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HOOFDSTUK I
VEILIGHEID EN GEMAK VAN DOORGANG OP DE OPENBARE WEG.
Afdeling 1 – Algemene bepalingen.
Artikel 1
Voor de toepassing van dit hoofdstuk en meer in het algemeen van deze politieverordeningen, wordt
verstaan onder :


“Openbare weg”: Het gedeelte van het gemeentelijk grondgebied dat in hoofdorde bestemd is voor het
openbaar verkeer van personen en/of voertuigen en voor iedereen toegankelijk is binnen de bij wetten,
besluiten en verordeningen bepaalde perken, met name : banen, paden, straten, pleinen, bruggen, wegen
en hun aanhorigheden : met andere woorden de ruimte die bestemd is voor het openbaar gebruik door
alle burgers, inwoners of niet van de gemeente, en juist door die bestemming het karakter van openbare
weg krijgt, zelfs zo de bedding ervan een private eigendom is.



Behoren tot de openbare weg : de sloten, de bermen, de hellingen, de belopen, de pleinen, de
parkeerplaatsen, de verlichtingsinrichtingen, de waterafvoerinrichtingen, de plantsoenen, de bomen, enz.
… , in één woord al van ten behoeve van de openbare weg is aangelegd, tot zijn behoud strekt en voor
het gebruik van de weg dienstig is.

