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LDP - Dienst Milieu
9. WIJZIGING POLITIEVERORDENING IN VERBAND MET DE OPENBARE ORDE, ZEDEN, RUST,
VEILIGHEID, REINHEID, GEZONDHEID EN HINDERLIJKE INRICHTINGEN
Gelet op het decreet van 14 december 1789 betreffende de inrichting van de gemeenten, inzonderheid
artikel 50;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het
fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen en
herhaaldelijk gewijzigd;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23
september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden,
verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen;
Gelet op het ministerieel besluit van 3 februari 2000 tot vaststelling van de bijzondere
veiligheidsvoorschriften inzake feestvuurwerk bestemd voor particulieren;
Gelet op de wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging;
Gelet op het koninklijk besluit van 6 januari 1978 tot voorkoming van luchtverontreiniging bij het
verwarmen van gebouwen met vaste of vloeibare brandstof;
Gelet op de wet van 18 juli 1973 op de geluidshinder;
Gelet op het koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor
muziek in openbare en private inrichtingen;
Gelet op het afvalstoffendecreet van 2 juli 1981 en gewijzigd door het decreet van 20 april 1994
betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaamse
reglement inzake afvalvoorkoming en afvalbeheer;
Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en herhaaldelijk gewijzigd;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 (Vlarem I) en herhaaldelijk gewijzigd;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 (Vlarem II) en herhaaldelijk gewijzigd;
Gelet op het Vlaamse jachtdecreet van 24 juli 1991;
Gelet op het koninklijk besluit van 9 september 1981 betreffende de bescherming van vogels in het
Vlaamse Gewest en herhaaldelijk gewijzigd;
Gelet op de artikelen 21 en 22, hoofdstuk I, titel IV van de wet houdende diverse bepalingen van 20 juli
2005, kortweg 'reparatiewet' genaamd, waarbij artikel 559, 1° SW., artikel 561,1° SW., artikel 562 SW.,
artikel 563, 2° en 3° SW., artikel 564 SW., artikel 565 SW., artikel 566 van het strafwetboek terug
werden toegevoegd aan het strafwetboek die aanvankelijk bij wet van 17 juni 2004 uit het stra fwetboek
waren gehaald;
Overwegende dat het wenselijk is om deze politieverordening niet afzonderlijk per gemeente op te
stellen maar gezamenlijk voor de drie gemeenten Bilzen-Hoeselt-Riemst en te laten goedkeuren binnen
de respectievelijke gemeenteraden;

Overwegende de beslissing van het politiecollege om confetti te verbieden tijdens het carnaval wordt art.
43 aangepast en wordt het woord computerconfetti vervangen dor confetti..
Gelet op alle wettelijke en decretale bepalingen terzake;
BESLUIT: goedgekeurd met 16 stemmen voor (CD&V, NVA en Spa), 1 stem tegen (Vl.Belang) en 5
onthoudingen (VLD).
artikel 1:
Het gemeenteraadsbesluit van 12 december 2005 houdende vaststelling van een politieverordening in
verband met de openbare orde, zeden, rust veiligheid, reinheid, gezondheid en hinderlijke gedragingen
wordt opgeheven en vervangen door onderhavige gecoördineerde politieverordening.
artikel 2:
Dit reglement heeft tot doel de openbare orde, zeden, rust, veiligheid, reinheid en gezondheid te
regelen, alsook de hinderlijke gedragingen.
artikel 3:
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
in beslag nemen:
maatregel waarbij de gerechtsdeurwaarder en/of politiediensten eigendommen, goederen of
bankrekeningen kunnen onttrekken aan de vrije beschikking van de eigenaar;
feestvuurwerk:
vuurwerk zoals gedefinieerd in artikel 2 van het ministerieel besluit van 3 februari 2000 tot vaststelling
van de bijzondere veiligheidsvoorschriften inzake feestvuurwerk bestemd voor particulieren;
taluds:
helling, glooiing van het zijvlak van wegen, spoorwegen, dijken, waterlopen of een knik in het reliëf van
hellinggronden;
openbaar domein:
de private en publieke eigendom van een overheid (gemeente, provincie, staat) zoals bv. parken,
groene zones, straten, pleinen, kerkhoven, stegen, bermen, taluds langs een openbare weg of
waterloop, servituten conform de atlas van de buurtwegen;
publiek toegankelijke plaatsen:
plaatsen, hetzij in een gebouw of in openlucht, die voor iedereen toegankelijk zijn zoals bv.
