordening; goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 april 2007, als volgt:


Geurhinder van dieren opgenomen in het politiereglement als volgt:

Hoofdstuk II – De openbare netheid en gezondheid
Afdeling 1 – Netheid van de openbare ruimte
Artikel 6
“Het is verboden ieder voorwerp of plaats van de openbare ruimte 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. Met een voorwerp of plaats van de openbare ruimte wordt
onder andere bedoeld:
1. ieder voorwerp van algemeen nut of ieder voorwerp voor de versiering van de openbare ruimte;
2. ieder onderdeel van het straatmeubilair;
3. galerijen en doorgangen op private grond die voor het publiek toegankelijk zijn;
4. openbare gebouwen;
5. privé-eigendommen;
6. voertuigen van derden.
Diegene die de bepalingen 1 tot 4 overtreedt moet de zaken onmiddellijk reinigen zoniet houdt de
gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder, met toepassing
van het geldend gemeentelijk retributiereglement.
Diegene die de bepalingen 5 en 6 overtreedt kan bestraft worden met een administratieve geldboete
van maximum € 250.
Artikel 8
Het is verboden te urineren of uitwerpselen achter te laten op de openbare ruimte of in openbare
plaatsen en parken, galerijen en passages op privé-gebied die voor het publiek toegankelijk zijn,
elders dan in de daartoe bestemde plaatsen.

Het is verboden te spuwen op een openbare plaats of een voor het publiek toegankelijke plaats.
Het is verboden afval- en hemelwater evenals alle andere vloeistoffen uit de bebouwde en
onbebouwde eigendommen op de openbare weg te laten afvloeien. Daar waar nog geen gescheiden
rioleringsstelsel voorhanden is, dient het hemelwater via voetpadgoten naar de straatgreppel geleid
en dit uiterlijk op 31 december 2012. Daar waar er wel een gescheiden rioleringsstelsel voorhanden
is, beschikken de eigenaars in voorkomend geval over een overgangstermijn tot 31 december 2012
om aan te sluiten op het rioleringsnet.
Diegene die deze bepaling overtreedt moet de zaken onmiddellijk reinigen zoniet kan de overtreder
bestraft worden met een administratieve boete van maximum € 250.
Hoofdstuk V – De groene ruimten
Artikel 120 § 1
Het is verboden dieren binnen te brengen in speelterreinen met uitzondering van politiehonden,
honden speciaal opgeleid om gehandicapten te begeleiden en honden die voor een reddingsoperatie
worden ingezet.
Artikel 120 § 3
Dieren moeten in groene ruimten met alle gepaste middelen vastgehouden worden, minstens met
een korte leiband.
Onverkort artikel 6 mogen dieren waarover men de hoede heeft hun uitwerpselen enkel in speciaal
daartoe ingerichte plaatsen achterlaten. Indien deze niet aanwezig zijn gelden de regels van artikel
130 van onderhavig reglement.
Hoofdstuk VI – Dieren
Artikel 128
In het woongebied is het de eigenaars, bezitters of bewakers van honden en andere dieren, verboden
deze onbewaakt vrij te laten rondlopen., en meer bepaald:
a) in parken en plantsoenen;
b) op openbare wegen en fietspaden;
c) in de openbare bossen;
d) op speelpleinen;
e) in recreatiecentra;
f) natuurreservaten;
g) op alle voor publiek toegankelijke plaatsen.
In en op voormelde plaatsen dienen de dieren verplicht aan de leiband te worden gehouden. Dit
geldt eveneens buiten het woongebied, bij het naderen van andere personen of bestuurders van
fietsen of voertuigen.
Dit verbod geldt niet voor honden die gebruikt worden tijdens de jacht, die een kudde begeleiden,
die voor reddingsoperaties ingezet worden en voor politiehonden.
De bewaking dient zodanig te zijn dat de begeleider de hond elk ogenblik kan beletten om personen
of dieren te intimideren of lastig te vallen, voertuigen te bespringen of private eigendommen te
betreden.
Het is verboden honden te laten begeleiden door personen die de hond niet onder controle kunnen
houden.

Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve
geldboete van maximum € 250.