Afdeling 2 – Manifestaties en samenscholingen op de openbare weg.
Artikel 2
Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester is verboden : het organiseren en houden
van elke manifestatie op de openbare weg.
De aanvragen om manifestaties op de openbare weg op touw te zetten moeten schriftelijk aan de
burgemeester gericht worden, dit ten minste 1 maand voor de voorziene datum.
De aanvraag moet de hiernavermelde inlichtingen bevatten :
 Doel, datum, uur en plaats van de bijeenkomst;
 Indien het om een optocht gaat : uur van vertrek, voorgenomen reisweg, voorziene tijdstip en plaats van
ontbinding;
 Schatting van het aantal deelnemers;
 Naam en adres van de inrichtende groepering en van haar verantwoordelijken;
 Volledige naam en adres + eventueel telefoonnummer van de ondertekenaar van de aanvraag, alsook
zijn hoedanigheid ten overstaan van de inrichtende groepering.
Artikel 3
Iedereen die deelneemt aan een manifestatie of samenscholing op de openbare weg moet onmiddellijk
gevolg geven aan de bevelen van de burgemeester of van degene die hem vervangt en van de politie, die tot
doel heeft de openbare orde en rust te handhaven, de veiligheid en het gemak van doorgang te vrijwaren of
te herstellen en personen, goederen of eigendommen te beschermen.
Artikel 4
De houders van de vergunning, als bedoeld in art. 2, moeten zich stipt gedragen naar de voorwaarden vervat
in het toelatingsbesluit.
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Afdeling 3 – Privatief gebruik van de openbare weg
Onderafdeling 1 – Algemene bepalingen
Artikel 5
Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester, tenzij in geval van overmacht of wettelijke
beschikking, is verboden als privatief gebruik van de openbare weg, zowel gelijkgronds als erboven en/of
eronder, waardoor schade kan berokkend worden en de veiligheid of het gemak van doorgang in gevaar
kunnen gebracht worden. In elk geval is de toegang voor de brandvoertuigen te waarborgen.
De gegeven toelating kan in geen enkel geval ingeroepen worden om, bij eventueel schadegeval, beroep te
doen op enige aansprakelijkheid van de gemeente.
Wanneer toelating geven wordt betreft het alleen een daad van gedogen die zo nodig steeds kan herroepen
worden, zonder dat de intrekking van de toelating kan aanleiding zijn tot schadevergoeding vanwege de
gemeente.
Artikel 6
De burgemeester, of degene die hem vervangt, en bij hoogdringendheid de politie, kan ambtshalve, onder
toezicht van politie, alle voorwerpen doen wegnemen waarvan de plaatsing een privatief gebruik van de
openbare weg uitmaakt en dat een aanslag kan betekenen op de veiligheid of het gemak van doorgang,
wanneer door de bevoegde overheid geen schriftelijke toelating werd verleend. Het wegnemen van de
voorwerpen en het eventueel herstellen van de plaats in haar oorspronkelijke staat gebeurt op kosten van de
verantwoordelijke voor de overtreding.
Onderafdeling 2 – Bepalingen omtrent het aanbrengen terrassen, banken, tafels, enz. … het uitstallen van
koopwaren, het uitoefenen van een beroep of een bedrijf, op de openbare weg.
Artikel 7
Het plaatsen van terrassen, banken, tafels, windschermen, containers of andere voorwerpen, op de openbare
weg, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester.
Het terras mag niet boven een gasafsluiter aangebracht worden, tenzij die afsluiter bestendig bereikbaar en
doeltreffend gesignaleerd is. Dit geldt ook voor de brandkranen (hydranten).
De vloer van het terras moet gemakkijk weggenomen en verplaatst kunnen worden.
De wanden van het terras mogen geen gevaarlijke uitsteeksels hebben.
Een minimumafstand van één meter breedte tussen het terras en de rijbaan of vaste obstakels moet een vrije
doorgang voor de voetgangers waarborgen. De burgemeester kan een grotere breedte opleggen.
Waar geen rijbaan bestaat bepaalt de burgemeester de maximum uitsprong van het terras.
Het terras mag de zichtbaarheid op de openbare weg niet belemmeren voor de weggebruikers.
Artikel 8
Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester is het eenieder verboden, zelfs voor een
zeer beperkte tijd, op de openbare weg koopwaren uit te stallen, een bedrijf of een beroep uit te oefenen.
Deze bepalingen is niet van toepassing van de openbare markten en op de kermisforen.
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Artikel 9
De toelating van de burgemeester waarvan sprake in bovenstaande artikelen 7 en 8 moet voorgelegd worden
op verzoek van de bevoegde personen vermeld in art. 3 van het K.B. van 01.12.1975 op de politie van het
wegverkeer.
Onderafdeling 3 – Aanvullende bepaling die van toepassing is op het uitvoeren van werken op de openbare
weg.
Artikel 10
De aanvraag om werken uit te voeren van de openbare weg dient minstens 14 dagen voor de aanvang der
werken te worden aangevraagd. De werken mogen slechts worden uitgevoerd onder de voorwaarden vervat
in de vergunning.
Wie werken op de openbare weg uitgevoerd heeft moet die openbare weg herstellen in de toestand waarin
hij zich bevond voor de uitvoering van die werken.
Eender welke inrichting of bouwwerk dat al dan niet boven de openbare weg uitsteekt moet in goede staat
gehouden worden zodat het geen gevaar kan opleveren voor de veiligheid of het gemak van doorgang.
Afdeling 4 – Uitvoeren van werken buiten de openbare weg.
Artikel 11
Door de bepalingen van onderhavige afdeling worden bedoeld de werken die buiten de openbare weg
uitgevoerd worden en die van aard zijn dat ze de openbare weg bevuilen, de veiligheid van de
weggebruikers in gevaar brengen, of de gemakkelijkheid van doorgang belemmeren.
Artikel 12
Het is verboden de werken, als bedoeld in art. 11 hiervoren, uit te voeren zonder een beveiligend staketsel
aangebracht te hebben langs de zijde van de openbare weg.
Bedoeld staketsel moet een hoogte hebben van ten minste twee meter;
het moet over zijn ganse lengte aan de bovenkant voorzien zijn van een paneel met een minimum breedte
van ongeveer 0.50 meter,
het moet geplaatst worden in een hoek van ongeveer 45° met de bovenkant naar het vrij gebleven gedeelte
van de openbare weg gericht.
Indien er deuren aangebracht zijn in het staketsel dan mogen deze bij het openen niet over het vrijgebleven
gedeelte van de openbare weg komen.
De burgemeester kan, in uitzonderlijke gevallen, afwijkingen toestaan op het in alinea 1 geformuleerde
verbod en andere veiligheidsmaatregelen voorschrijven.
Artikel 13
De toelating om het staketsel op te richten op de openbare weg of andere veiligheidsmaatregelen als
voorzien in de laatste alinea van voorgaand art. 12 wordt verleend door de burgemeester. Deze laatste
bepaalt de voorwaarden voor het gebruik van de openbare weg en kan aanvullende veiligheidsmaatregelen
voorschrijven.
De toelating is schriftelijk en wordt eveneens schriftelijk aangevraagd ten minste dertig dagen voor het
openen van de bouwwerf. Ze wordt in beginsel verleend voor de duur van de werken en onder de
voorwaarden als omschreven in art. 5 van onderhavig reglement.
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Artikel 14
Behoudens door de burgemeester toegestane afwijking mogen de materialen of werktuigen niet buiten de
omheining op de openbare weg gelegd worden.
Artikel 15
De verantwoordelijke voor de werken, hetzij de bouwheer, hetzij de aannemer, is verplicht de burgemeester
of het hoofd van de gemeentelijke technische dienst of de plaatselijke politie te verwittigen van de aanvang
der werken aan de veiligheidsvoorzieningen en dit ten minste vierentwintig uur op voorhand.
Artikel 16
De eigenlijke werken waarvoor de veiligheidsvoorzieningen opgericht werden, worden begonnen
onmiddellijk na het uitvoeren van de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen.
Ze worden zonder noodzakelijke onderbreking voortgezet ten einde binnen de korst mogelijke termijn
beëindigd te zijn.
Wanneer de gehele of gedeeltelijke veiligheidsvoorzieningen opgeruimd zijn en het erdoor bezette gedeelte
van de openbare weg vrij is, moet de vergunninghouder het gemeentebestuur daarvan onmiddellijk op de
hoogte brengen en ervoor zorgen dat de plaatsen in hun vorige toestand hersteld worden in
overeenstemming met de richtlijnen gegeven door het gemeentebestuur.
Artikel 17
Wanneer bij de uit te voeren werken bodemuitgravingen horen dan moeten de wanden van de uitgravingen
gestut worden om beweging in de wegmassa te beletten, wegbeschadiging te verhinderen en ongevallen te
voorkomen.
De weggegraven aarde die bederfelijke of ongezonde bestanddelen bevat dient onmiddellijk verwijderd te
worden.
Artikel 18
Behalve voor kleine aanpassingen ter plaatse mogen de materialen niet op de bouwwerf gehouden worden.
Artikel 19
De werken die stof of afval kunnen verspreiden op de openbare weg mogen slechts uitgevoerd worden
indien er een afscherming aangebracht is die de openbare weg vrijwaart van het voorgebrachte stof of afval.
Artikel 20
Het is verboden puin en om het even welke afval- of herbruikbare materialen voortkomende van afbraak- of
bouwwerken, buiten de veiligheidsomheining te werpen of te plaatsen alsook in de leidingen bestemd voor
de afvoer van regen- of afvalwater of in de grachten en waterlopen.
De aannemer is verplicht de afbraakwerken en het puin te bevochtigen ten einde het opjagen van stof
maximaal te beperken.
Artikel 21
De stellingen, stutten en de ladders die op de openbare weg steunen moeten zo geplaatst worden dat alle
schade aan personen en goederen voorkomen wordt en dat het verkeer der weggebruikers niet gehinderd
wordt.
De stutten moeten op brede zolen steunen zodat de last over een voldoende oppervlakte verdeeld wordt
teneinde wegbeschadiging te voorkomen.
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Artikel 22
Zonder schriftelijke toelating van de burgemeester mogen op de openbare weg geen laad- of hijstoestellen
of ander bouwwerfmateriaal geplaatst worden.
Afdeling 5 – Bepalingen die de afdelingen 3 en 4 gemeen hebben
Artikel 23
De werken en de verkeersbelemmeringen op de openbare weg moeten gesignaleerd worden overeenkomstig
de bepalingen van het Ministerieel besluit van 25 maart 1977 betreffende het signaleren van werken van
verkeersbelemmeringen op de openbare weg.
(Belgisch Staatsblad van 30 maart 1977).
Artikel 24
De kabels, leidingen, brandkranen, gasafsluiters, riolen en riooldeksels moeten onmiddellijk bereikbaar
blijven.
De officiële merktekens (pictogrammen) die niet meer zichtbaar zouden zijn moeten verplaatst worden op
de plaats die door de bevoegde gemeentelijke overheid aangewezen wordt; op het einde der werken moeten
ze op hun oorspronkelijke plaats aangebracht worden.
Afdeling 6 –