gemeentehuis, bibliotheek, kerk, horecazaken, zwembaden, sportterreinen, bioscoopzalen;
oneigenlijk gebruik:
het aanwenden of het gebruiken van een voorwerp waarvoor het niet ontworpen of waartoe het niet
bestemd werd;
wapen:
wapen zoals gedefinieerd in artikel 135 strafwetboek, namelijk alle toestellen, werktuigen,
gereedschappen of andere snijdende, stekende of kneuzende voorwerpen die men heeft ter hand
genomen om te doden, te wonden of te slaan, zelfs indien men geen gebruik ervan gemaakt heeft;
voorwerpen:
materiële zaken, objecten die o.a. kunnen hinderen, bevuilen, schaden en die als wapen kunnen worden
gebruikt;
plantage:
uitgestrekt terrein bestaande uit één perceel of meerdere aan elkaar gesloten percelen gebruikt als
kweekplaats van bepaalde gewassen, groenten of vruchten; manifestatie:
een georganiseerde samenkomst op een openbare plaats of op het openbaar domein;
parken en plantsoenen:
alle plaatsen in het openbaar domein, van zodra zij aangelegd zijn met gras, bloemperken, heesters of
naaldgewassen, bomen en ook wegen die zich in deze beplante ruimten bevinden en desgevallend de
bloembakken behorende aan het gemeentebestuur die zijn opgesteld langs de openbare weg of in
openbare gebouwen;
computerconfetti:
confetti die uit afval van computerpapier wordt vervaardigd;

kampvuur:
open vuur van onbehandeld hout ter gelegenheid van het afsluiten van een meerdaagse bijeenkomst
georganiseerd door een erkende jeugdvereniging;
folkloristische feestvuren:
open vuur van onbehandeld hout ter gelegenheid van het in stand houden van een oud en/of
folkloristisch gebruik zoals o.a. het Sint-Maartensvuur;
inzamelrecipiënt:
middel om iets in op te vangen, mee op te nemen of tijdelijk te stockeren met als doel het ingezamelde
af te voeren naar een daartoe bestemde plaats;
muziek:
alle vormen van muziekemissie elektronisch versterkt en voortkomend van blijvende of tijdelijke
geluidsbronnen;
vergunning:
schriftelijke toelating bekomen van de burgemeester en/of het college van burgemeester en schepenen
voor een activiteit zoals aangevraagd overeenkomstig de voorschriften van artikelen 4 en 5 van deze
politieverordening.
1. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN
artikel 4:
In de artikelen waarvan sprake is van het aanvragen en het bekomen van vergunningen dienen
volgende voorschriften te worden nageleefd:
• de aanvraag dient schriftelijk en gemotiveerd ingediend te worden bij de gemeente ter attentie van de
burgemeester en/of het college van burgemeester en schepenen zoals omschreven in het
desbetreffende artikel en dit met een daartoe bestemd formulier zoals ter beschikking gesteld door de
gemeente;
• dergelijke aanvraag dient bovendien minstens twee maanden voor de datum, waarop de activiteit zal
plaatsvinden, te gebeuren. De postdatum geldt als bewijs;
• de houder van dergelijke vergunningen is verplicht zich te schikken naar de voorwaarden van de
afgeleverde vergunning en moet op eenvoudig verzoek van de politiediensten of van een gemeentelijke
ambtenaar voorgelegd kunnen worden.
Het niet kunnen voorleggen van dergelijke vergunning is een inbreuk op deze politieverordening en is
strafbaar met een straf zoals opgenomen in deze politieverordening.
artikel 5:
De in artikel 4 vermelde aanvraag tot vergunning dient daarenboven minstens volgende gegevens te
bevatten:
• naam en adres van de verantwoordelijke organisator;
• naam, adres en telefoonnummer van de verantwoordelijke contactpersoon tijdens de activiteit;
• datum en uur van de activiteit;
• plaats van de activiteit;
• beschrijving van de activiteit met een gedetailleerd programma;
• voorzorgsmaatregelen om de hinder naar de omgeving tot een minimum te beperken;
• plan met aanduiding van de openbare wegen en plaatsen die worden in gebruik genomen;
• kadastrale gegevens waarop de aanvraag betrekking heeft, indien nodig.
De gegevens die dienen opgenomen te worden in de aanvraag zijn niet limitatief en kunnen te allen tijde
uitgebreid worden op eenvoudig verzoek van de bevoegde overheid. Dergelijke aanvragen kunnen
gedaan worden door middel van het daartoe bestemd formulier ter beschikking gesteld door het
gemeentebestuur.

artikel 6:
Voor zover door wetten, decreten, algemene of provinciale verordeningen geen andere straffen voorzien
zijn, worden de inbreuken op deze politieverordening bestraft met politiestraffen. Bovendien kunnen de
voorwerpen vernoemd in de artikelen 12 tot en met 15, 18-19, 23, 28, 35, 41-43, 45, 47 tot en met 54,
56-58 in beslag genomen worden bij inbreuk op diezelfde artikelen.
artikel 7:
Ingeval van inbreuken op de artikelen 12-14, 16, 22, 25-26, 28, 36-37, 39, 40-43 van dit reglement is de
overtreder verplicht om ervoor in te staan dat de toestand terug wordt gebracht en/of hersteld in haar
oorspronkelijke toestand.
Indien de overtreder dit niet binnen een opgelegde termijn uitgevoerd heeft, behoudt de bevoegde
overheid het recht voor dergelijk herstel te doen op kosten en risico van de overtreder.
2. BEPALINGEN IN VERBAND MET DE OPENBARE ORDE, ZEDEN, VEILIGHEID, GEZONDHEID
EN REINHEID EN BETREFFENDE HINDERLIJKE GEDRAGINGEN
artikel 8:
Behoudens andersluidende wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden op het openbaar
domein en in publiek toegankelijke plaatsen de openbare orde en zeden nadelig te beïnvloeden.
artikel 9:
Onverminderd zijn prerogatieven kan de burgemeester bij gemotiveerd besluit aan die personen die
herhaaldelijk de openbare orde ernstig verstoren of zware overlast veroorzaken in dezelfde omgeving
verbieden één of verscheidene straten te betreden of er te vertoeven gedurende een door hem te
bepalen termijn die acht dagen niet mag overschrijden. Dit verbod kan slechts opgelegd worden na
herhaaldelijke vaststellingen en na een mondelinge en een schriftelijke verwittiging dat inbreuken, zoals
vermeld in alinea 1, begaan werden en een straatverbod overwogen wordt. Het straatverbod kan slechts
opgelegd worden, hetzij bij aangetekend schrijven, hetzij door overhandiging tegen ontvangstbewijs,
hetzij bij deurwaardersexploot. De betrokkene wordt de mogelijkheid geboden om vooraf gehoord te
worden in zijn middelen van verdediging. Ingeval van een eerste herhaling bedraagt in afwijking op de
genoemde termijn in alinea 1, veertien dagen. Ingeval van iedere nieuwe herhaling bedraagt in afwijking
op de genoemde termijn in alinea 1, één maand.