Opslag, verspreiden, vervoeren en lozen van goederen waardoor geurhinder of
luchtverontreiniging ontstaat opgenomen in het politiereglement, als volgt:

Hoofdstuk II – De openbare netheid en gezondheid
Afdeling 1 – Netheid van de openbare ruimte
Artikel 6bis
De aannemers of personen, gelast met het vervoer van aarde, bouwmaterialen, afbraak- of andere
materialen die de openbare weg kunnen bevuilen, moeten hun wagens zodanig afdekken dat niets
van de lading op de openbare weg zou kunnen vallen.
De aannemers of verantwoordelijken zijn eveneens verplicht de openbare wegen gelegen in de
omgeving van de werkplaatsen waar geladen en gelost wordt in staat van volledige zindelijkheid te
houden, alsook de aan- en afvoerroute.
Aan vrachtvervoer dat schade of bevuiling aan de openbare weg veroorzaakt kan een bepaalde
reisweg worden opgelegd door de burgemeester. De vervoerders blijven verantwoordelijk voor
eventuele schade aan de weg en eveneens voor het reinigen ervan.
Bij het uitvoeren van landbouw- en tuinbouwwerken dienen de aannemers of verantwoordelijken de
vervuiling van de openbare weg tot het strikte minimum te beperken en uitsluitend voor de strikt
noodzakelijke tijdspanne en mits het afdoend signaleren van de vervuiling overeenkomstig de
bepalingen van de wegcode en met waarschuwingsborden uitsluitend verkrijgbaar bij de gemeente
of de politie.
Diegene die deze bepaling overtreedt moet de zaken onmiddellijk reinigen zoniet houdt de
gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder, met toepassing
van het geldend gemeentelijk retributiereglement.
Afdeling 11 – Aanplakking, graffiti
Artikel 48
Aanplakbrieven, plakkaten of spandoeken mogen slechts op die plaatsen van de openbare weg en
voor de duur aangebracht worden, bepaald en/of goedgekeurd door ofwel de gemeentelijke, de
provinciale of de gewestelijke overheid. Alle andere aanplakkingen of aanverwante opschriften of
tekeningen zijn steeds verboden.
Artikel 49
De aanplakbrieven, plakkaten of spandoeken die niet conform het vorig artikel werden aangebracht,
dienen op het eerste politiebevel verwijderd te worden.
Ook de opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften, plakbriefjes,
zelfklevers, tags of graffiti die aangebracht worden op de openbare weg, op bomen, aanplantingen,
plakborden, voor- en zijgevels, muren, omheiningen, pijlers, palen, zuilen, bouwwerken,
monumenten en andere langs de openbare weg of in de onmiddellijke nabijheid liggende opstanden,
op andere plaatsen dan die welke door de gemeenteoverheid tot aanplakking bestemd zijn of vooraf
en schriftelijk werden vergund door de eigenaar of door de gebruiksgerechtigde (voor zover de
eigenaar eveneens zijn akkoord vooraf en schriftelijk heeft gegeven), dienen op het eerste
politiebevel verwijderd te worden.

Als de daders van de in onderhavig artikel beschreven feiten nalaten aan het politiebevel gevolg te
geven, zal de gemeente ambtshalve overgaan tot de verwijdering, op kosten en risico van de
overtreder, met toepassing van het geldend gemeentelijk retributiereglement.
De inbreuken op de bepalingen van dit artikel worden gestraft met gevangenisstraf van 1 tot 7
dagen en met een geldboete van € 1 tot € 25.
Artikel 50
Kunnen gestraft worden met een administratieve geldboete van maximum € 250, zij die wettig
aangebrachte aanplakbiljetten kwaadwillig aftrekken, scheuren, bevuilen of bedekken.
Afdeling 3 – Gezondheid van de woningen en hun omgeving
Artikel 11
Het is verboden binnen de huizen, binnenplaatsen en gemeenschappelijke gangen vuil, water, urine,
keukenafval en in het algemeen alle stoffen die van aard zijn ongezonde of stinkende
uitwasemingen voort te brengen, te bewaren of op te hopen.
Iedere eigenaar of huurder moet de wc’s, de vuilniskokers, alsook alle andere inrichtingen die
daarmee verband houden, in volmaakte staat van zindelijkheid houden.
De beer- en septische putten moeten tijdig worden geledigd volgens de vigerende VLAREMreglementering.
In geval van ondergelopen kelders zijn de bewoners verplicht het water, modder en klei eruit te
verwijderen of te laten verwijderen.
Indien er besmettelijke ziekten uitbreken of dreigen, zelfs in afzonderlijke gevallen, en de
onreinheid van de woning(en) een oorzaak tot verspreiding van de kwalen kan vormen, moeten de
eigenaars, huurders of bewoners alle lokalen in een behoorlijke staat van reinheid brengen en
ontsmetten.
In de gedeelten van de gemeente waar geen rioleringsnet bestaat, gelden de bepalingen van de
Vlaremwetgeving, de milieuvoorwaarden van Vlarem II en de bepalingen van de code van goede
praktijk voor de aanleg van openbare riolen en individuele voor-behandelingsinstallaties
(krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid) zoals opgenomen in Vlarem II.
Artikel 24
Het ledigen van beerputten en septische putten, het vervoer en de verwijdering van hun inhoud mag
enkel gebeuren door een onderneming die volgens de reglementering ter zake erkend is.
Diegene die de bepalingen van art. 23 of 24 overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve
geldboete van maximum € 250.