Snoeien van bomen en planten waarvan de takken boven de openbare weg hangen of de
zichtbaarheid voor de weggebruikers op de openbare weg hinderen.

Artikel 25
Hagen, heesters, struikgewassen, schaarhout, sierbomen en andere gewassen die groeien langs de wegen,
aan de kruispunten en aan de onoverzichtelijke bochten, dienen gesnoeid te worden, ook daar waar het
omwille van de plaatsgesteldheid noodzakelijk is, zodanig dat geen enkele tak er van :
a. op minder dan 4.50 meter van de grond boven de openbare weg hangt;
b. op minder van 2.50 meter van de grond boven de gelijkgrondse berm of boven het voetpad/fietspad
hangt;
c. het normaal uitzicht op de openbare weg in de nabijheid van bochten en kruispunten belemmert;
d. de voldoende zichtbaarheid van verkeerstekens in gedrang brengt.
De burgemeester kan, om aan deze bepalingen te voldoen, laten klepelmaaien voor 15 juni.
Artikel 26
Daar waar het omwille van de plaatsgesteldheid noodzakelijk is mogen de planten, bedoeld in het vorig
artikel, in stam niet hoger zijn dan 0.90 meter.
De groeiwijzen gevormd na een snoeibeurt, moeten telkens verwijderd worden tot op de voorgeschreven
maximum stamhoogte van 0.90 meter van zodra ze het zicht op de openbare weg hinderen voor de
weggebruikers.
Artikel 27
De in artikel 25 en 26 bedoelde verplichtingen vallen ten laste van de eigenaars, vruchtgebruikers, huurders
en diegenen die op welke wijze ook het genot hebben van de goederen op dewelke voornoemde planten
zich bevinden.
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Artikel 28
Langs de landelijke wegen, waar er geen grachten voorkomen, zijn de gebruikers van de landerijen, palende
aan de openbare weg, ertoe gehouden bestendig een gelijkgrondse grasstrook van minstens 1.00 meter breed
te laten groeien langsheen de rand van de openbare weg.
Afdeling 7 –