Indien de persoon aan wie de burgemeester dergelijk verbod heeft opgelegd in de aangewezen straat
een aantoonbaar belang heeft om ze te betreden of er te vertoeven dan kan deze de burgemeester bij
gemotiveerde vraag verzoeken het verbod in tijd en plaats te beperken. De burgemeester kan dergelijk
verbod niet opleggen aan personen die, blijkens het bevolking- of vreemdelingenregister, in de
aangewezen straat zijn ingeschreven. Personen die zich niet houden aan het door de burgemeester
opgelegde straatverbod worden gestraft met straffen zoals vermeld in deze politieverordening.
Onverminderd de bepalingen in de huishoudelijke reglementen en onverminderd zijn prerogatieven kan
de burgemeester het verbod opleggen aan die personen die er herhaaldelijk de openbare orde ernstig
verstoren of zware overlast veroorzaken om bepaalde openbare inrichtingen te betreden of er te
vertoeven voor zover zij afgebakend kunnen worden zoals o.a. sportzalen, sportterreinen, zwembaden,
ontspanningsgebieden, musea, bibliotheken en culturele centra volgens de bepalingen zoals
omschreven in dit artikel.
artikel 10:
Behoudens andersluidende wettelijke of reglementaire bepalingen of behoudens
vergunning van de burgemeester en mits inachtneming van de voorschriften zoals bepaald in de
artikelen 4 en 5 van deze politieverordening is het verboden op het openbaar domein en in publiek
toegankelijke plaatsen het gelaat zodanig te bedekken dat de identificatie van de persoon onmogelijk is.
Dit verbod geldt echter niet voor activiteiten met commerciële doeleinden, culturele en sportieve
manifestaties zoals bv. carnaval, georganiseerde processies en stoeten, Sint-Nicolaas, kerstman,
Chrysostomos, Halloween, e.a. Het betreft een niet-limitatieve opsomming.

artikel 11:
Mits vergunning van de burgemeester en met inachtneming van de voorschriften zoals bepaald in de
artikelen 4 en 5 van deze politieverordening is het organiseren van elke manifestatie in openlucht
toegelaten. Elke persoon die deelneemt aan een vergunde manifestatie op het openbaar domein dient
zich te schikken naar de bevelen van de politie die tot doel hebben de veiligheid of het gemak van
doorgang te vrijwaren of te herstellen. De houder van de vergunning is verplicht zich te schikken naar de
voorwaarden vervat in die vergunning.
artikel 12:
Het is verboden op gelijk welke manier ieder concert, spektakel, evenement, sportieve bijeenkomst of
gelijk welke bijeenkomst die door de gemeentelijke overheid is toegelaten, te verstoren.
artikel 13:
Het is verboden op het openbaar domein en in publiek toegankelijk plaatsen te urineren, tenzij in
sanitaire voorzieningen die speciaal hiervoor zijn ingericht. Het gebruik ervan moet gebeuren met
inachtneming van de regels van goed fatsoen.
artikel 14:
Behoudens andersluidende wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden op het openbaar
domein en in publiek toegankelijke plaatsen de openbare veiligheid nadelig te beïnvloeden en/of de
veilige en vlotte doorgang in het gedrang te brengen. Opdat deze veiligheid, veilige en vlotte doorgang
kan gegarandeerd worden, dienen hiertoe alle nodige maatregelen getroffen te worden.
artikel 14 bis:
Tenzij men een vergunning heeft bekomen van het college van burgemeester en schepenen of tenzij het
anders wordt bepaald via door het bestuur aangebrachte verkeersborden en -tekens is het verboden op
het hele grondgebied van de gemeente en op iedere plaats van de openbare weg langer dan 72 uur
achtereenvolgens te verblijven of te kamperen in een tent, caravan, mobilhome, kampeerauto, woonauto
of iedere andere verblijfsvorm die niet ontworpen is om als vaste woonplaats te dienen of waarvoor de
vereiste vergunning niet is afgeleverd conform artikel 44 van de wet van 29 maart 1962 houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw.
Het is eveneens verboden meer dan 72 opeenvolgende uren op een privéterrein te verblijven in een
mobiel onderkomen zoals een woonaanhangwagen, een caravan of een motorhome. In geval van
overlast kan de burgemeester bovenstaande termijnen van 72 uur beperken tot 24 uur.
artikel 15:
Het is niet toegelaten aan de aanliggende gebruikers van de wegen om:
• bermen en taluds te ploegen, te bezaaien, te beplanten, te bewerken of handelingen te stellen
waardoor de vegetatie vernietigd wordt;
• normale zijdelingse waterafvoer van de weg te verhinderen;
• op de berm landbouwmateriaal of voertuigen achter te laten;
• putten of gaten te maken in de bermen en taluds;
• putten of gaten te maken in de onmiddellijke omgeving die de stabiliteit van het openbaar domein kan
aantasten;
• aanliggende gronden te verhogen zodat een waterafvoer van de weg belemmerd wordt;
• bestaande afwateringsgrachten te beschadigen, dicht te ploegen;
• sappen van groenvoederopslagplaatsen, mesthopen en bodemverrijkende en/of bodemverbeterende
middelen op bermen en wegen te laten lopen;
• pulp- en bietenkuilen, stalmest, bodemverrijkende en/of bodemverbeterende aan te leggen of op te
slaan op minder dan drie meter van de grens van de betonweg, verharde weg of van aangrenzende
percelen. Op kruispunten dient evenwel een afstand van minstens vijf meter gerespecteerd te worden.
artikel 16:
Het is verboden voorwerpen op het openbaar domein neer te werpen, te plaatsen of achter te laten die
personen en/of de omgeving kunnen schaden.
artikel 17:
Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit van 17/11/2008.

