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Goedkeuring aanvulling reglement gemeentelijke administratieve sancties.

Feiten en doelstelling
In mei 2011 keurde de gemeenteraad de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) goed. Deze laatste
versie werd in samenwerking met de gemeente Kapellen zoveel mogelijk eenvormig gemaakt op verzoek
van de politiezone Noord.
Het gemeentebestuur van Kapellen heeft in zitting van 17 december 2012 artikel 44 van het GAS-reglement
aangevuld met een bepaling waarbij het verboden is om Thaise lampionnen of onbemande
(wens)ballonnen op te laten.
Het college stelt in zitting van 4 maart 2013 voor om deze bepaling ook op te nemen in ons GAS-reglement.
Besluit
De raad verleent met eenparigheid van stemmen goedkeuring aan de aanpassing van het GAS-reglement
met de bepaling waarbij het verboden is om Thaise lampionnen of onbemande (wens)ballonnen op te laten.
Het reglement luidt dan als volgt :
Titel 1 - Algemene bepalingen.
Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied.
Artikel 1
Deze verordening behandelt materies die verband houden met de opdrachten van de gemeente, zoals
bepaald in de gemeentewet en het gemeentedecreet. Het heeft als doel de inwoners te laten genieten van de
voordelen van een goede politie, en meer bepaald wat betreft het toezien op de openbare rust, veiligheid,
gezondheid en netheid en het vermijden van openbare overlast.
Artikel 2
Dit reglement is van toepassing op het grondgebied van de gemeente Stabroek en op elke persoon die zich op
het grondgebied bevindt, ongeacht zijn woonplaats of nationaliteit.
Hoofdstuk 2 - Begrippen.
Artikel 3

§ 1. Openbare ruimte
Voor de toepassing van dit reglement, verstaat men onder “openbare ruimte”:
de openbare weg, met inbegrip van fietspaden, trottoirs en bermen en de ruimten aangelegd als
aanhorigheden van de verkeerswegen en voornamelijk bestemd voor het parkeren van voertuigen;
de groene ruimten, te weten de openbare plantsoenen, wandelplaatsen, parken, tuinen, pleinen,
speelterreinen en alle stukken van de openbare ruimte buiten de rijbaan, die openstaan voor het verkeer van
personen en in hoofdorde bestemd zijn voor wandelen en ontspanning.
voor het publiek toegankelijke plaatsen
§ 2. Openbare overlast
Iedere voornamelijk individuele, materiële gedraging die het harmonieus verloop van de menselijke activiteit
kan verstoren en de levenskwaliteit van de inwoners van de gemeente, een wijk of een straat kan beperken op
een manier die de normale druk van het sociale leven overschrijdt. Men kan de openbare overlast
beschouwen als lichte vormen van verstoring van de openbare rust, veiligheid, gezondheid en netheid.
(OOP 30bis,1.2. nr. 6)
§ 3. Openbare orde
de openbare rust : beoogt de afwezigheid van wanordelijkheden en onlusten in openbare plaatsen.
de openbare veiligheid : beoogt de afwezigheid van gevaarlijke toestanden voor personen en
goederen, en omvat onder meer de voorkoming van criminaliteit en de bijstand aan personen in gevaar. De
politie op het wegverkeer maakt hier integraal deel van uit.
de openbare gezondheid : beoogt de afwezigheid van ziekten door de handhaving van de hygiëne en
door het vrijwaren van een kwalitatief leefmilieu.
de openbare netheid : beoogt de afwezigheid van ordeloosheid in het straatbeeld, door ondermeer
het stimuleren van het netjes houden van de openbare ruimte, teneinde het sociale leven aangenamer te
maken.
Hoofdstuk 3 - Herroepbaar karakter van de vergunning en modaliteiten voor het gebruik ervan.
Artikel 4
§ 1. De in dit reglement beoogde vergunningen zijn herroepbaar en worden afgegeven, in de vorm van een
persoonlijke en onoverdraagbare titel, die de gemeente niet aansprakelijk stelt behoudens in de wettelijk
voorziene gevallen.
Ze kunnen op ieder moment opgeheven worden wanneer het algemene 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
8ieuwe Gemeentewet voorziene procedure.
§ 2. Op straffe van een administratieve geldboete van maximum 250 euro moeten de begunstigden zich strikt
houden aan de opgelegde voorschriften van de vergunning en erover waken dat diens voorwerp geen schade
kan berokkenen aan anderen, noch de openbare rust, veiligheid, gezondheid of netheid in het gedrang kan
brengen.
Behoudens in de wettelijke voorziene gevallen is de gemeente niet aansprakelijk voor de schade die kan
voortvloeien uit de - al dan niet foutieve - uitoefening van de bij de vergunning beoogde activiteit.
§ 3. Wanneer de vergunning betrekking heeft op:
- een activiteit of een evenement in een voor het publiek toegankelijke plaats, dan moet de vergunning zich
op de plaats in kwestie bevinden;
- een activiteit in de openbare ruimte of een bezetting ervan, dan moet de begunstigde de vergunning bij zich
hebben tijdens de activiteit of de bezetting.
Artikel 5
Wanneer de openbare rust, veiligheid, gezondheid of netheid in het gedrang komen door situaties waarvan
de oorzaak bij privé-eigendommen ligt, kan de burgemeester de nodige besluiten nemen teneinde de toestand
te verhelpen.
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 6
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 door derden van
de bij dit reglement voorgeschreven bepalingen.

Titel 2 - Openbare rust
Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen
Geluidsoverlast
Artikel 7
Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk door geluid gehinderd
worden. Elk gerucht, lawaai of rumoer is verboden, wanneer het zonder noodzaak wordt veroorzaakt,
wanneer het te wijten is aan een gebrek aan voorzorg en wanneer het van aard is de rust van de inwoners te
verstoren.
8iet-hinderlijk geluid
Artikel 8
In beginsel wordt een geluid als niet-hinderlijk beschouwd wanneer dit het gevolg is van
(niet-limitatieve opsomming):
- werken aan de openbare weg of voor het aanleggen van openbare nutsvoorzieningen,uitgevoerd met
toestemming van de daartoe bevoegde overheid of in opdracht van die overheid;
- werken die op aan private eigendommen worden uitgevoerd,waarvoor de bevoegde overheid een
vergunning heeft verleend, en 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 voorkomen;
- werken of handelingen die dringend of zonder verder uitstel moeten worden uitgevoerd ter
bescherming van personen of eigendommen, of ter voorkoming van rampen;
- een door het gemeentebestuur vergunde manifestatie of activiteit, voor zover de in de
vergunning opgelegde voorwaarden worden nageleefd.
- spelende kinderen, in zoverre de spelen de openbare rust niet storen bijvoorbeeld door het gebruik van
geluidsversterking en/of motoren.
- veldwerkzaamheden in het kader van land- en tuinbouwactiviteiten door land- en tuinbouwwerktuigen op
het veld of het weghalen en aanleveren van veldproducten, met dien verstande dat bij nachtgerucht, het de
normale uitoefening van het beroep betreft, in normale en gewone voorwaarden, dat de activiteiten
noodwendig zijn en er redenen zijn waarom die bezigheid niet evengoed overdag kan uitgevoerd worden.
Elektronisch versterkte en niet-elektronisch versterkte geluidsgolven.
Artikel 9
Zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester is verboden, het geven van
stemopvoeringen, instrumentale of muzikale uitvoeringen, evenals in het algemeen het gebruik van
geluidsversterkers, luidsprekers, muziekinstrumenten of andere geluidsinstallaties en dit in de openbare
ruimte, alsmede buiten en binnen gebouwen wanneer de uitzending bestemd is om op de openbare weg
gehoord te worden. 8iettegenstaande de voormelde toelating, mag het geluid niet als hinderlijk kunnen
worden beschouwd of geen aanleiding geven tot gerechtvaardigde klachten.
Geen voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester is nodig voor het maken van zachte
sfeermuziek in winkel(wandel)straten, waarvan de geluidsemissies beperkt worden van 10.00 uur tot het
wettelijke winkelsluitingsuur of in geval van een braderij tot het door het college van burgemeester en
schepenen bepaalde einduur. Er mogen geen reclameboodschappen worden uitgezonden.
Artikel 10

Een toelating van de burgemeester is niet vereist voor het geven van stemopvoeringen, instrumentale of
muzikale uitvoeringen, noch voor het gebruik van geluidsversterkers, luidsprekers, muziekinstrumenten of
andere geluidsinstallaties, en dit buiten de openbare ruimte, indien het geluid niet bestemd is om in de
openbare ruimte gehoord te worden. Het gebruik ervan is evenwel slechts toegelaten voor zover het geluid
niet als hinderlijk kan worden beschouwd of voor zover het geen aanleiding geeft tot gerechtvaardigde
klachten.