Luchtafvoer opgenomen in het politiereglement, als volgt:

Hoofdstuk II – De openbare netheid en gezondheid
Afdeling 1 – Netheid van de openbare ruimte
Artikel 7
De verkopers van voedingsproducten die onmiddellijk en buiten worden verbruikt, dienen het
nodige te doen opdat hun klanten de openbare ruimte rond hun handel niet vervuilen.

De verkopers van frieten of andere ter plaatse te verbruiken eetwaren evenals de houders van
kramen op foren en markten, moeten hun voertuigen of hun kramen voorzien van een korf uit
onbrandbaar materiaal bestemd voor papier en afval. Zij moeten ervoor instaan dat in de
onmiddellijke omgeving van hun voertuig, kraam of inrichting alle papier of om het even welk
voorwerp, door hun klanten op de grond gegooid, worden weggenomen.
Zij moeten ervoor zorgen dat hun toestellen geen overdreven reuk noch rook verspreiden die de
voorbijgangers of bewoners van de buurt kunnen hinderen.
Diegene die deze bepaling overtreedt moet de zaken onmiddellijk reinigen zoniet houdt de
gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder, met toepassing
van het geldend gemeentelijk retributiereglement.
Bestrijding van geluidshinder


De algemene bepalingen ter bestrijding van geluidshinder zijn opgenomen in de uniforme
algemene politieverordening; goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 april 2007, als
volgt:

Hoofdstuk I – Algemene bepalingen
Artikel 1
Voor de toepassing van onderhavig reglement, verstaat men onder «openbare ruimte»:
1. de openbare weg, met inbegrip van de bermen, voetpaden en de ruimten aangelegd als
aanhorigheden van de verkeerswegen en voornamelijk bestemd voor het parkeren van
voertuigen. De berm is de ruimte of het gedeelte van de weg dat niet in de rijweg begrepen is;
2. de parken, openbare tuinen, pleinen en speelterreinen.
3. begraafplaatsen.
De openbare weg is dat gedeelte van het gemeentelijk grondgebied dat in hoofdorde bestemd is
voor het verkeer van personen of voertuigen en voor iedereen toegankelijk is binnen de bij wetten,
besluiten en reglementen bepaalde perken. Het omvat tevens, binnen dezelfde perken van wetten en
verordeningen, de installaties voor het vervoer en de bedeling van goederen, energie en signalen.
Artikel 2
§ 1. De in onderhavig reglement beoogde vergunningen worden precair en herroepbaar afgegeven,
in de vorm van een persoonlijke en onoverdraagbare titel, die de gemeente niet aansprakelijk stelt.
Ze kunnen op ieder moment ingetrokken worden wanneer het algemeen belang het vereist. Ze
kunnen ook geschorst of ingetrokken worden door het college van burgemeester en schepenen
wanneer de houder een overtreding begaat tegen onderhavig reglement, overeenkomstig de bij
artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet voorziene procedure.
§ 2. De begunstigden moeten zich strikt houden aan de voorschriften van de afgeleverde
vergunningen en erover waken dat diens voorwerp geen schade kan berokkenen aan anderen, noch
de openbare veiligheid, rust of netheid en gezondheid in het gedrang kan brengen.
De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade die kan voortvloeien uit de - al dan niet foutieve uitoefening van de bij de vergunning beoogde activiteit.
Artikel 3