artikel 18:
De eigenaar van een gebouw dat bouwvallig is, is verplicht dit gebouw te herstellen of te slopen, ook al
werd hij hierom niet schriftelijk verzocht door een administratieve overheid, zo niet is hij strafbaar met de
straffen zoals opgenomen in deze politieverordening.
artikel 19:
De eigenaar, die als gevolg van een gebrek aan onderhoud of door het nalaten van herstellingen aan
huizen of gebouwen die al dan niet door ouderdom in een bouwvallige toestand verkeren verwondingen
en/of schade veroorzaken, is strafbaar met straffen zoals opgenomen in deze politieverordening. Dit
geldt eveneens indien schade en/of verwondingen volg(t)en uit het feit dat de eigenaar om het even
welke werken, waaronder o.a. uitgravingen, uitvoert zonder hierbij de voorgeschreven en/of gebruikelijke
veiligheidsvoorschriften in acht te nemen en/of zonder hierbij de voorgeschreven en/of gebruikelijke
waarschuwingstekens te gebruiken.
artikel 20:
Het afsteken van feestvuurwerk, knalbussen, voetzoekers en rookbussen is enkel toegelaten:
• op nieuwjaarsnacht:
van 31 december om 23.30 u. tot 1 januari om 01.00 u. van het daaropvolgende jaar;
• op andere dagen in het jaar:
mits vergunning van het college van burgemeester en schepenen en met inachtneming van de
voorschriften zoals bepaald in de artikelen 4 en 5 van deze politieverordening, inzonderheid het beginen eindtijdstip van het vuurwerk.
De nodige veiligheidsmaatregelen voor gebruikers en omwonenden dienen in acht genomen te worden
door de initiatiefnemers.
artikel 21:
Het is verboden de geluidssignalen van de brandweer, politie en andere hulpdiensten na te bootsen.
artikel 22:
Het is verboden bedrieglijke hulpoproepen te doen, praatpalen, signalisatietoestellen (o.a.
verkeerslichten, verkeersborden, signalisatietekens) bedrieglijk en/of oneigenlijk te gebruiken en/of te
vernielen.
artikel 23:
De eigenaar moet gepaste, effectieve maatregelen in het kader van de veiligheid en de volksgezondheid
nemen om de toegang van mensen en dieren tot onbezette gebouwen te verhinderen.
artikel 24:
Behoudens vergunning van het college van burgemeester en schepenen en mits inachtneming van de
voorschriften zoals bepaald in de artikelen 4 en 5 van deze politieverordening is het uitdrukkelijk
verboden werkzaamheden te starten op het openbaar en private domein van de gemeente, zowel aan
de oppervlakte als onder de grond. Iedere persoon die werkzaamheden op het openbaar domein
uitvoert of laat uitvoeren, is er toe gehouden die te herstellen in de staat waarin ze zich voor de
uitoefening van de werkzaamheden bevond of in de staat die bij vergunning vermeld is.
artikel 25:
Het gebruik van skateboards is enkel toegelaten op voorwaarde dat de veiligheid van de voetgangers
noch de vlotte doorgang in het gedrang wordt gebracht. Het college van burgemeester en schepenen
kan het gebruik van skateboards verbieden op de plaatsen die zij bepaalt.
artikel 26:
Het is verboden zich op het ijs van de waterlopen en stilstaande waters van het openbaar domein te
begeven. Bij een voldoende ijsdikte kan de burgemeester na technisch advies te hebben ingewonnen
afwijking verlenen op dit verbod.
artikel 27:
Bij vriesweder is het verboden op het openbaar domein en op al dan niet verharde voetpaden water,
sneeuw of ijs te storten of te gooien dat afkomstig is van privé-eigendommen. Bij sneeuwval of bij
ijsvorming moeten de aangelanden van een openbare weg erover waken dat voor de eigendom die zij
bewonen voldoende ruimte voor de doorgang van de voetgangers wordt weggeveegd en dat het nodige
wordt gedaan om de gladheid ervan te vermijden. Deze activiteiten mogen de weggebruikers niet
hinderen. De rioolmonden en goten moeten vrij blijven.

artikel 28:
Onverminderd andere wettelijke, reglementaire bepalingen is het verbranden van onbehandeld hout bij
open vuren enkel toegelaten bij kampvuur of folkloristische feestvuren en mits vergunning van het
college van burgemeester en schepenen en mits inachtneming van de voorschriften zoals bepaald in de
artikelen 4 en 5 van deze politieverordening.
artikel 29:
Behoudens andersluidende wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden op het openbaar
domein en in publiek toegankelijke plaatsen de openbare gezondheid nadelig te beïnvloeden.
artikel 30:
Behoudens andersluidende wettelijke en reglementaire bepalingen of behoudens vergunning van het
college van burgemeester en schepenen en mits inachtneming van de voorschriften zoals bepaald in de
artikelen 4 en 5 van deze politieverordening is het verboden terrassen, uitstalramen, kramen te plaatsen
onder gelijk welke vorm en andere al dan niet bestendige verkooppunten en koopwaren op het
openbaar domein uit te stallen.