Hoofdstuk 2 - Specifieke bepalingen
Inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn
Artikel 11
De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op voor het publiek toegankelijke etablissementen, café, restauranthouders, uitbaters van danszalen en in het algemeen degenen die wijn, bier of andere dranken
verkopen, zoals automatenshops.
Artikel 12
De organisatoren van feestelijkheden en vermakelijkheden van welke aard en onder welke benaming ook,
alsmede de uitbaters van instellingen, zijn gehouden de nodige schikkingen te nemen opdat eventuele
openbare overlast veroorzaakt door de deelnemers of de bezoekers tot een minimum wordt beperkt. (o.a.
geluidsoverlast door elektronisch verstrekte geluidsgolven)
Artikel 13
De burgemeester kan de voor het publiek toegankelijke etablissementen laten ontruimen en sluiten als er
wanorde of lawaai wordt vastgesteld die de openbare rust of de rust van de omwonenden kan storen.
Artikel 14
Artikel 14-bis
De exploitanten van openbare inrichtingen, zoals bedoeld in artikel 11, mogen ’s morgens niet openen voor
05.00 uur. Ze zullen moeten gesloten worden te 01.00 uur ’s nachts, behoudens bijzondere toelating van de
burgemeester.
Het sluitingsuur wordt op 05.00 uur gebracht voor al de nachten van vrijdag op zaterdag, zaterdag op
zondag en zondag op maandag, alsmede op de door de gemeentelijke overheid erkende kermisdagen.
Het sluitingsuur wordt eveneens op 05.00 uur gebracht van de dag volgend op 1 januari, de dinsdag van
karnaval, Paasmaandag, 1 mei, O.H. Hemelvaart, Sinksenmaandag, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1
november en 25 december.
Op al de dagen waarvan het sluitingsuur gebracht wordt op 5 uur, dient de muziek te 04.45 uur te eindigen.
De nacht van 31 december op 1 januari is er geen sluitingsuur noch eindigen van muziek voorzien.
De burgemeester kan geldig een speciale toelating tot afwijking van deze uren verlenen mits de aanvraag
daartoe minsten 4 dagen vooruit wordt ingediend bij hem en de toelating schriftelijk en vooruit ter hand
gesteld wordt aan de betrokkene(n).
De uitbaters van openbare drankgelegenheden zijn verplicht de verbruiklokalen te doen ontruimen en te
sluiten en de verbruikers die zich in gemelde drankgelegenheden bevinden, zijn verplicht deze te verlaten op
de uren, bepaald in vorig artikel.
Artikel 15
Het is verboden voor uitbaters van de voor het publiek toegankelijke inrichtingen, op het moment dat de
inrichting in gebruik is, de toegangsdeur slotvast te maken waardoor de toegang van de hulpdiensten tot de
inrichting zou verhinderd worden
Dieren.
Artikel 16
Artikel 16-bis
Dieren mogen geen hinder veroorzaken door aanhoudend geblaf, geschreeuw, gekrijs of ander aanhoudend
geluid.
De overtreding tegen deze bepaling, wordt verondersteld door de houder van het dier te zijn begaan.

De burgemeester kan de politieambtenaren laten overgaan tot de inbeslagname van de betrokken dieren en
de plaatsing van het dier op kosten van de eigenaar of de houder ervan in een dierenasiel, zo de eigenaar of
de houder van de dieren na eerste waarschuwing geen passende maatregelen zou genomen hebben en de
abnormale hinder zou aanhouden waarbij de openbare rust wordt verstoord.
Geluidsgolven vanuit voertuigen.
Artikel 17
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 voertuigen worden begaan, worden verondersteld door de eigenaar van
het voertuig te zijn begaan, tot bewijs van het tegendeel.
Op zon- en feestdagen, alsook van 19 uur ’s avonds tot 8 uur ’s morgens op werkdagen, is het verboden
voertuigen te parkeren die uitgerust zijn met koelinstallaties op minder dan 150 meter van woningen,
wanneer de koelinstallatie in werking is. Een uitzondering wordt voorzien wanneer deze voertuigen vergund
worden ingezet bij evenementen.
Deze bepaling geldt onverminderd de besluiten van de Vlaamse regering betreffende de milieuvergunning.
Feestvuurwerk voor particulieren
Artikel 18
Het is verboden vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen.
Vuurwerk dat gebruikt wordt of kennelijk bedoeld is om gebruikt te worden in strijd met bovenvermelde
bepalingen, wordt in beslag genomen.
Het gebruik van vuurwerk door professionelen valt onder strikte reglementering.
Afstelling van motoren.
Artikel 19
Het is verboden in de openbare ruimte over te gaan tot de luidruchtige afstelling van motoren, ongeacht hun
vermogen.
Laden en lossen - verhuizingen.
Artikel 20
Het hanteren, laden of lossen van materialen, toestellen of voorwerpen mag geen hinderlijk lawaai
voortbrengen.
Artikel 21
Er mogen geen verhuizingen plaatshebben tussen 22 uur en 6 uur, behoudens een schriftelijke machtiging
van de burgemeester.
Uitvoerders van verhuizingen zijn gehouden alles in het werk te stellen opdat er zo weinig mogelijk hinder
ontstaat voor het verkeer in het algemeen en zwakke weggebruikers in het bijzonder. Zo nodig stellen zij zich
in verbinding met de politie.

Lichtvervuiling en lichthinder
Artikel 22
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 licht met een gelijkaardig effect.
8aast andere wettelijke bepalingen en het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM)
moet elke uitbater de nodige maatregelen nemen om lichthinder te voorkomen. De verlichting is dermate
opgevat dat niet-functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt beperkt.
Klemtoonverlichting mag uitsluitend gericht zijn op de inrichting of de onderdelen ervan. Lichtreclame mag
de normale intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen.

Titel 3 - De openbare netheid en gezondheid
Hoofdstuk 1 - 8etheid van de openbare ruimte
Algemeen verbod op het bevuilen van de openbare ruimte
Artikel 23
Het is verboden ieder voorwerp of plaats in de openbare ruimte te bevuilen op gelijk welke manier (zoals
o.a. het weggooien van verpakkingen van snoep, snacks, sigaretten, drank en andere versnaperingen, alsook
allerlei papierafval, kauwgom, zakjes of sigarettenpeuken), door eigen toedoen of door toedoen van de
personen, dieren (zoals honden, paarden, runderen,…zonder dat deze opsomming beperkend weze) of zaken
waarop men toezicht of waarover men zeggenschap heeft.
Met voorwerp of plaats wordt o.a. 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 en privé-eigendommen;
5.
voertuigen van derden.
8etheid van trottoirs, bermen en onderhoud van eigendommen
Artikel 24
De trottoirs en bermen voor al dan niet bewoonde gebouwen dienen te worden onderhouden en proper te
worden gehouden. Deze verplichtingen berusten in volgorde:
1.
voor bewoonde gebouwen: op de bewoner en bij diens tekortkoming de eigenaar, de medeeigenaars, vruchtgebruikers of de huurders van het gebouw;
2.
voor gebouwen zonder woonfunctie: op de conciërges, portiers, bewakers of de personen die belast
zijn met het dagelijks onderhoud van de gebouwen en bij diens tekortkoming de eigenaar, de medeeigenaars, vruchtgebruikers of de huurders van het gebouw 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 gebruiksrecht,
recht van bewoning, erfdienstbaarheid of huurders;
4.
voor flatgebouwen, 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, enzovoort.
Deze verplichtingen omvatten onder andere:
•
de verwijdering van onkruid en wilde begroeiing, bladeren, vervuilende producten of materialen van
de voetpaden en bermen van al dan niet bewoonde gebouwen;
•
het zuiver houden van de afvoergoten om een vrije afvoer te verzekeren.
•
het verwittigen van het gemeentebestuur in geval van uit te voeren herstellingen.
•
trottoirs en bermen mogen enkel schoongemaakt worden op de meest aangewezen tijdstippen om de
veilige en gemakkelijke doorgang van derden te verzekeren en de openbare veiligheid niet in het gedrang te
brengen.