Wanneer de openbare veiligheid, netheid, gezondheid of rust in het gedrang komen door situaties
waarvan de oorzaak bij privé-eigendommen ligt, kan de burgemeester de nodige besluiten nemen.
De eigenaars, huurders, bezetters of zij die er op een of andere manier verantwoordelijk voor zijn,
moeten er zich naar schikken.
In geval van weigering of vertraging in de uitvoering van de bij voornoemde besluiten
voorgeschreven maatregelen, alsook indien het onmogelijk is ze aan de betrokkenen te betekenen,
kan de burgemeester er ambtshalve toe doen overgaan, op risico van de in gebreke blijvende
partijen, die de kosten hoofdelijk moeten dragen.
Artikel 4
De persoon die de voorschriften van de bepalingen van onderhavig reglement niet naleeft, is
burgerlijk aansprakelijk voor de schade die daaruit kan voortvloeien. De gemeente is niet
aansprakelijk voor de schade die zou voortvloeien uit de niet-naleving van de bij dit reglement
voorgeschreven bepalingen.
Artikel 5
Ieder die zich op de openbare weg bevindt of in een voor het publiek toegankelijke plaats, moet zich
onmiddellijk schikken naar de verzoeken of bevelen van de politie met het oog op:
1. de vrijwaring van de openbare veiligheid, rust, netheid of gezondheid;
2. de vereenvoudiging van de taken van de hulpdiensten en de bijstand aan personen in gevaar;
3. het doen naleven van de wetten, decreten, reglementen en besluiten.
Deze verplichting is tevens van toepassing op personen die zich in een privé-eigendom bevinden,
wanneer de politie of de gemachtigde ambtenaar er is binnengegaan op verzoek van de bewoners of
in geval van brand, overstroming of hulpoproep.
Hoofdstuk IV – De openbare rust
Afdeling 2 – Geluidsoverlast
Artikel 101
Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk door geluid
gehinderd worden.
Behoudens bij noodgedwongen land- en tuinbouwactiviteiten en bij toegelaten evenenementen is
elk gerucht of rumoer bij dag of bij nacht verboden wanneer het te wijten is aan een gebrek aan
voorzorg en wanneer het van aard is de rust van de inwoners te verstoren.
Het hanteren, laden of lossen van materialen, toestellen of voorwerpen die geluiden kunnen
voortbrengen, zoals platen, bladen, baren, dozen, vaten of metalen recipiënten of andere, vallen
onder de volgende principes: deze voorwerpen dienen gedragen en niet gesleept te worden,
geplaatst op de grond en niet geworpen te worden;
als deze voorwerpen door hun afmetingen of hun gewicht niet gedragen kunnen worden, dienen ze
uitgerust te zijn van een voorziening waardoor ze geluidloos verplaatst kunnen worden.


Bijzondere bepalingen:
-

Muziek opgenomen in het politiereglement, als volgt:

Hoofdstuk III – De openbare veiligheid
Afdeling 2 – Hinderlijke of gevaarlijke activiteiten in openbare ruimten
Artikel 60
Behoudens vergunning van de bevoegde overheid is het verboden in de openbare ruimte en
in openbare plaatsen:
- inzamelingen en inzamelingen door middel van verkoop te houden;
- te zorgen voor vermakelijkheden zoals fuiven, bals, tentoonstellingen, spektakels of
feestelijke verlichting.
De vergunningsaanvragen moeten ingediend worden ten minste 30 kalenderdagen
voorafgaand aan de activiteit.
De inrichters van bals, fuiven, danspartijen, concerten, recitals of andere vermakelijkheden
in gesloten ruimten toegankelijk voor het publiek of in openbare instellingen zullen hiervan
minstens 30 dagen vooraf schriftelijk kennis geven aan de burgemeester.
De bepalingen van het gemeentelijke feest- en fuifreglement moeten naar aanleiding van
deze evenementen strikt nageleefd worden.
De overtredingen tegen de bepalingen van onderhavig artikel kunnen worden bestraft met
een administratieve geldboete van maximum € 250.
Hoofdstuk IV – De openbare rust
Afdeling 2 – Geluidsoverlast
Artikel 102
Behoudens vergunning van de Burgemeester zijn volgende zaken verboden op de openbare
weg:
1. stem-, instrumentale of muzikale uitvoeringen op straat die de openbare rust verstoren;
2. het gebruik van luidsprekers, versterkers of andere apparaten die geluidsgolven
produceren of reproduceren en die de openbare rust verstoren;
3. kermisparades en -muziek die de openbare rust verstoren
-

Geluidsinstallaties op uitgestrekte terreinen opgenomen in het politiereglement, als
volgt:
Hoofdstuk III – De openbare veiligheid
Afdeling 6 – Algemene maatregelen ter voorkoming van schendingen van de openbare
veiligheid
Artikel 78
Het is verboden de geluidssignalen van brandweer, lokale of federale politie en andere
hulpdiensten na te bootsen.
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een
administratieve geldboete van maximum € 250.
Artikel 79
Iedere bedrieglijke hulpoproep of bedrieglijk gebruik van een praatpaal of signalisatietoestel
bestemd om de veiligheid van de gebruikers te vrijwaren, is verboden.