De voorwerpen, die in strijd met dit artikel zijn geplaatst of uitgestald, dienen op het eerste verzoek van
de politie verwijderd te worden. Zoniet kan door de bevoegde overheid worden overgegaan tot de
verwijdering ervan op kosten en risico van de overtreder. De verkoop van etenswaren via tijdelijke
verkooppunten is enkel mogelijk mits vergunning of indien dergelijke vergunning reeds is opgenomen in
een tijdelijk vergunde organisatie en mits inachtneming van andere wettelijke bepalingen (zoals o.a.
voedselveiligheidsnormen).
artikel 31:
Het is verboden om het even welk dier te houden dat een gevaar kan betekenen voor de openbare
veiligheid en/of gezondheid ingeval van ontsnapping. De eigenaar van om het even welk dier is
eveneens verplicht om de nodige maatregelen te nemen opdat ontsnapping niet mogelijk is.
artikel 32:
Honden, met uitzondering van honden gebruikt voor de jacht tijdens de vergunde periode, moeten aan
de leiband gehouden worden op het volledige grondgebied van de gemeente en in voor het publiek
toegankelijke plaatsen. Op deze verplichting zijn enkel volgende uitzonderingen mogelijk:
• op terreinen gebruikt door erkende hondenscholen;
• op de eigen privétuin;
• op andermans privétuin, indien de eigenaar hiervoor zijn toestemming gaf.
Elke begeleider van de hond, ongeacht waar, moet steeds de nodige voorzorgsmaatregelen treffen
opdat de hond geen gevaar zou betekenen voor voorbijgangers en geen schade aanbrengt aan de
omgeving.
artikel 33:
De burgemeester kan inzake agressieve honden volgende maatregelen (al dan niet gecombineerd)
nemen en de houder en/of eigenaar van een of meerdere hond(en):
• een waarschuwing geven;
• verplichten diens hond aan de leiband te laten wandelen;
• verplichten diens hond een muilband te laten dragen;
• verbieden met diens hond op de openbare weg te komen;
• verplichten diens hond een opleiding te laten volgen;
• verplichten diens hond aan een agressiviteittest te onderwerpen;
• verplichten diens hond aan behandelingen te onderwerpen bij een dierenarts die zich met
gedragstherapie bezighoudt;
• verplichten diens hond tijdelijk of definitief te plaatsen in een kennel.
De burgemeester kan eveneens de gevaarlijke hond in beslag laten nemen, alsook de houder van de
hond verbieden een hond te bezitten. Indien na een schrijven van de burgemeester er geen gevolg
gegeven wordt aan de opgelegde maatregel(en) door de burgemeester is de houder van de hond
strafbaar met straffen zoals bepaald in deze politieverordening.
artikel 34:
Met uitzondering van personen met een handicap, vergezeld van hun geleidehond, is de toegang van
honden verboden tot het zwembad, de speelpleinen, de sportvelden, de sporthallen, alsook op plaatsen
waar er aan de ingang een verbodsteken werd geplaatst.

artikel 35:
Iedere eigenaar van een gebouw brengt aan de straatkant de huisnummering die door de gemeente
toegekend werd goed zichtbaar aan en zodanig dat deze goed zichtbaar is vanaf de openbare weg. Elke
bewoner is verplicht deze zichtbaar te houden.
artikel 36:
De eigenaars, vruchtgebruikers, huurders, bewoners of verantwoordelijken op grond van welke titel dan
ook moeten, zonder dat dit voor hen enige schadeloosstelling impliceert, op de gevel of topgevel van
hun gebouw, ook wanneer die zich buiten de rooilijn bevindt, en in voorkomend geval eventueel aan de
straatkant, toestaan dat aanduidingen van openbaar nut en andere nutsvoorzieningen worden
aangebracht.
artikel 37:
Het is verboden rondzwervende katten en verwilderde duiven, eenden te voederen op het openbaar
domein.
artikel 38:
Het is verboden op het openbaar domein en in voor het publiek toegankelijke plaatsen de openbare
reinheid nadelig te beïnvloeden.
artikel 39:
De begeleiders van rij- en trekdieren zijn verplicht op het openbaar domein gelegen in een woonzone de
uitwerpselen op te ruimen of mee te nemen in een daartoe geschikt inzamelrecipiënt.
artikel 40:
Onverminderd de bepalingen van het Vlaamse reglement betreffende de milieuvergunning is het ruimen
van aalputten met menselijke uitwerpselen verboden op zondagen en wettelijke feestdagen. Op andere
dagen mag het ruimen plaatshebben van 07.00 tot 21.00 u. Het uitstrooien van menselijke uitwerpselen
mag niet op landbouwgronden. Overeenkomstig artikel 6.2.1.4, 3° van het besluit van de Vlaamse
regering van 1 juni 1995 (Vlarem II) dient sceptisch materiaal daarentegen afgevoerd te worden naar
een openbare waterzuiveringsinstallatie.
artikel 41:
Werkzaamheden die stof of afval op het openbaar domein of op de omringende eigendommen kunnen
verspreiden, mogen slechts aangevat worden na het aanbrengen van schermen. Indien de weg door om
het even welke werkzaamheden wordt bevuild, is de uitvoerder van de werken verplicht om de weg
onverwijld schoon te maken zoniet behoudt de bevoegde overheid zich het recht toe om schoon te
maken op kosten en risico van de overtreder. De bouwheer is eveneens verplicht de burgemeester of
zijn gevolmachtigde minstens 24 uur voor het begin van de werkzaamheden op de hoogte te brengen
van de aanvang.
artikel 42:
De eigenaars of begeleiders van honden moeten ervoor zorgen dat hun hond(en) het openbaar domein,
de parken, de plantsoenen, de stoepen, de wandelwegen en andermans private eigendommen niet
bevuilen met hun uitwerpselen. Op alle vermelde plaatsen moeten de eigenaars of begeleiders van
honden steeds in het bezit zijn van een zakje voor het verwijderen van de uitwerpselen van hun
hond(en).