Artikel 25
De goede staat van onbebouwde terreinen, braakgronden en onbebouwde gedeelten van eigendommen moet
op ieder moment verzekerd zijn, wat onder andere inhoudt dat erover dient gewaakt te worden dat de
begroeiing noch de openbare eigendom schaadt, noch de openbare veiligheid bedreigt.
Het is verboden vuilnis, puin of welke stoffen ook op de braakgronden te storten, achter te laten of te
bewaren tenzij men beschikt over de vereiste vergunningen.
Deze verplichting rust op de in vorig artikel vermelde personen.
Wateroppervlakten, waterwegen, kanaliseringen,afvloeiingen
Artikel 26

Het is verboden de leidingen bestemd voor de werking van fonteinen en de leidingen of afvoersloten voor de
afvoer van regen- of afvalwater te versperren (inclusief inbuizingen) of er enige substantie in te gooien die
de normale werking verhindert of die het water vervuilt.
Artikel 27
Behoudens vergunning is het verboden om de riolen in de openbare ruimte 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 voor zover er niets wordt gedemonteerd of
uitgegraven.
Artikel 28
Daarentegen zijn de eigenaars of gebruikers van een onroerend goed verplicht de op hun gronden gelegen
afvoersloten te (doen) ruimen of te (doen) herdelven en in het algemeen de voor de instandhouding ervan
benodigde onderhoudswerken uit te (doen) voeren, wanneer dat voor de normale afvoer van het water
noodzakelijk is.
Artikel 29
Het is verboden het ijs dat zich gevormd heeft op stilstaand water en waterwegen, riolen en rioolkolken te
bevuilen door er gelijk welke voorwerpen of stoffen op te werpen of vloeistoffen op te gieten.
Artikel 30
Het is tenzij ter plaatse anders vermeld verboden te baden in door het gemeentebestuur beheerde rivieren,
kanalen, vijvers, bekkens, fonteinen gelegen in openbare ruimten of deze te bevuilen of er dieren in te laten
baden of te wassen of er eender wat in onder te dompelen.
Artikel 31
Het is verboden opzettelijk het afval-, was- en huishoudelijk water evenals het grond- en regenwater
afkomstig van bebouwde en onbebouwde eigendommen (van diverse herkomst zoals bijvoorbeeld
grondbemaling) op de openbare weg te doen afvloeien.

Hondenpoep
Artikel 32
De begeleiders van honden, met uitzondering van personen met een handicap vergezeld van een
geleidehond, zijn verplicht:
- te beletten dat hun hond de openbare ruimte bevuilt met zijn uitwerpselen;
- de uitwerpselen van hun hond onmiddellijk te verwijderen.
De begeleiders, met uitzondering van personen met een handicap vergezeld van een geleidehond, moeten
steeds in het bezit zijn van een zakje voor het verwijderen van de uitwerpselen van hun dier. Het zakje moet
ertoe geschikt zijn en gesloten kunnen worden. Het zakje dient op het eerste verzoek te worden getoond.
De bepalingen van dit artikel ontslaan de aangelanden niet van hun verplichting inzake het onderhouden en
proper houden van de voetpaden en bermen.
Aanplakkingen
Artikel 33 – artikel 38
Artikel 33 - bis
Het gemeentebestuur van Stabroek geeft de gelegenheid om voor het aankondigen van activiteiten gebruik te
maken van de gemeentelijke infoborden en de gemeentelijke aanplakborden, voor zover deze activiteiten
geen louter commercieel of politiek karakter hebben en niet strijdig zijn met de openbare orde en goede
zeden.
De gemeentelijke aanplakborden bevinden zich op volgende locaties :
plein Berkenlaan
Dorpsstraat 99
Grimaldilaan
Kruispunt Waterstraat – Heuvels
Eindbushalte Moretuslei

Enkel reglementaire affiches mogen op de gemeentelijke aanplakborden gehangen worden. Elke affiche moet
o.a. de naam van de organiserende vereniging en de verantwoordelijke uitgever (v.u.) met naam en adres
vermelden.
Per aankondiging mag slechts een oppervlakte van 1m x 1m in beslag genomen worden per aanplakbord en
dit maximaal 28 dagen voor de activiteit.
Artikel 34 - bis
Het is verboden affiches, van welke aard ook, aan te plakken op andere openbare plaatsen dan gemeentelijke
aanplakborden, behoudens voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester en eventueel de
eigenaar of gebruiksgerechtigde. Het is alleszins verboden aan bomen op de openbare weg aanplakkingen
aan te brengen.
Deze bepaling is niet van toepassing op:
De aangebrachte mededelingen waaruit blijkt dat een stedenbouwkundige en/of milieuvergunning
werd aangevraagd of afgeleverd.
De aanplakbiljetten die betrekking hebben op :
- de openbare verkopen
- de verkoop en het verhuren van gebouwen
- de voorstellingen, concerten, vermakelijkheden en allerhande vergaderingen
voor zover de oppervlakte van de aanplakbiljetten geen 2 m² overschrijdt en dat zij
geplaatst zijn op het gebouw waar de gebeurtenis plaats vindt; tijdens de maand die aan
de gebeurtenis voorafgaat.
De plakbrieven in kieszaken.
De aanplakbiljetten aangeplakt door de Staat de Gewesten, de gemeenschappen, de provincies, de
gemeente, de autonome provinciebedrijven, de autonome gemeentebedrijven, de polders en wateringen en de
openbare instellingen; de aanplakbrieven van het 8ationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en
oorlogsslachtoffers.
De plakbrieven van de bedienaars der erediensten erkend door de Staat, betreffende de oefeningen,
plechtigheden en diensten van de eredienst.
De plakbrieven van de door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, de Vlaamse Landmaatschappij
ergende maatschappijen, de plakbrieven van het Woningfonds, de Gezinsbond, het Vlaams Woningfonds van
de Grote Gezinnen, de plakbrieven van het Europees Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite
Kinderen – België – Stichting naar Belgisch recht, en die van de verenigingen die actief zijn bij de opsporing
van verdwenen kinderen of de bestrijding van de seksuele uitbuiting van kinderen, wanneer zij handelen in
overleg met of op verzoek van het genoemde centrum.
Aanplakkingen opgelegd door een wettelijke of andere reglementaire bepaling.
Artikel 35 - bis
Behoudens voor wat betreft de door het gemeentebestuur ter beschikking gestelde gemeenteborden, vrije
aanplakborden, gemeentezuilen of aankondigingborden moeten de regelmatig aangebrachte aanplakbiljetten
door degene die de toelating verkreeg of door degene op wiens last ze werden aangebracht, verwijderd
worden binnen de acht dagen nadat de bestaansredenen van de aanplakbiljetten zijn verdwenen of hun
termijnen zijn verstreken.
Het is verboden aanplakkingen te verwijderen, te overplakken of te bedekken zolang de redenen van het
aanplakken niet opgehouden hebben te bestaan of hun termijn niet is verstreken.
Artikel 36 - bis
Voor het plaatsen van tijdelijke publiciteitsborden of wegwijzers voor evenementen, langs de openbare weg
is vooraf schriftelijke toestemming van de burgemeester vereist. In de toelating kunnen beperkingen worden
opgelegd.
Voor het plaatsen van publiciteitsborden en wegwijzers langs gewestwegen is vooraf een schriftelijke
toestemming van de wegbeheerder, het Agentschap wegen en verkeer, vereist.
Artikel 37 - bis
De tijdelijke wegwijzers voor een manifestatie mogen slechts geplaatst worden maximaal drie dagen voor de
aanvang van deze manifestatie. De wegwijzers moeten geplaatst worden op een plaats en wijze zodat ze geen
hinder of geen problemen voor de (verkeers)veiligheid veroorzaken. Deze wegwijzers moeten eveneens stevig
worden vastgehecht of in de grond geplaatst zodat ze niet kunnen loskomen, ongeacht de
weersomstandigheden. De wegwijzers mogen niet bevestigd worden aan verkeersborden, verkeerslichten of
permanent geplaatste wegwijzers. Ze mogen evenmin bevestigd worden aan straatmeubilair zoals
rustbanken, openbare afvalbakjes, bloembakken, … De wegwijzers hebben een maximale grootte van 0,5 m².

Ze moeten verwijderd worden binnen de 48 uur na de manifestatie.
Artikel 38 - bis
Bij overtreding zal de aanbrenger van de aanplakkingen vooreerst als verdachte worden aangeduid. Is de
aanbrenger niet gekend, dan zal de verantwoordelijke uitgever als verdachte worden weerhouden. Is er geen
verantwoordelijke uitgever vermeld, dan is de organisator van de activiteit, waarvoor reclame wordt
gemaakt, de verdachte.

Onderhoud van voertuigen
Artikel 39
Het is verboden in de openbare ruimte voertuigen te onderhouden of te herstellen, met uitzondering van:
•
het depanneren van een defect voertuig teneinde de bestuurder in staat te stellen zijn weg te
vervolgen;
•
het takelen of wegslepen van een defect voertuig.
Eventuele bevuiling van de openbare ruimte dient te worden weggewerkt.