-

Geluidsinstallaties in voertuigen opgenomen in het politiereglement, als volgt:
Hoofstuk IV – De openbare rust

Afdeling 2. Geluidsoverlast
Artikel 103
Onverminderd de wetten, besluiten en reglementeringen – en in het bijzonder de
milieureglementering (Vlarem) betreffende de strijd tegen lawaai, mag de intensiteit van
geluidsgolven geproduceerd in private eigendommen de milieukwaliteitsnormen voor geluid
in open lucht en binnenshuis niet overschrijden. Het geluid in voertuigen die zich op de
openbare weg bevinden, als ze hoorbaar zijn op de openbare weg, mogen het niveau van het
straatgeluid niet overschrijden. De overtredingen tegen onderhavige bepaling die aan boord
van de voertuigen worden begaan, worden verondersteld door de bestuurder te zijn begaan.
-

Voortbrengen van geluid voor het maken van reclame en publiciteit opgenomen in het
politiereglement, als volgt:
Hoofdstuk III – De openbare veiligheid
Afdeling 2 – Hinderlijke of gevaarlijke activiteiten in openbare ruimten
Artikel 62
Het is verboden zonder toelating van de burgemeester reclame te maken, drukwerken of om
het even welke tekeningen uit te delen in openbare plaatsen of er een bedrijf of beroep uit te
oefenen. Deze bepaling is niet van toepassing op geschriften, drukwerk in verband met
verkiezingen, politiek, filosofie, met religieus karakter. De personen die optreden als
omroeper, verkoper of verdeler van kranten, publicaties, tekeningen, gravures, advertenties
en reclame en allerhande drukwerken in straten en andere openbare plaatsen, mogen zonder
vergunning geen materiaal gebruiken voor de uitoefening van die activiteit, behalve voor
wat betreft de voor de gemeente voorbehouden standplaats op de openbare markten.
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 voor omroepers, verkopers of verdelers van kranten, documenten,
drukwerken of reclame:
- voorbijgangers aan te klampen, te volgen of lastig te vallen.
- stapels kranten, documenten, enz. achter te laten op de openbare weg of op de drempel
van deuren en vensterbanken van gebouwen.
- reclame-, advertentie- en informatiebladen af te leveren in brievenbussen, waar de
sticker met opschrift "Geen reclame, geen advertentie- en informatiebladen" is
aangebracht.
- reclame af te leveren in brievenbussen, waar de sticker met het opschrift "Geen reclame,
wel advertentie- en informatiebladen" is aangebracht.
Indien reclame en advertentiebladen in de brievenbus gedeponeerd worden, dient dit op
zodanige wijze te gebeuren dat alleen de bewoner van het betrokken adres ze kan bereiken
en er geen gevaar bestaat dat deze stukken op de openbare weg kunnen vallen en waaien.
Deze maatregel is ook van toepassing op de appartementsgebouwen, met uitzondering van
die appartementsgebouwen waarvan de brievenbussen zich in een gesloten ruimte bevinden
en de reclame er op een ordelijke wijze wordt gestapeld. Onbewoonde panden mogen niet
bedeeld worden.
Het college van burgemeester en schepenen kan de administratieve schorsing of de
administratieve intrekking van de vergunning uitspreken als diens houder de daaraan
verbonden voorwaarden niet naleeft of als hij een bepaling van onderhavig artikel schendt.

Indien de overtreder of voor wie hij optreedt van deze bepalingen geen vergunning heeft
moet hij, onverminderd de mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve boete van
maximum € 250 de zaken onmiddellijk reinigen of wegnemen, zo niet houdt de gemeente
zich het recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder op basis van het
geldend gemeentelijk retributiereglement.
-