Uitzondering op deze verplichting wordt gemaakt voor personen met een visuele handicap en
rolstoelgebruikers zonder begeleider.
De eigenaars of begeleiders van honden zijn verplicht op het volledige grondgebied van de gemeente
de uitwerpselen van de hond(en) onmiddellijk te verwijderen met behulp van een zakje. De begeleider
van de hond(en) dient erop toe te zien dat hij over voldoende zakjes beschikt. Het zakje moet op het
eerste verzoek van de politie getoond worden. Het niet bijhebben van een zakje door de begeleider van
de hond(en) wordt op zich als een inbreuk beschouwd. Het is tevens verboden het zakje met
uitwerpselen van de hond in de rioolmonden te werpen.
artikel 43:
Het is verboden voor, tijdens en na carnavalsoptochten en andere openbare manifestaties confetti,
spuitbussen met kleur- en scheerschuim en spuitbussen met kleurhaarlak, schoensmeer en/of enig
ander middel dat kwetsuren en/of schade kan veroorzaken aan personen en/of goederen op het
openbaar domein of in publiek toegankelijke plaatsen te gebruiken of te bezitten.

Het is te allen tijde verboden:
• confetti of slingerpapier in publiek toegankelijke plaatsen te werpen, waar dranken of eetwaren worden
verbruikt;
• confetti of slingerpapier op te rapen.
artikel 44:
Het is verboden flyers en strooibriefjes op de grond van het openbaar domein of publiek toegankelijke
plaatsen te werpen en achter ruitenwissers van voertuigen te steken. De overtreder van deze bepaling is
verplicht de flyers en strooibriefjes op te ruimen zoniet behoudt de bevoegde overheid zich het recht toe
dit onverwijld te doen op kosten en risico van de overtreder.
artikel 45:
Het is verboden opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften en plakbriefjes
op het openbaar domein en 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 ervan liggende opstanden op andere plaatsen, dan die welk door de
gemeenteoverheden voor aanplakking zijn bestemd, aan te brengen of te plaatsen behoudens
vergunning van het college van burgemeester en schepenen en mits inachtneming van de voorschriften
zoals bepaald in de artikelen 4 en 5 van deze politieverordening of waarvoor vooraf een schriftelijke
toestemming werd bekomen van de eigenaar of de gebruiker. Voor de gewestwegen kan het college
van burgemeester en schepenen een vergunning afleveren na advies van de wegbeheerder.
artikel 46:
Het is verboden wettig aangebrachte aanplakbiljetten af te trekken, of te scheuren, of op enigerlei wijze
onleesbaar te maken.
artikel 47:
Bij massamanifestaties is de organisator verplicht om een overeenkomst af te sluiten met de gemeente
met als doel een aantal milieubelastende aspecten (waaronder o.a. ten minste vervat zijn: het aspect
afval, het aspect geluid) te regelen.
3. BEPALINGEN IN VERBAND MET OPENBARE RUST
artikel 48:
Het is verboden om het even welk geluid, gerucht of rumoer te maken, veroorzaakt zonder reden of
zonder noodzaak en dat is toe te schrijven aan een gebrek aan vooruitzicht en voorzorg en dat van aard
is de rust van de inwoners in het gedrang te brengen. Het bewijs kan met alle mogelijke middelen
geleverd worden.
artikel 48 bis:
De verkoop van alcoholische dranken via drankautomaten is verboden conform de wettelijke
bepalingen.
artikel 48 ter:
Wanneer de uitbating van een publiek toegankelijke gelegenheid de openbare rust, in de zin zoals
bepaald in artikel 48, verstoort, dan kan de officier van bestuurlijke politie, na een eerste waarschuwing,
de voor publiek toegankelijke gelegenheid sluiten tot de volgende ochtend om 8u.
De uitbater die aan dit bevel tot sluiting geen gevolg geeft wordt bestraft door het intrekken van de
nachtvergunning voor een periode van 1 maand.
artikel 49:
Voor elke manifestatie of activiteit op het openbaar domein en in publiek toegankelijke plaatsen en in
openlucht, waarbij muziek wordt gespeeld of geluidsversterkende apparatuur wordt gebruikt, is verplicht:
• de nodige maatregelen te nemen om de openbare orde en rust niet te verstoren;
• de bepalingen na te leven van het koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van
geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen en latere wijzigingen;
• de bijzondere voorwaarden te volgen die het college van burgemeester en schepenen oplegt zoals
bepaald in de vergunning.

artikel 50:
Behoudens vergunning van het college van burgemeester en schepenen is het organiseren van
muziekactiviteiten die plaatsgrijpen in openlucht en/of in een voor publiek, al dan niet tegen betaling,
toegankelijke inrichting, andere dan een ingedeelde inrichting en waarbij muziek wordt geproduceerd ter
gelegenheid van kermissen, carnavals, muziekfestivals, fuiven en andere bijzondere feesten of
festiviteiten verboden.
artikel 51:
Behoudens vergunning van het college van burgemeester en schepenen en met inachtneming van de
voorschriften zoals bepaald in de artikelen 4 en 5 van deze politieverordening is het verboden in de
openlucht radio's, televisietoestellen, jukeboxen, grammofonen, registreerapparaten, luidsprekers en in
het algemeen alle soorten ontvang- en zendtoestellen te laten functioneren, tenzij de voortgebrachte
geluidssterkte het niveau van 75 dB(A) niet overtreft, gemeten volgens de voorschriften bepaald in
artikel 66. In afwijking van de eerste alinea van dit artikel is het verboden elektronisch versterkte muziek
in voertuigen te produceren die hoorbaar is buiten het voertuig. De overtredingen tegen deze bepaling,
die aan boord van voertuigen worden begaan, worden verondersteld door de bestuurder te zijn begaan
tot bewijs van het tegendeel.