8etheid rond verkoopsinrichtingen
Artikel 40
De verkopers van voedingsproducten die buiten de verkoopsinrichting worden verbruikt, dienen het nodige
te doen opdat hun klanten de openbare ruimte rond hun handel niet vervuilen.
De verkopers van frieten of andere buiten de inrichting te verbruiken eetwaren evenals de houders van
gelijkaardige kramen op foren en markten, moeten hun voertuigen of hun kramen voorzien van een duidelijk
zichtbare en goed bereikbare afvalrecipiënt uit onbrandbaar materiaal bestemd voor papier en afval.
De verkopers staan in voor:
•
het tijdig ledigen van de recipiënten.
•
het regelmatig wegnemen van alle papier of om het even welk voorwerp, al dan niet door hun
klanten op de grond gegooid, in de onmiddellijke omgeving van hun voertuig, kraam of inrichting
•
het vermijden van reuk- of geurhinder voor de voorbijgangers of buurtbewoners.
Urineren, achterlaten van uitwerpselen en spuwen
Artikel 41
Het is verboden in de openbare ruimte te urineren of menselijke feces (ontlasting) achter te laten, behalve in
de daartoe bestemde plaatsen.
Het is verboden te spuwen op een openbare plaats of een voor het publiek toegankelijke plaats.
Voorzorgsmaatregelen bij het uitvoeren van werken
Artikel 42
De werken die stof of afval op de omringende eigendommen of op de openbare weg kunnen verspreiden
mogen slechts aangevat worden na het aanbrengen van ondoordringbare schermen.
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 volledig proper te houden.
Aan vrachtvervoer dat schade of bevuiling aan de openbare weg veroorzaakt of kan veroorzaken 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.
Hoofdstuk 2 - Openbare gezondheid
Leegstaande woningen
Artikel 43

De eigenaar van een niet-bewoond of niet-gebruikt gebouw is verplicht het op een zodanige wijze af te
sluiten dat iedere toegangsmogelijkheid, zonder inbraak, onmogelijk wordt.
Tevens dienen in deze gebouwen de gepaste maatregelen te worden genomen om de toegang voor huis- en
knaagdieren, in het wild levende dieren en vogels via vensters, ramen, deuren, keldergaten en riolen te
voorkomen

Vuur en rook
Artikel 44
Artikel 44-bis
Het is verboden te stoken of vuur te maken in open lucht behoudens :
1.
toelating van de burgemeester omwille van sociale en/of culturele motieven tot het houden van een
vreugdevuur (zoals o.a. kampvuur, kerstboomverbranding,…). In die gevallen kan alleen onbehandeld hout
worden verbrand. Behandeld hout (geverfd, geïmpregneerd) moet steeds worden afgevoerd naar bv. het
containerpark.
2.
vergunning van de dienst Plantenbescherming van het Ministerie van Landbouw voor het
verbranden van gecontamineerd of ziek hout.
3.
vergunning van het Agentschap van 8atuur en Bos voor het verbranden van houtafval wanneer een
kapvergunning werd bekomen.
4.
het houden van barbecues in private tuinen.
5.
vuurkorven met onbehandeld hout in het kader van culturele evenementen en in het kader van privé
tuinfeesten in zoverre er geen overlast voor de omwonenden ontstaat en alle nodige veiligheidsmaatregelen
genomen worden.
Het is verboden de buurt te storen met rook, geuren of uitwasemingen van welke bron dan ook, alsook met
stof of projectielen van allerlei aard.
De stoker, degene die toezicht houdt en de eigenaar van het perceel waar vuur gemaakt wordt moeten gevolg
geven aan het eerste verzoek van de politie om het vuur te doven. Wordt hieraan geen gevolg gegeven dan
kan de politie de brandweer vorderen en op kosten en risico van de overtreder de opdracht geven het vuur te
doven. De kosten worden aangerekend volgens het toepasselijk retributiereglement.
Zowel op openbaar domein als binnen private eigendommen op het grondgebied van de gemeente Stabroek
is het eveneens verboden om in open lucht Thaise lampionnen of onbemande (wens)ballonnen, die werken
door middel van een open vlam, op te laten.
De bepalingen van het veldwetboek blijven eveneens van toepassing.

Stoken met allesbrander, houtkachels en open haard
Artikel 45
De rookgassen van dergelijke installaties dienen te worden afgevoerd via een schoorsteen met een goede
schoorsteentrek en met een voldoende hoogte teneinde een optimale verspreiding van de rookgassen te
waarborgen.
Artikel 46
Het verbranden van afvalstoffen, turf, bruinkool en niet-rookloze kolenagglomeraten voor de verwarming
van woningen, werkplaatsen en lokalen is verboden, ook in allesbranders.
Artikel 47
Bij het stoken in allesbranders, kachels en open haarden is enkel het gebruik van onbehandeld hout en
steenkool toegelaten.
Behandeld hout (geverfd, geïmpregneerd) moet steeds worden afgevoerd naar vb. het containerpark.

Titel 4. De openbare veiligheid en vlotte doorgang
Hoofdstuk 1. Gemeenschappelijke bepalingen ter bevordering van de openbare veiligheid en de vlotte
doorgang

Algemene bepaling
Artikel 48
Het is in het algemeen verboden in openbare ruimten, in voor het publiek toegankelijke plaatsen en in privéeigendommen over te gaan tot gelijk welke activiteit die de openbare veiligheid of de veilige en vlotte
doorgang in het gedrang kan brengen

Modaliteiten voor de uitoefening van het vergaderrecht
Vergaderingen en manifestaties in de open lucht
Artikel 49
1°: Het is verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de burgemeester stoeten,
processies, optochten, zoektochten, betogingen en in het algemeen bijeenkomsten in open lucht te houden.
De kennisgeving moet schriftelijk en minstens 28 kalenderdagen voor de geplande datum ingediend worden.
Elke persoon die deelneemt aan een dergelijke samenkomst op de openbare weg of een vergadering in de
open lucht, moet zich schikken naar de bevelen van de politie, die tot doel hebben de veiligheid of het gemak
van doorgang te vrijwaren of te herstellen.
2°: Er mag geen gebruik gemaakt worden van de openbare weg met het oog op het organiseren van
braderijen, van wijk-, buurt- of straatfeesten, tenzij met een schriftelijke en voorafgaande toestemming van
de bevoegde gemeentelijke overheid, die tevens de voorwaarden ervan voorschrijft.

Openbare bijeenkomsten in besloten plaatsen
Artikel 50
Het is verboden tijdens de openbare bijeenkomsten in besloten plaatsen de orde te verstoren of de veiligheid
in het gedrang te brengen.
Het is meer bepaald verboden voor het publiek van zalen voor spektakels, feesten, concerten of sport:
•
zich op de scène, piste of 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 diegene die voor de artiesten of sportlui voorbehouden zijn;
•
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.
•
de stabiliteit en/of veiligheid van de installaties of plaatsen in gevaar te brengen door hun gedrag.

Hoofdstuk 2. Openbare veiligheid
Gebruik en verkoop van alcohol
Artikel 51
Het is verboden om alcoholhoudende drank (gedistilleerde of gegiste drank al dan niet in gemixte vorm) te
gebruiken op de openbare weg en in de groene ruimten van het openbaar domein, uitgezonderd op de
terrassen of op andere toegelaten plaatsen speciaal bestemd voor dit doel.
Het bezit van geopende flessen of andere verpakkingen die alcoholhoudende drank bevatten, wordt
gelijkgesteld met het gebruik beoogd in dit artikel.
Artikel 52
Een uitzondering op de voorgaande artikelen kan door de burgemeester toegestaan worden aan de
organisatoren van activiteiten waarbij de inname van een afgebakende zone van de openbare ruimte
voorafgaandelijk werd toegestaan. De uitzondering heeft enkel uitwerking binnen de toegestane afbakening
van de openbare ruimte.
Dieren

Artikel 53
Onder agressieve, kwaadaardige, woeste of gevaarlijke dieren wordt verstaan:
- elk dier dat wanneer het vrij zou rondlopen, zonder enige provocatie op een duidelijke en onmiskenbaar
dreigende wijze naar iemand zou toelopen;
- elk dier dat iemand aanvalt, bijt of verwondt zonder provocatie;
- elk dier dat gif produceert dat schadelijk is voor de mens of voor de inheemse fauna;
- elk dier dat een ander dier verwondt of aanvalt zonder provocatie.
Artikel 54
Het is verboden in de openbare ruimte of in de voor het publiek toegankelijke plaatsen:
zijn dier aan te zetten om aan te vallen of agressief te worden, of hem voorbijgangers te laten of
doen aanvallen of achtervolgen, ook al brengt dat geen enkel kwaad of geen enkele schade teweeg;
agressieve, kwaadaardige of gevaarlijke dieren of dieren die personen of andere dieren
kunnen bijten, of zieke dieren bij zich te hebben, als ze geen muilband dragen;
dieren bij zich te hebben waarvan het aantal of het gedrag de openbare veiligheid in het
gedrang zouden kunnen brengen;
dieren onbeheerd achter te laten in een geparkeerd voertuig als dat een gevaar of ongemak kan
opleveren voor personen of voor de dieren zelf; deze bepaling is ook van toepassing in openbare parkings;
eender welk dier en in het bijzonder agressieve, woeste, kwaadaardige of gevaarlijke dieren te laten
rondzwerven.
Artikel 55
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.
Artikel 56
De dieren moeten met alle gepaste middelen vastgehouden worden, en minstens met een leiband, op iedere
plaats van de openbare ruimte en in galerijen en passages op voor het publiek toegankelijk privégebied.
Het is verboden dieren te laten begeleiden door personen die het dier niet onder controle kunnen houden.
Artikel 57
De eigenaars van dieren of de personen die, al is het maar occasioneel, op de dieren letten, dienen erover te
waken dat deze dieren:
personen of andere dieren op geen enkele manier storen, intimideren of lastig vallen;
de aanplantingen of andere voorwerpen in de openbare ruimte niet beschadigen;
private eigendommen niet betreden;
niet onbewaakt rondzwerven op akkers, velden, bossen en openbare ruimten
Artikel 58
Het is verboden zonder daartoe gerechtigd te zijn op andermans grond te komen, erover te gaan of paarden,
koeien of honden erover te doen lopen.
Artikel 59
Het is verboden in de openbare ruimte voertuigen en andere goederen te doen bewaken door agressieve
dieren, ook al zijn deze vastgebonden of in het voertuig geplaatst.
Artikel 60
Het is verboden een dier binnen te brengen in de voor het publiek toegankelijke etablissementen 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 honden die speciaal opgeleid zijn om
blinden of andere mensen met een handicap te geleiden. Daarnaast moeten de wettelijke en reglementaire
bepalingen betreffende de hygiëne van de lokalen en de personen in de voedingssector nageleefd worden.
Artikel 60 - bis
De burgemeester bepaalt welke koetsen of andere voertuigen getrokken door paarden of andere trekdieren,
moeten voorzien zijn van een opvangzak voor uitwerpselen. De menner is verantwoordelijk voor het naleven
van de bepalingen van de burgemeester.