Andere dan hierboven vermelde toestellen bestemd om geluid voort te brengen
opgenomen in het politiereglement, als volgt:
Hoofdstuk III – De openbare veiligheid
Afdeling 9 – Ontspanningsactiviteiten en -plaatsen
Artikel 94 § 1
De toestellen ter beschikking gesteld van het publiek op gemeentelijke speelterreinen of
speeltuinen moeten zo gebruikt worden dat de openbare veiligheid en rust niet in het
gedrang komen.
De plaatsen die voor welbepaalde spelen of sporten voorbehouden zijn, mogen niet gebruikt
worden voor andere spelen of sporten of voor andere doeleinden.
Kinderen onder de zeven jaar dienen vergezeld te zijn van een van hun ouders of de persoon
aan wiens hoede ze werden toevertrouwd.
Degene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een
administratieve geldboete van maximum € 250.
Artikel 94 § 2
De gemeente is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen op een gemeentelijk
speelterrein.
Hoofdstuk IV – De openbare rust
Afdeling 2 – Geluidsoverlast
Artikel 104
Het is verboden aan deuren aan te bellen of te kloppen met als doel de bewoners te storen.
Het is eveneens verboden kaarten of andere voorwerpen te koop aan te bieden zonder
schriftelijke toestemming van de bevoegde overheid, behoudens de gevallen waarvoor geen
vergunning vereist is.
Artikel 105
Het is verboden in de openbare ruimte, uitgezonderd de zones waar het door de gemeente
toegelaten is, bezig te zijn met op afstand bestuurde modelvliegtuigen, -boten of –wagens
waarvan het voortgebrachte geluid de openbare rust verstoort.
Diegene die de bepalingen van artikel 101 tot en met artikel 105 overtreedt, kan bestraft
worden met een administratieve geldboete van maximum € 250.
Artikel 106 § 1
De bepalingen van onderhavig artikel zijn van toepassing op de etablissementen die
gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, ook al is het er slechts onder bepaalde
voorwaarden toegelaten.
Artikel 106 § 2
Onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bestrijding van geluidshinder, mag
het geluid binnen de voor het publiek toegankelijke etablissementen, zowel overdag als 's

nachts, het niveau van het straatlawaai niet overschrijden als het hoorbaar is op de openbare
weg. De waarden vastgelegd bij K.B. van 24.02.1977, houdende vaststelling van
geluidsnormen in openbare en private inrichtingen zijn van toepassing.
Artikel 106 § 3
Het is verboden voor uitbaters van voor het publiek toegankelijke etablissementen, café-,
cabaret-, restauranthouders en uitbaters van danszalen en in het algemeen degenen die wijn,
bier of andere dranken verkopen, hun etablissement te sluiten zolang er zich een of meer
klanten bevinden.
Artikel 106 § 4
De politie kan de voor het publiek toegankelijke etablissementen laten ontruimen en sluiten
als wanorde of lawaai wordt vastgesteld die de openbare rust of de rust van de omwonenden
kan storen, onverminderd de mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve
geldboete van maximum € 250.
Als de wanorde of het lawaai blijft aanhouden, kan de burgemeester overeenkomstig artikel
134 ter of 134 quater van de nieuwe gemeentewet iedere maatregel nemen die hij nuttig acht
om een einde te stellen aan de storing, meer bepaald door de tijdelijke sluiting van het
etablissement te bevelen gedurende de uren en voor de duur die hij bepaalt en dit gedurende
een periode van maximum 3 maand.
Artikel 106 § 5
Het is verboden om tussen 22 u en 07 u alcoholhoudende dranken (gedistilleerde of gegiste
dranken al dan niet in gemixte vorm) op de openbare weg/domein, buiten de terrassen en
andere toegelaten plaatsen speciaal bestemd voor dit doel, te gebruiken. Het bezit van
geopende recipiënten die alcoholhoudende dranken bevatten wordt gelijkgesteld met het
gebruik beoogd in onderhavige tekst.
Het is de verantwoordelijke exploitanten of door hen aangestelde personen van
inrichtingen/uitbatingen en aanhorigheden gelegen in de gemeente, die al dan niet tegen
betaling toegankelijk zijn, ook al is de toegang beperkt tot bepaalde categorieën van
personen, verboden om tussen 22 u en 07 u, alcoholhoudende dranken (gedistilleerde of
gegiste dranken al dan niet in gemixte vorm) te verkopen en/of aan te bieden, zelfs gratis en
in welke hoeveelheid ook, tenzij de consument na bestelling of aanbod bediend wordt
binnen de zaak of aanhorigheden (terras, tuin, …) en dit voor onmiddellijk consumptie
aldaar.
Een uitzondering hierop kan door het college van burgemeester en schepenen worden
toegestaan aan de organisatoren van activiteiten waarbij de inname van een afgebakende
zone van de openbare weg/domein voorafgaandelijk werd toegestaan door het college van
burgemeester en schepenen. De uitzondering heeft enkel uitwerking binnen die perimeter.
Deze aanvraag tot uitzondering dient minstens 30 dagen vooraf aan de activiteit ingediend te
worden door de verantwoordelijke aan het college van burgemeester en schepenen.
De politie kan bij overtredingen het etablissement laten ontruimen en sluiten, onverminderd
de mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve geldboete van maximum € 250.
-

Geluidshinder voertuigen opgenomen in het politiereglement, als volgt:
Hoofdstuk IV – De openbare rust
Afdeling 5 – Alarmsystemen
Artikel 109