artikel 52:
Het hanteren, laden en/of lossen van materialen, toestellen, goederen en voorwerpen, alsook het
opbouwen en afbreken van materialen en toestellen die geluiden kunnen voortbrengen en die:
• gebruikt worden in het kader van culturele- en sportmanifestaties is toegelaten tussen 07.00 en 21.00
u.;
• bestemd zijn voor de toelevering van handelsactiviteiten is toegelaten tussen 07.00 en 21.00 u.;
• bestemd zijn voor markten (braderie, wekelijkse markten en rommelmarkten) is toegelaten tussen
06.00 en 21.00 u.
Afwijken hiervan kan slechts mits een vergunning van het college van burgemeester en schepenen en
mits inachtneming van de voorschriften zoals bepaald in de artikelen 4 en 5 van deze politieverordening.
Hierbij dienen volgende principes in acht genomen te worden:
• deze voorwerpen dienen gedragen en niet gesleept te worden, op de grond geplaatst, en niet
geworpen te worden;
• als deze voorwerpen door hun afmetingen of hun gewicht niet kunnen gedragen worden, dienen ze
uitgerust te zijn met een voorziening waardoor ze geluidsarm verplaatst kunnen worden.
artikel 53:
Het aanwenden van geluidsverwekkende hulpmiddelen door handelsinrichtingen, venters of leurders,
opkopers van oude of nieuwe voorwerpen met het doel de aandacht te vestigen op de verkoop van een
product is toegelaten van 08.00 tot 19.00 u. in de periode van 1 oktober tot 31 maart en van 07.00 tot
21.00 u. in de periode van 1 april tot 30 september. Daarenboven mag het voortgebrachte geluid het
niveau van 90 dB(A) niet overschrijden. Voor venters van etenswaren wordt de termijn verlengd tot
22.00 u.
artikel 54:
Het gebruik van voertuigen uitgerust met of voorzien van luidsprekers en bestemd voor het maken van
reclame en propaganda van niet-handelsinrichtingen kan mits een vergunning van het college van
burgemeester en schepenen en mits inachtneming van de voorschriften zoals bepaald in de artikelen 4
en 5 van deze politieverordening. De toelating kan slechts toegestaan worden van 08.00 tot 19.00 u. in
de periode van 1 oktober tot 31 maart en van 07.00 tot 21.00 u. in de periode van 1 april tot 30
september. Daarenboven mag het voortgebrachte geluid het niveau van 90 dB(A) niet overschrijden.
artikel 55:
In werkhuizen of andere inrichtingen is enkel toegelaten tussen 07.00 en 21.00 u. het begin of het einde
van de arbeid of van rustpauzen aan te kondigen bij middel van signalen of andere geluidsbronnen die
buiten de gebouwen hoorbaar zijn. De in dit verband voortgebrachte geluiden mogen niet langer duren
dan vijf seconden.

artikel 56:
Het gebruik in openlucht van houtzagen, hakselaars, heggenscharen, bosmaaiers of grasmaaiers en
andere werktuigen aangedreven door ontploffing- of elektrische motoren is enkel toegelaten tussen
07.00 en 21.00 u. Op zondagen en wettelijke feestdagen is het gebruik van dergelijke toestellen
verboden. Dit artikel is niet van toepassing voor de normale exploitatie van landbouwgronden.
artikel 57:
Behoudens vergunning van het college van burgemeester en schepenen en met inachtneming van de
voorschriften zoals bepaald in de artikelen 4 en 5 van deze politieverordening is het verboden
ontploffingsmotoren aangedreven speeltuigen, experimenteertuigen, voor zover het tuigen betreft
waarvoor er nog geen andere wettelijke bepalingen voorzien zijn, te gebruiken om er oefeningen,
vertoningen, persoonlijke- of groepsvermakelijkheden, wedstrijden of manifestaties mee te houden of in
te richten in openlucht, op openbare of private terreinen. Dit verbod geldt evenwel niet voor hetzij
tijdelijke, hetzij definitief vergunde terreinen, waarop afzonderlijke regels van toepassing zijn.
artikel 58:
Dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken voor de omwonenden door aanhoudend geblaf,
geschreeuw of gekrijs.
artikel 59:
Het gebruik van geluidsinstallaties in de campings en vakantieverblijven is enkel toegelaten tussen
07.00 en 21.00 u. Deze tijdslimiet geldt niet voor dringende mededelingen. De maximumgeluidssterkte
van de installaties dient in verhouding te staan tot de uitgestrektheid van het terrein.
artikel 60:
Het gebruik van al dan niet automatische vogelschrikkanonnen of gelijkaardige toestellen met inbegrip
van toestellen al dan niet elektronisch versterkt voor het verjagen van vogels bij het beschermen van
akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt is toegelaten tussen 07.00 en 21.00 u. Een verlengde tijdsduur is
slechts mogelijk mits een vergunning van het college van burgemeester en schepenen en met
inachtneming van de voorschriften zoals bepaald in de artikelen 4 en 5 van deze politieverordening. De
aanvraag dient zodanig gemotiveerd te worden zodat de mogelijke hinder van de installatie kan
beoordeeld worden. De vergunning kan slechts eenmaal worden toegekend per plantage en dit slechts
voor een duur van drie weken na mekaar. De in dit artikel vermelde toestellen mogen enkel opgesteld
worden op een afstand van meer dan 200 meter van een woning en minstens 50 meter van het
openbaar domein. Dergelijke toestellen mogen niet meer dan 6 knallen per uur produceren. De opening
van het kanon moet steeds in de meest gunstige richting geplaatst worden ten aanzien van
hindergevoelige plaatsen opdat zo weinig mogelijk hinder wordt veroorzaakt. Een afwijking op
bovengenoemde uren kan enkel bekomen worden tussen 05.00 en 22.00 u. Voor iedere afwijking op de
algemene regel dient er per perceel een nieuwe aanvraag ingediend te worden.