Misbruik van noodvoorzieningen
Artikel 61
Iedere bedrieglijke hulpoproep of bedrieglijk gebruik van een oproep- of signalisatietoestel bestemd om de
veiligheid van de gebruikers te vrijwaren, is verboden.
Verbod op het bedienen van publiek apparatuur door onbevoegden
Artikel 62
Behoudens de personen die door het gemeentebestuur werden gemandateerd, mogen geen 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 bediend worden.
Toegangsverbod voor onbevoegden
Artikel 63
Onbevoegde personen mogen niet binnendringen in voor het publiek niet toegankelijke constructies of
installaties van openbaar nut.
De eigenaar is verplicht gepaste maatregelen te nemen om de toegang tot de onbezette gebouwen te
voorkomen.
De afsluitingen, schutsels en omheiningen die verankerd zijn in de grond en niet-bebouwde terreinen
begrenzen, evenals deze welke bevestigd zijn aan gebouwen opdat ze niet kunnen wegwaaien, vallen of
omgestoten worden. De stabiliteit en verankering moeten regelmatig nagekeken worden.
Hoofdstuk 3. Vlotte doorgang
Hinderlijke werkzaamheden en gevaarlijke activiteiten
Artikel 64
Het is verboden werken uit te voeren op de openbare weg zonder schriftelijke toelating van de bevoegde
gemeentelijke overheid of (bij hoogdringendheid) van de burgemeester. Deze toelating dient ten minste 14
kalenderdagen voor de aanvang van de werken te worden aangevraagd.
De werken moeten uitgevoerd worden onder de voorwaarden die in de toelating bepaald zijn. De signalisatie
moet conform de richtlijnen van de lokale politie aangebracht zijn.
8a afloop van de werken moeten de openbare weg, de signalisatie en de wegmarkeringen hersteld worden in
de toestand waarin zij zich bevonden voor de uitvoering der werken en dit binnen de opgelegde termijn,
uiterlijk 48 uur na afloop van de werken.
Artikel 65
Onder het plaatsen van verkeersbelemmeringen op de openbare weg worden niet limitatief begrepen:
containers, verhuisliften, …
Deze kunnen enkel worden geplaatst na schriftelijke toelating van de burgemeester of zijn aangestelden.
Deze toelating moet ten minste 14 kalenderdagen voor de plaatsing van de belemmering te worden
aangevraagd.
De in deze toelating opgenomen voorwaarden moeten nageleefd worden. Op niet naleving van de
voorwaarden bepaald in de toelating straat kan de burgemeester de verwijdering bevelen van deze
belemmeringen.
Artikel 66
1°: Door de bepalingen van deze paragraaf worden de werken en hindernissen bedoeld die hun oorsprong
buiten de openbare weg hebben, doch die van die aard zijn dat zij de openbare weg vervuilen of de
veiligheid of de gemakkelijke doorgang belemmeren.
2°: Het is verboden de werken uit te voeren zonder een afsluiting van minstens twee meter hoog opgericht te
hebben die van boven voorzien is van een naar buiten gericht en in een hoek van 45 % afhellend paneel.
De deuren, die aangebracht zijn in de afsluiting, mogen niet naar buiten opengaan: ze worden voorzien van
sloten of hangsloten en worden iedere dag gesloten bij het beëindigen der werken.
De burgemeester kan afwijkingen toestaan van het in alinea 1 geformuleerde verbod en andere
veiligheidsmaatregelen voorschrijven.

Boven trottoirs, voet- en fietspaden moet er een bescherming zijn conform de veiligheidsvoorschriften en
eventuele bijkomende maatregelen, geformuleerd door de burgemeester.
3°: De toelating om de afsluiting op de openbare weg op te richten wordt verleend door de bevoegde
gemeentelijke overheid, die tevens de voorwaarden en de eventuele aanvullende veiligheidsmaatregelen
voorschrijft.
De toelating wordt gevraagd ten minste veertien dagen voor het openen van de bouwwerf, en wordt verleend
voor de duur der werken. De toelating kan worden ingetrokken in geval van langdurige en niet
gerechtvaardigde onderbreking van de werken.
4°: De materialen mogen niet buiten de omheining op de openbare weg worden gelegd of gestapeld, behalve
als er door de burgemeester in bijzondere gevallen een afwijking is toegestaan.
5°: De bouwheer of zijn aannemer is verplicht de burgemeester of zijn gevolmachtigde te verwittigen
minstens 24 uur voor de aanvang der werken.
6°: De werken moeten onmiddellijk beginnen na het uitvoeren van de voorgeschreven
veiligheidsmaatregelen.
Ze worden zonder onderbreking voortgezet om binnen de kortst mogelijke termijn beëindigd te zijn.
7°: De wanden van uitgravingen moeten gestut worden om beweging in de weg te beletten en om ongevallen
te voorkomen. De weggegraven aarde mag geen bederfelijke, ongezonde of onwelriekende bestanddelen
bevatten.
In geval van verontreinigde aarde die een bijzonder gevaar voor de gezondheid van de mens of voor het
milieu kan opleveren, moet de bouwheer of zijn aannemer de verontreinigde aarde afvoeren naar een
erkende verwerker van afvalstoffen.
8°: De werken die stof of afval op de omringende eigendommen of op de openbare weg kunnen verspreiden,
mogen slechts worden aangevat na het aanbrengen van ondoordringbare schermen.
9°: Het is verboden om puin buiten de omheining op de openbare weg te gooien of te plaatsen, alsook in de
leidingen bestemd voor de afvoer van regen of afvalwaters of in de waterlopen, grachten e.d..
De aannemer is verplicht de afbraakwerken en het puin zo nodig te besproeien om het opjagen van stof
zoveel mogelijk te beperken.
In geval de openbare weg door de werken wordt bevuild, dient de aannemer deze onmiddellijk terug schoon
te maken.
10°: Als een gebouw volledig of gedeeltelijk wordt afgebroken moet er door aangepaste procédés voor de
bescherming van de naburige woningen worden gezorgd. De stutten moeten op brede zolen steunen.
Wanneer deze laatste op de weg liggen, wordt de last over een voldoende oppervlakte verdeeld.
11° : De stellingen en de ladders die op de openbare weg steunen, moeten zo geplaatst worden dat alle
schade aan personen en aan goederen voorkomen wordt en dat de weggebruikers niet worden gehinderd.
12°: Zonder de toelating van de burgemeester mogen op de openbare weg geen laad- of hijstoestellen of
ander bouwwerfmateriaal geplaatst worden.
Artikel 67
Werken en hindernissen die hun oorsprong hebben buiten de openbare weg
De werken kunnen zowel op als buiten de openbare weg uitgevoerd worden. In beide gevallen moeten de
kabels, leidingen, riolen en riooldeksels onmiddellijk bereikbaar blijven.
De pictogram- en signalisatieborden die niet meer zichtbaar zijn moeten verplaatst worden naar een plaats
die door de bevoegde gemeentelijke overheid wordt aangewezen. Op het einde van de werken
moeten ze terug op hun oorspronkelijke plaats worden aangebracht.
De verplichtingen omschreven in artikel 66, 4°,5° en 7° rusten solidair op de bouwheer en de aannemer.
Private ingebruikneming van de openbare ruimte
Artikel 68
1°: Het is verboden de openbare weg te bezetten met terrassen, behalve als er een schriftelijke en
voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid werd verleend.