De voertuigen die zich in de openbare ruimte of op private eigendommen bevinden en
uitgerust zijn met een alarmsysteem, mogen in geen enkel geval de buurt verstoren. De
eigenaar van een voertuig waarvan het alarm afgaat, moet daar zo spoedig mogelijk een eind
aan stellen.
Wanneer de eigenaar niet opdaagt binnen de 30 minuten na het afgaan van het alarm, mogen
de politiediensten de nodige maatregelen nemen om een einde te stellen aan deze hinder, op
kosten en risico van de overtreder.
-

Geluidsoverbrengende speeltuigen en andere voertuigen opgenomen in het
politiereglement, als volgt:
Hoofdstuk III – De openbare veiligheid
Afdeling 2 – Hinderlijke of gevaarlijke activiteiten in openbare ruimten
Artikel 59
Overeenkomstig de wegcode is het gebruik van steps, rolschaatsen of skateboards en
dergelijke enkel toegelaten op voorwaarde dat de openbare veiligheid niet in het gedrang
wordt gebracht. De bevoegde overheid kan het echter verbieden op de plaatsen die zij
bepaalt.

-

Tuin-, hobby- en landbouwwerktuigen opgenomen in het politiereglement, als volgt:
Hoofdstuk IV – De openbare rust
Afdeling 3 – Gebruik van grasmaaiers en houtzagen
Artikel 107
Het gebruik van grasmachines en andere machines voor het tuinieren en reinigen, evenals
het gebruik van houtzagen die door een motor worden aangedreven, zijn verboden op
zondagen en wettelijke feestdagen. Op andere dagen is het gebruik ervan verboden tussen
22u en 7u.
De verbodsbepalingen in dit artikel zijn echter niet van toepassing op de landbouwmachines
en tuinmachines, aangewend voor de normale exploitatie van een bedrijf of een
nevenactiviteit in land- en tuinbouw.
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een
administratieve geldboete van maximum € 250.
Afdeling 4 – Afstelling van motoren
Artikel 108
Het is verboden in de openbare ruimte over te gaan tot de luidruchtige afstelling van
motoren, ongeacht hun vermogen.
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een
administratieve geldboete van maximum € 250.

-

Vuurwapens, vreugdesalvo’s en vuurwerk opgenomen in het politiereglement, als
volgt:
Hoofdstuk III – De openbare veiligheid
Afdeling 2 – Hinderlijke of gevaarlijke activiteiten in openbare ruimten
Artikel 53
Het is verboden in openbare ruimten, in voor het publiek toegankelijke plaatsen en in privéeigendommen over te gaan tot een activiteit die de openbare veiligheid of de veilige en
vlotte doorgang in het gedrang kan brengen, zoals:

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 adequate installaties worden verricht.
2. gebruik maken van vuurwerk en vreugdeschoten, behoudens vergunning van de
bevoegde overheid;
3. klimmen op afsluitingen, in bomen, op palen, constructies of allerhande installaties,
behoudens vergunning van de bevoegde overheid;
4. gevaarlijke, gewelddadige of lawaaierige spelen of oefeningen doen, behoudens
vergunning van de bevoegde overheid;
5. allerhande werken verrichten, behoudens vergunning van de bevoegde overheid;
6. artistieke prestaties leveren, behoudens vergunning van de bevoegde overheid.
7. Het maken van gevaarlijke en lawaaierige ritten met quads en crossmotoren op openbare
wegen, die duidelijk zichtbaar uitsluitend voor landbouw en recreatiedoeleinden zijn
bestemd.
Bij overtreding van dit artikel kan een administratieve geldboete worden opgelegd van
maximum € 250.
Overeenkomstig de wapenwet (wet van 3/01/1933 gewijzigd door de wet van 30/01/1991 en
latere wijzigingen) is het verboden in openbare ruimten, in voor het publiek toegankelijke
plaatsen en in privéeigendommen over te gaan tot het gebruiken van vuurwapens of wapens
met samengeperste lucht, uitgezonderd in stands die daartoe een vergunning hebben of in
schietkramen op kermissen en onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen
betreffende de jacht.
Wapens, munitie of vuurwerk dat gebruikt of opgeslagen wordt in strijd met bovenvermelde
bepalingen, worden in beslag genomen.
-