artikel 61:
Het gebruik van onthagelinginstallaties of gelijkaardige toestellen met inbegrip van toestellen al dan niet
elektronisch versterkt met het oog op de bescherming van de gewassen tegen klimatologische
omstandigheden is toegelaten tussen 07.00 en 21.00 u. Een verlengde tijdsduur is slechts mogelijk mits
een vergunning van het college van burgemeester en schepenen en met inachtneming van de
voorschriften zoals bepaald in de artikelen 4 en 5 van deze politieverordening.
De aanvraag dient zodanig gemotiveerd te worden zodat de mogelijke hinder van de installatie kan
beoordeeld worden.
De vergunning kan maximaal voor een duur van drie weken na mekaar worden
toegestaan. De in dit artikel vermelde toestellen mogen enkel opgesteld worden op een afstand van
meer dan 200 meter van een woning en minstens 50 meter van het openbaar domein. Een afwijking op
bovengenoemde uren kan enkel bekomen worden tussen 05.00 en 22.00 u. Voor iedere afwijking op de
algemene regel dient er per plantage een nieuwe aanvraag ingediend te worden.

artikel 62:
De nodige maatregelen dienen getroffen te worden om de buurt niet te hinderen door geluid en trillingen
veroorzaakt door:
- het verkeer van voertuigen van, naar en op parkeerplaatsen;
- luchtconditioneringsapparaten (airco's, koelinstallaties), ventilatoren aangewend om ruimten te
verluchten of te ventileren;
- het warmdraaien van motoren van bestel- en vrachtwagens of de werking van koelinstallaties op
geparkeerde bestel- en vrachtwagens niet gekoppeld aan publiek toegankelijke verkoopactiviteiten. Bij
werking van koelinstallaties op geparkeerde bestel- en vrachtwagens dient er tussen enerzijds een niet
in een gesloten lokaal ingerichte parkeer-/staanplaats of parkeer-/staanplaats op het openbaar domein
en anderzijds elke naburige woning een ruimtelijke scheiding van ten minste 100 meter in acht genomen
te worden.
artikel 63:
Alarmsystemen op voertuigen, die zich op het openbaar domein of op privé-eigendommen bevinden,
mogen in geen geval de buurt verstoren. De eigenaar van een voertuig waarvan het alarm afgaat, moet
het alarm dadelijk uitschakelen. Wanneer de eigenaar niet opdaagt nadat het alarm ongepast is
afgegaan, mogen de politiediensten de nodige maatregelen nemen om die hinder te beëindigen op
kosten en risico van de overtreder.
artikel 64:
Een geluid wordt niet als hinderlijk beschouwd en kan geen aanleiding geven tot een gerechtvaardigde
klacht wanneer het:
- het gevolg is van 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;
- het gevolg is van werken uitgevoerd op werkdagen en zaterdagen aan private eigendommen,
waarvoor door de bevoegde overheid een vergunning werd afgeleverd, of van verbeterings-,
verbouwings- of onderhoudswerken aan dergelijke eigendommen die zonder vergunning kunnen worden
uitgevoerd, en waarbij de nodige voorzorgen worden getroffen om overdreven of niet noodzakelijk
lawaai te vermijden;
- het gevolg is van werken of handelingen die bij hoogdringendheid of zonder verder uitstel moeten
worden uitgevoerd ter bescherming van personen of eigendommen, of ter voorkoming van rampen;
- het gevolg is van een door het gemeentebestuur vergunde manifestatie voor zover de in de vergunning
opgelegde voorwaarden worden nageleefd
- het gevolg is van overdag spelende kinderen
4. SLOTBEPALINGEN
artikel 65:
Het geluidsniveau in dB(A) wordt gemeten met een geluidsmeter die minstens voldoet aan de
nauwkeurigheidseisen bepaald in de Belgische Norm N.B.N. 576.80 met instelling van de 'trage'
dynamische karakteristiek. Voor elke meting of reeks van metingen met betrekking tot eenzelfde
geluidsbron wordt de geluidsmeter afgesteld met behulp van een akoestische ijkbron.
artikel 66:
Wanneer geen andere wijze van meten is vastgesteld, wordt het geluidsniveau gemeten op 1 meter
afstand van de geluidsbron en op een hoogte van 1,2 meter boven de vloer. Indien het geluid echter
wordt voortgebracht in een privédomein wordt gemeten op de dichtst bijgelegen grens van het domein.
Bij onmogelijkheid van het meten op 1 meter of op de grens wordt de meest hiertoe benaderde afstand
genomen. Geluidshinder binnen de woningen, veroorzaakt door een geluidsbron van buiten uit, wordt
gemeten met gesloten deuren en vensters.
artikel 67:
De burgemeester of zijn afgevaardigden en de lokale politiediensten zijn gelast door de gemeenteraad
met het toezicht en controle op de uitvoering van de bepalingen van het reglement.

artikel 68:
Zowel de inhoudstafel als de opgenomen titels in deze politieverordening maakt geen deel uit van deze
politieverordening en hebben bijgevolg ook geen juridische waarde. De inhoudstafel en de titels hebben
enkel tot doel de leesbaarheid te vergemakkelijken.
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