2°: Een terras mag niet boven een gasaf- of aansluiting worden aangebracht, tenzij die gas af- of aansluiting
bestendig bereikbaar en doeltreffend gesignaleerd is.
3°: De bereikbaarheid van waterhydranten mag evenmin worden belemmerd.
4°: De vloer van een terras moet gemakkelijk weggenomen kunnen worden om de bereikbaarheid van de
daaronder liggende nutsaansluitingen en -leidingen te verzekeren.
5°: De terrasvloer moet de nodige openingen hebben ter verluchting van de ruimte onder het terras en van
kelders, stookplaatsen, gasmeterlokalen en dergelijke die met de buitenlucht dienen verbonden te blijven.
6°: De wanden van het terras mogen geen gevaarlijke of hinderlijke uitsteeksels hebben. Het terras mag de
zichtbaarheid niet belemmeren. Er moet minstens een afstand van
120 centimeter van het trottoir vrij blijven. De bevoegde gemeentelijke overheid kan grotere afstanden
opleggen.
Inzamelen, verkopen, uitdelen en samplen in de openbare ruimte
Artikel 69
Het is verboden in de openbare ruimte publiciteit te maken of door gelijk welk procédé
reclameboodschappen aan te brengen en inzamelingen te houden zonder de voorafgaande en schriftelijke
toelating van de burgemeester.
Artikel 70
Het is verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke vergunning van de burgemeester producten,
voorwerpen, drukwerken of diensten zonder winstoogmerk te koop aan te bieden. Dit verbod geldt niet voor
door de gemeente erkende verenigingen.
Artikel 71
Het is verboden kosteloos producten, voorwerpen, drukwerken of geschriften in de openbare ruimte uit te
delen zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester.
Bij het uitdelen mogen voorbijgangers of aanwezigen niet worden lastig gevallen, tegengehouden of
aangegrepen.
Diverse voorzorgsmaatregelen aangaande het veilig gebruik van de openbare weg
Artikel 72
De gebruikers en bij gebrek aan dezen de eigenaars van private eigendommen gelegen langs de openbare
weg moeten ervoor zorgen dat bomen, hagen, beplantingen, afsluitingen en andere voorwerpen
het verkeer niet kunnen hinderen;
de zichtbaarheid van de verkeerstekens niet in het gedrang brengen;
het normale uitzicht op de openbare weg, in de nabijheid van bochten en kruispunten niet
belemmeren;
de openbare verlichting niet hinderen;
anderszins een gevaar kunnen vormen voor de openbare weggebruikers
Geen enkele tak van bomen of planten groeiend op een onroerend goed mag de openbare weg
innemen zodat:
•
deze hangt op minder dan 4,5 meter van de grond boven de rijbaan
•
deze hangt op minder dan 2,5 meter van de grond boven de gelijkgrondse berm, verhoogde berm of
voetpad en fietspad
De hagen langs de openbare weg moeten zodanig ingekort worden dat zij niet over de openbare weg,
inzonderheid van het voetpad hangen.
Deze verplichting berust op de in artikel 24 vermelde personen.
Indien bijzondere veiligheidsredenen dat vereisen, kan het gemeentebestuur specifieke maatregelen opleggen
waarbij de voorgeschreven werken moeten uitgevoerd worden binnen de voorziene tijd na de betekening.
Artikel 73
Het is verboden voorwerpen op de openbare weg neer te werpen, te plaatsen of achter te laten, dewelke door
hun aanwezigheid schade kunnen berokkenen aan derden of aanleiding kunnen geven tot ongevallen.

Artikel 74
Het is verboden lange of omvangrijke voorwerpen van de binnenkant van 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 indien het gebouw
zich bevindt langs de rooilijn die aan de openbare weg grenst.
De buitenzonneblinden, beweegbare luiken of zonnegordijnen dienen een minimumhoogte van 2 meter te
hebben.
Wanneer de buitenzonneblinden of beweegbare luiken open zijn, dienen ze met pallen of haken op hun plaats
te worden gehouden. De pallen en haken moeten steeds zodanig bevestigd zijn dat ze de voorbijgangers niet
kunnen verwonden of de veiligheid niet in het gedrang kunnen brengen.
Artikel 75
Ingangen van kelders en toegangen tot ondergrondse ruimten op de openbare weg mogen slechts geopend
worden gedurende de tijd die nodig is voor de handelingen waarvoor de opening vereist is en met
inachtneming van alle maatregelen om de veiligheid van de voorbijgangers te waarborgen. Beide
voorwaarden moeten vervuld worden.
Artikel 75 bis
8aast de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake stedenbouw is het ook verboden antennes en
parabolen op voorgevels van gebouwen te hangen zonder machtiging van de bevoegde overheid.
Deze bepaling is niet van toepassing in geval van een algemene machtiging of machtiging van de gemeente.
Artikel 76
8aast de bepalingen van het verkeersreglement mag ook geen enkel voorwerp, zelfs niet gedeeltelijk, de
voorwerpen van openbaar nut waarvan de zichtbaarheid volledig moet verzekerd zijn, verbergen. Geen enkel
voorwerp mag dus, ook al was dat maar gedeeltelijk, verkeerssignalisatie en deuren of ramen van gebouwen
langs de openbare weg verbergen.
Het is tevens verboden om tijdelijke signalisatieborden, al dan niet geplaatst op nadarhekkens of andere
steunpunten, te verplaatsen, om te draaien of te verstoppen om hun doel te wijzigen.
Bijzondere bepalingen die moeten nageleefd worden bij sneeuw, vrieskou, ijs of ijzel
Artikel 77
Trottoirs moeten vrijgemaakt of slipvrij gemaakt worden over tweederden van hun breedte, met een
minimum van 1 meter. Deze verplichting berust op de in artikel 24 vermelde personen.
De sneeuw moet aan de rand van het trottoir opgehoopt worden en mag niet op de rijweg gegooid worden.
De rioolkolken en straatgoten moeten vrij blijven.
Artikel 78
Het is verboden op de openbare weg:
water te gieten of te laten vloeien bij vriesweer;
glijbanen aan te leggen;
sneeuw of ijs te storten dat afkomstig is van privé-eigendommen.
Artikel 79
Het strooien van zand of andere producten met het oog op het doen smelten van sneeuw of ijs op de treden
van buitentrappen, op trottoirs of op de openbare weg, ontheft de personen die daartoe overgaan niet van
hun verplichting tot onderhoud van trottoirs.
Artikel 80
Het is verboden zich op het ijs te begeven van openbare kanalen, vijvers, beken, grachten, waterbekkens en
waterlopen, zonder toelating van de bevoegde autoriteiten.
Artikel 81
Het is verboden te schaatsen op door het gemeentebestuur beheerde waterlopen behoudens uitdrukkelijke
toestemming van de burgemeester.

Het gebruik van gevels van gebouwen
Artikel 82
De gebruikers en bij gebrek aan deze de eigenaars van huizen en gebouwen die voor huisvesting of voor de
vestiging van een handel, nijverheid, industrie of bedrijf kunnen dienen, zijn gehouden deze huizen en
gebouwen te nummeren.
Het toegewezen nummer moet aangebracht worden hetzij op de naar de openbare weg gerichte gevel hetzij
op de brievenbus. De nummers worden op zodanige wijze aangebracht dat zij vanaf de openbare weg
zichtbaar en leesbaar zijn. Zij moeten ten minste 6 cm hoog zijn.
Het is verboden de nummers te wijzigen, te bevuilen, te beschadigen of te verwijderen.
Voor appartementsgebouwen moeten de in het eerste lid vermelde personen het eventueel toegekende
bijkomende nummer op een zichtbare wijze op de brievenbus aanbrengen. Het bijkomend nummer moet ten
minste 2 cm. hoog zijn. De nummering van de appartementsgebouwen moet in een duidelijke en logische
volgorde worden aangebracht teneinde de hulpdiensten toe te laten snel en adequaat op te treden.
Bij het in gebreke blijven van de eigenaar kan de nummering, na schriftelijke aanmaning van de eigenaar
door de burgemeester, ambtshalve en op kosten van de eigenaar uitgevoerd worden door het
gemeentebestuur op basis van een daartoe toepasselijk belastingreglement.
Artikel 83
De eigenaars, vruchtgebruikers, huurders, bewoners of om het even welke verantwoordelijken van een
gebouw, moeten, 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, onderhouden en vervangen toestaan van:
een bord met de aanduiding van de straatnaam van het gebouw;
alle noodzakelijke verkeerstekens.
tekens, uitrustingen, en houders van leidingen die van algemeen nut zijn (bv. elektriciteit,
telecommunicatie).
Artikel 84
Het is verboden de voormelde nummers, straatnaamborden, verkeerstekens, tekens, uitrustingen en houders
van leidingen van algemeen nut te doen verdwijnen, te beschadigen, te bedekken, aan het gezicht te
onttrekken of op een andere manier onleesbaar te maken, de bereikbaarheid ervan te bemoeilijken of
onmogelijk te maken.
Uitzetting
Artikel 84 bis
Indien om welke reden dan ook een persoon uit het huis dat hij/zij bewoont, wordt uitgedreven en diens
meubels op de openbare weg worden gezet, moet deze persoon ze op het moment van de uitzetting
verwijderen. Bij het in gebreke blijven van de eigenaar, zal het gemeentebestuur de goederen gedurende zes
maanden bewaren. Zo de goederen na het verstrijken van die termijn van zes maanden door de eigenaar niet
zijn opgeëist, worden ze eigendom van het gemeentebestuur.