Dieren opgenomen in het politiereglement, als volgt:
Hoofdstuk VI – Dieren
Artikel 131
Honden of andere huisdieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken voor de buren door
aanhoudend geblaf of ander aanhoudend geluid.
Onverminderd de toepassing van artikel 133 van de nieuwe gemeentewet en art. 36,1° van
de wet op de bescherming en het welzijn der dieren, kan de burgemeester de
politieambtenaren laten overgaan tot de inbeslagname van de hond of de andere huisdieren
en het dier te laten plaatsen in een dierenasiel, zo de eigenaar of de houder van de hond en
andere huisdieren na eerste waarschuwing geen passende maatregelen zou genomen hebben
en de abnormale hinder zou aanhouden waarbij de openbare rust wordt verstoord.
Artikel 139
Behoudens vergunning is het africhten van een dier in de openbare ruimte verboden.
Deze bepaling is niet van toepassing op de africhting van dieren door de politiediensten.
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een
administratieve geldboete van maximum € 250.

-

Rust opgenomen in het politiereglement, als volgt:
Hoofdstuk IV – De openbare rust

Afdeling 2 – Geluidsoverlast
Artikel 100
Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het strafwetboek (art.
561 §1) of met een administratieve geldboete van maximum € 250 zij die zich schuldig
maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden
verstoord en dit tussen 22 u en 07 uur.
Artikel 101
Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk door
geluid gehinderd worden.
-

Laden en lossen en hanteren van goederen opgenomen in het politiereglement, als
volgt:
Hoofdstuk III – De openbare veiligheid
Afdeling 10 – Verhuizingen, laden en lossen
Artikel 95
Er mogen geen meubels of andere goederen geladen of gelost worden tussen 22 en 7 uur,
met uitzondering van ladingen voor markten en leveringen aan kleinhandelaars van waren
onderhevig aan bederf, zonder vergunning van de bevoegde overheid. Bij overtreding van
deze bepaling kan men bestraft worden met een administratieve geldboete van maximum €
250.
Bij het vervoeren, hanteren, laden en lossen van voorwerpen of andere goederen op de
openbare weg moet er overeenkomstig de wegcode op gelet worden dat de voetgangers niet
verplicht worden het voetpad te verlaten, dat ze zich nergens tegen stoten of dat ze zich niet
verwonden, dat noch de veiligheid noch de vlotte doorgang, noch de openbare rust in het
gedrang komen.

-

Glasbakken:
Geregeld bij de Politieverordening inzameling huishoudelijke afvalstoffen goedgekeurd door
de gemeenteraad van 4 juli 2006, als volgt:
Hoofdstuk IV - Selectieve inzameling van glas
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding
Art.21
Het is verboden de glasbollen te gebruiken tussen 22:00 u en 07:00 u.

-

Vogelschrikkernormen opgenomen in het politiereglement, als volgt:
Hoofdstuk III – De openbare veiligheid
Afdeling 10 – Hinderlijke of gevaarlijke activiteiten in openbare ruimten
Artikel 54
Zonder voorafgaande vergunning van de gemeente, is het verboden vogelafschrikkanonnen
of dergelijke toestellen te plaatsen. De opening van het kanon dient steeds in de meest
gunstige richting te worden geplaatst ten aanzien van de hindergevoelige plaatsen.
Het is verboden deze toestellen te laten werken tussen 22 uur en 7 uur.
De ontploffingen moeten beperkt worden tot 6 knallen per uur. De algemene geluidsnormen
voorzien in bijlage 2.2.1 van Vlarem II zijn van toepassing. Het gebruik moet beperkt
blijven tot het beveiligen van akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt.

Bij niet naleving van dit artikel kan er een administratieve geldboete worden opgelegd van
maximum € 250.
Bestrijding van lichthinder en lichtvervuiling
De bepalingen ter bestrijding van lichthinder en lichtvervuiling zijn opgenomen in de
uniforme algemene politieverordening, goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 april 2007,
als volgt:
Hoofdstuk IV – De openbare rust
Afdeling 6 – Lichtpollutie
Artikel 110
Behoudens voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester is het verboden gebruik te
maken van het luchtruim boven het grondgebied van de gemeente voor het voortbrengen of
projecteren, hetzij rechtstreeks, hetzij door weerkaatsing van lichtbundels van laserlicht of
gelijkaardig licht. Onverminderd andere wettelijke bepalingen en de milieureglementering (Vlarem)
moet elke uitbater de nodige maatregelen nemen om lichthinder te voorkomen. De verlichting is
dermate geconcipieerd dat niet – functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt
beperkt. Klemtoonverlichting mag uitsluitend gericht zijn op de inrichting of onderdelen ervan.
Lichtreclame mag de normale intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen.
Degene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve
geldboete van maximum € 250.