Titel 5. Begraafplaatsen
Artikel 85
1° De gemeentelijke begraafplaatsen vallen onder het gezag, de politie en het toezicht van de gemeentelijke
overheid. Zij zorgt ervoor dat er geen wanorde heerst en dat er geen handelingen worden verricht die in
strijd zijn met de eerbied voor de doden.
De gemeente is niet verantwoordelijk voor de bewaking van op de graven geplaatste voorwerpen.
Het gemeentebestuur heeft het recht om verwelkte bloemen en versierselen die niet geplaatst zijn volgens de
voorschriften van het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen te verwijderen.
2° Op de begraafplaatsen is het verboden:
1.
daden te stellen of manifestaties te organiseren die de orde en de eerbied voor de doden in het
gedrang brengen
2.
aanplakkingen te doen die niet voorzien zijn in de wet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

3.
4.
5.

te leuren, voorwerpen uit te stallen of te verkopen of diensten aan te bieden tegen betaling
afval achter te laten op andere plaatsen dan in de ter beschikking gestelde containers
met loslopende honden rond te wandelen

3° Elk overlijden in de gemeente en elke ontdekking van een menselijk lijk op het grondgebied van de
gemeente moet zonder verwijl aangegeven worden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het
overlijden wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand vastgesteld op basis van een getuigschrift dat
wordt afgeleverd door de behandelende geneesheer of een geneesheer aangesteld door de ambtenaar van de
burgerlijke stand.
4° Voor crematie is een toestemming vereist. Deze toestemming wordt verleend door:
a. de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar het overlijden vastgesteld werd als dit
overlijden in een gemeente van het Vlaamse Gewest heeft plaatsgehad;
b. door de procureur des Konings van het arrondissement waar de overledene zijn hoofdverblijf heeft of de
gemeente waar zich het crematorium bevindt, als het overlijden heeft plaatsgehad buiten een gemeente van
het Vlaamse Gewest.
De Vlaamse regering bepaalt de nadere regels volgens dewelke de crematie verloopt.
5° De persoon die instaat voor de begraving, regelt met het gemeentebestuur alle formaliteiten voor de
begrafenis. Bij ontstentenis daaraan doet het gemeentebestuur het nodige.
Het gemeentebestuur beslist over de datum en het uur van begraving en over de plaats op de begraafplaats.
De burgemeester beslist over alle uitzonderingen op de in dit reglement gestelde bepalingen.
6° Alle stoffelijke overschotten moeten in een doodskist of ander lijkomhulsel geplaatst worden dat voldoet
aan de hierover geldende wettelijke bepalingen. Het gebruik van doodskisten, foedralen, lijkwaden,
producten en procédés die de natuurlijke ontbinding van het lijk of de crematie beletten, is verboden.
7° Er mag slechts overgegaan worden tot de vormneming, balseming of kisting nadat de ambtenaar van de
burgerlijke stand het overlijden vastgesteld heeft. Behalve om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing
mag de kist na de kisting niet meer geopend worden.
Een balseming of andere conserverende behandeling kan enkel in de door de Vlaamse regering bepaalde
gevallen toegestaan worden.
8° De teraardebestellingen van de stoffelijke resten hebben plaats op een van de gemeentelijke
begraafplaatsen.
De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor het bewaren of uitstrooien van een stoffelijk overschot
van:
personen die in de gemeente zijn overleden of er dood zijn aangetroffen
personen die op datum van hun overlijden ingeschreven waren in het bevolkings-, vreemdelingen- of
wachtregister van de gemeente Stabroek
personen die van een graf-, nis- of urneveldconcessie begunstigde zijn in de gemeente Stabroek, ook
als zij er niet ingeschreven zijn
personen die op de datum van hun overlijden verblijven buiten de gemeente Stabroek, op
voorwaarde dat zij gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar ingeschreven waren in het
bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Stabroek maar vertrokken om opgenomen te worden
in een verzorgingsinstelling of opgevangen worden door ascendenten of descendanten
op de begraafplaats Putte-Veldstraat en Stabroek-Vosssenveld voor de personen van buiten de
gemeente Stabroek maar ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente
Kapellen wijk Putte of dit waren gedurende ten minste vijf jaren.
Personen die zich volgens het oordeel van het college van burgemeester en schepenen verdienstelijk
gemaakt hebben voor de gemeente Stabroek
Bloed- en aanverwanten van rechthebbende inwoners van de gemeente beperkt tot de 1ste graad

9° De gemeente voorziet in een behoorlijke teraardebestelling van behoeftigen die ingeschreven zijn in de
bevolkingsregisters, het vreemdelingenregister of het wachtregister van de gemeente Stabroek.

10° Levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidsgrens nog niet hebben bereikt, kunnen
na een zwangerschapsduur van ten volle 12 weken ter aarde besteld worden op verzoek van de ouders.
11° De burgemeester kan beslissen dat hij of zijn gemachtigde de kisting zal bijwonen.
12° Het toezicht op lijkstoeten berust bij de gemeenteoverheid die ervoor zorgt dat ze ordelijk en met de aan
de doden verschuldigde eerbied verlopen.
8iet gecremeerde stoffelijke overschotten moeten individueel met een lijkwagen worden vervoerd.
13° De rouwenden mogen bij het hele verloop van de begrafenis aanwezig zijn mits zij daartoe van tevoren
afspraken gemaakt hebben met de ambtenaar van de burgerlijke stand of zijn afgevaardigde.
14° De gemeentelijke begraafplaatsen zijn toegankelijk voor het publiek van zonsopgang tot zonsondergang,
behoudens afwijkingen vastgesteld door de burgemeester.

Titel 6. Ontspanningsgebieden
Artikel 86
In het kader van dit reglement omvat het begrip ontspanningsgebieden de voor publiek toegankelijke parken,
wandelbossen, speelbossen, wandelpaden, speelweiden, speelpleinen, rustplaatsen en tuinen.
Artikel 87
De in deze ontspanningsgebieden aangebrachte verkeerstekens hebben dezelfde betekenis als deze die in het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer wordt aangegeven.
Artikel 88
Het is verboden in de ontspanningsgebieden te rijden met motorvoertuigen of fietsen, met uitzondering van
de aangeduide wegen en uitgezonderd kinderen tot de leeftijd van 10 jaar. Zulks zal enkel toegelaten zijn aan
de gemeentelijke waak- en dienstvoertuigen en aan bewoners van binnen de ontspanningsgebieden gelegen
woningen of infrastructuren, dit via de kortst mogelijke weg.
Artikel 89
Artikel 89 bis
De speeltuigen opgesteld in de ontspanningsgebieden zijn uitsluitend voorbehouden aan de kinderen tot de
leeftijd van 14 jaar.
Artikel 90
In de ontspanningsgebieden is het verboden:
1° te kamperen of een tent op te slaan;
2° te leuren;
3° kooktoestellen te gebruiken;
4° met honden van de aangelegde paden af te wijken of deze los te maken van de leiband;
5° afval achter te laten tenzij in de daartoe bestemde korven;
6° te baden of dieren te laten baden in de vijver en waterlopen;
7° watersporten te beoefenen;
8° de bevroren waters te betreden zonder toestemming van de burgemeester;
9° beplantingen te betreden. Tenzij anders aangeduid mogen de grasvelden betreden worden met dien
verstande evenwel dat op generlei wijze schade aan het gras mag worden toegebracht;
10° te spelen of sport te beoefenen op een wijze die hinderlijk is voor de andere bezoekers of die schade kan
toebrengen aan de beplantingen;
11° samenscholingen te veroorzaken die de toegang of de doorgang kunnen belemmeren;
12° bloemen te plukken, scheuten en takken te breken of beplantingen en bomen in het algemeen te
beschadigen of te vernielen;
13° in de bomen te klimmen, eieren en nesten te beroven of op enigerlei wijze schade toe te brengen aan de
vogelrijkdom;

14° de tot algemeen nut of tot verfraaiing aangebrachte voorwerpen te gebruiken voor een doel waarvoor zij
niet bestemd zijn, ze te beschadigen of te vernielen;
15° afsluitingen te beklimmen, erdoor te kruipen of ze te beschadigen;
16° muziek of lawaai te maken dat hinderlijk is voor andere bezoekers;
17° paardensport te beoefenen met uitzondering van de aangeduide paarden;
18° opgravingen te doen, groeven te maken of gelijk welke extractie van materiaal uit de bodem of uit de
ondergrond te halen.
Afwijkingen van sommige verbodsbepalingen in dit artikel vervat, kunnen in bijzondere omstandigheden
door het college van burgemeester en schepenen worden toegestaan.
Artikel 90 - bis
De toegang tot ontspanningsgebieden zoals bepaald in artikel 92 wordt toegestaan van zonsopgang tot
zonsondergang.
Artikel 91
Telkens wanneer bijzondere omstandigheden het vereisen, kan het schepencollege de toegang tot de
ontspanningsgebieden geheel of gedeeltelijk uitbreiden, beperken of verbieden.
Artikel 92
Artikel 93
Het gemeentebestuur wijst alle verantwoordelijk af in geval van ongeval binnen de ontspanningsgebieden,
tenzij een ernstige tekortkoming vanwege het bestuur kan aangetoond worden.

Artikel 94 t.e.m. artikel 145
Van toepassing voor de gemeente Kapellen (Gr Kapellen 18/10/2010)
Titel 7. Gemengde inbreuken
Artikel 146
Onverminderd de toepassing van het strafwetboek (SWB) kunnen de volgende inbreuken bestraft worden met
een administratieve geldboete van maximum 250 euro.
•
artikel 526 SWB - Hij die vernielt, neerhaalt, verminkt of beschadigt :
o
Grafsteden, gedenktekens of grafstenen;
o
Monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare versiering
bestemd zijn en door de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn opgericht;
o
Monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in kerken, tempels of
andere openbare gebouwen zijn geplaatst.
•
artikel 534bis - Hij die zonder toestemming graffiti aanbrengt op roerende of onroerende goederen
•
artikel 534ter - Hij die opzettelijk andermans onroerende eigendommen beschadigt
•
artikel 537 SWB - Hij die kwaadwillig een of meer bomen omhakt of zodanig snijdt, verminkt of
ontschorst dat zij vergaan, of een of meer enten vernielt.
•
artikel 545 SWB - Hij die geheel of ten dele grachten dempt, levende of dode hagen afhakt of uitrukt,
landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, vernielt; grenspalen, hoekbomen of
andere bomen, geplant of erkend om de grenzen tussen verschillende erven te bepalen, verplaatst of
verwijdert
•
artikel 559, 1° SWB - Zij die, buiten de gevallen omschreven in boek II, titel IX hoofdstuk III, van het
strafwetboek, andermans roerende goederen opzettelijk beschadigen of vernielen
•
artikel 561,1° SWB - Zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de
rust van de inwoners kan worden verstoord
•
artikel 563, 2° SWB - Zij die stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt,
opzettelijk beschadigen
•
artikel 563, 3° SWB - 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

De administratieve sanctie kan in deze gevallen slechts toegepast worden zo het parket van de procureur des
Konings binnen de twee maanden na ontvangst van het proces-verbaal niet heeft laten weten dat
- een opsporingsonderzoek werd opgestart
- een gerechtelijk onderzoek werd opgestart
- het dossier geseponeerd werd bij gebrek aan toereikende bezwaren.”
Titel 8. Procedure en slotbepalingen
Bevoegdheid
Artikel 147
De persoon die werd aangesteld in het kader van artikel 119 bis en 119 ter van de nieuwe gemeentewet is
bevoegd voor de vaststelling van alle overtredingen vervat in deze politieverordening.
Vaststelling
Artikel 148
Elke overtreding die aanleiding kan geven tot het opleggen van een gemeentelijke administratieve sanctie
dient te worden vastgesteld door middel van een proces-verbaal of een vaststelling.
Dit proces-verbaal of deze vaststelling wordt binnen de maand bezorgd aan de aangewezen ambtenaar.
Indien het proces-verbaal of de vaststelling onvoldoende gegevens zou bevatten, kan de aangewezen
ambtenaar de politiediensten verzoeken die gegevens, eventueel na bijkomend onderzoek, nog toe te voegen
aan het dossier.
Overmaken van het proces-verbaal
Artikel 149
Indien de feiten zowel een strafrechtelijk als een administratiefrechtelijke inbreuk vormen (gemengde
inbreuk), wordt het originele proces-verbaal binnen de maand na de vaststelling, toegestuurd aan de
Procureur des Konings overeenkomstig zijn richtlijnen. Een afschrift wordt verzonden aan de aangewezen
ambtenaar.
Indien de feiten enkel met een administratieve sanctie kunnen bestraft worden, wordt het originele procesverbaal of vaststelling binnen de maand aan de aangewezen ambtenaar toegestuurd.
Artikel 150
Bij het bepalen van het bedrag van de geldboete moet de aangewezen ambtenaar rekening houden met de
ernst van de feiten of de gevolgen van de overtreding. Wanneer eenzelfde feit verschillende inbreuken op
hetzelfde reglement oplevert, kan er toch maar één enkele administratieve sanctie worden opgelegd.
Verjaring
Artikel 151
De aangewezen ambtenaar kan geen administratieve geldboete opleggen na het verstrijken van een termijn
van zes maanden, te rekenen van de dag waarop het afschrift van het proces-verbaal of de vaststelling werd
ontvangen.
Artikel 152
De beslissing dient aan de overtreder ter kennis te worden gebracht door een aangetekend schrijven, ofwel
door overhandiging tegen ontvangstbewijs.

Administratieve geldboete - sancties
Artikel 153
De inbreuken op bovenvermelde bepalingen kunnen gesanctioneerd worden met een administratieve sanctie
van maximaal €250.
Voor minderjarigen vanaf 16 jaar is dit bedrag beperkt tot maximaal €125.
In voorkomend geval kan het college van burgemeester en schepenen
•
de toelating of vergunning afgeleverd door de gemeente administratief schorsen

•
•

de toelating of vergunning afgeleverd door de gemeente administratief intrekken
de instelling tijdelijk of definitief administratief sluiten

Artikel 154
Bij herhaling van dezelfde feiten binnen een periode van 6 maanden wordt het dubbele van de initiële boete
gevorderd.
Bij een tweede herhaling van dezelfde feiten binnen een periode van 12 maanden wordt de maximum boete
van 250,00 euro (125,00 euro voor minderjarigen) gevorderd.
Artikel 155
Onverminderd de bevoegdheden van de gerechtelijke overheden, kan de burgemeester bij gemotiveerd
besluit binnen een termijn van 3 maanden na de feiten, een plaatsverbod van maximum 4 maanden opleggen
aan een persoon die een misdaad of een wanbedrijf heeft gepleegd dat de openbare rust of de openbare
veiligheid ernstig in gevaar heeft gebracht.
Dit plaatsverbod is beperkt tot de plaatsen of straten zoals opgenomen in het plaatsverbod.
Het plaatsverbod kan bovendien beperkt blijven tot bepaalde uren van de dag of bepaalde dagen van de
week. Eventuele uitzonderingen kunnen eveneens in het plaatsverbod opgenomen worden. Dit plaatsverbod
is een preventieve maatregel om ordeverstoring naar de toekomst te voorkomen. Het plaatsverbod kan
slechts opgelegd worden nadat de betrokken persoon vooraf, bij aangetekend schrijven of tegen
ontvangstbewijs, in kennis werd gesteld van het voornemen van de burgemeester om een dergelijk
plaatsverbod op te leggen, alsook van de mogelijkheid om zijn bemerkingen ter zake ter kennis te brengen
van het bestuur.
De betrokkene wordt de mogelijkheid geboden om vooraf gehoord te worden in zijn middelen van
verdediging.
Indien betrokkene van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, wordt hij gehoord door de burgemeester of
de persoon die hiertoe werd gemachtigd door de burgemeester.
Het plaatsverbod kan slechts opgelegd worden hetzij bij aangetekend schrijven, hetzij door overhandiging
tegen ontvangstbewijs, hetzij bij deurwaardersexploot.
De aanwezigheid binnen het territorium en binnen de uren zoals bepaald in het plaatsverbod, wordt sowieso
beschouwd als een ordeverstoring zoals bedoeld in artikel 31.3° van de wet op het politieambt. Het negeren
van het plaatsverbod wordt gestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete van maximum 250,00
euro.
Bemiddelingsprocedure
Artikel 156
De bemiddelingsprocedure zoals bedoeld in artikel 119ter 8GW wordt ingevoerd.
Overtreder, openbare orde en retributiereglement
Artikel 157
Wie de bepalingen opgenomen in dit besluit overtreedt en waarbij de openbare orde in het gedrang komt zal
dit onmiddellijk in orde dienen te brengen, zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op
kosten en risico van de overtreder, op basis van het toepasselijk retributiereglement.
Titel 9 Opheffingsbepalingen
Artikel 158
Elk vorig gemeentelijk politiereglement strijdig met deze verordening wordt opgeheven.
Artikel 159
De in de bestaande gemeentelijke politiereglementen opgesomde inbreuken waarop een politiestraf werd
bepaald, kunnen voortaan enkel bestraft worden met een administratieve sanctie voor zover wetten,
decreten, besluiten, algemene en provinciale reglementen of verordeningen niet in anders straffen voorzien.

Namens de gemeenteraad,
Voor eensluidend uittreksel,
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Gemeentesecretaris.

Rik Frans.
Burgemeester-voorzitter.