Voorwerpen die op de openbare weg kunnen vallen of het zicht kunnen belemmeren.

Artikel 29
Het is verboden op of tegen gelijk welk gedeelte van gebouwen, afsluitingen en dergelijke inrichtingen enig
voorwerp te plaatsen of te hangen dat op de openbare weg kan vallen of de veiligheid van de weggebruikers
in gevaar kan brengen.
Artikel 30
Onverminderd de bepalingen van afdeling 3 van onderhavig reglement en in voorkomend geval, zonder
afbreuk te doen aan de wetten van de Ruimtelijke Ordening en de Stedebouw, is het verboden spandoeken,
kabels, draden, versieringen, enz. … over de openbare weg te leggen of te spannen of wegbewijzeringen aan
te brengen op de openbare weg zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester voor
tijdelijke plaatsing van korte duur en van het schepencollege voor blijvende inrichtingen of plaatsingen van
lange duur.
Afdeling 8 –

Het achterlaten van fietsen en bromfietsen op de openbare weg.

Artikel 31
Het is verboden fietsen en bromfietsen onbeheerd achter te laten:
- op de rijbaan, tegen of naast de trottoirbanden die deze rijbaan van de verhoogde trottoirs afscheiden;
- op het trottoir, tenzij geplaatst in rijwielstaanders of onmiddellijk tegen de gevels.
Onbeheerde rijwielen moeten met behulp van een degelijk slot, voor onmiddellijk gebruik, ongeschikt
gemaakt worden.
Artikel 32
Het is verboden, zonder schriftelijke toelating van de gemeentelijke overheid, rijwielstaanders op de
openbare weg te plaatsen. Een vergunning wordt slechts afgeleverd wanneer de veiligheid en het gemak van
doorgang niet in het gedrang gebracht worden.
Afdeling 9 –

Bestrijding van ijzel. Reinigen van de openbare weg bij sneeuw of ijzel.

Artikel 33
Bij vriesweer is het verboden water op de openbare weg te gieten of te laten lopen.
Artikel 34
In de woonwijken van de gemeente moeten de aangelanden van een openbare weg bij sneeuwval of
ijzelvorming ervoor zorgen dat voor de eigendom die zij bewonen voldoende ruimte voor de doorgang van
de voetgangers wordt schoongeveegd en dat het nodige wordt gedaan om de gladheid ervan te vermijden.
Het is verboden geruimde sneeuw op de rijbaan te brengen.
Afdeling 10 – Gebruik van een schietwapen op de openbare weg of in de nabijheid ervan.
Artikel 35
Het is verboden op de openbare weg of in de nabijheid ervan een schietwapen te gebruiken.
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Artikel 36
Het in artikel 35 bedoelde verbod slaat niet op het gebruik van schietwapens op de openbare weg of in de
nabijheid ervan door een persoon belast met een politieopdracht tijdens de uitoefening van zijn ambt.

Afdeling 11– Dieren.
Artikel 37
Onverminderd de bepalingen van het K.B. van 1.12.75- de Wegcode, is het de houders van dieren verboden
deze op de openbare weg te laten komen zonder de nodige voorzorgen te nemen om de dieren te beletten de
veiligheid in het gedrang te brengen of het gemak van doorgang te verstoren.
Artikel 38
Elke houder van pluimvee is verplicht zijn pluimvee op zijn erf te houden in een inrichting die de dieren ten
allen tijde belet op de openbare weg te komen of op andermans eigendom los te lopen.
Artikel 39
Het is verboden honden onbewaakt te laten lopen, dit over gans het grondgebied van de gemeente.
Als onbewaakt wordt beschouwd wanneer de hond niet bestendig in het oog wordt gehouden of meer dan 50
meter van zijn meester of toezichter verwijderd is.
Artikel 40
Alle honden die niet aan de leiband gehouden worden moeten een halsband dragen waarop naam en adres
van de eigenaar vermeld staan , alsook de naam van de hond.
Artikel 41
Honden die de neiging hebben te bijten moeten gemuilband zijn wanneer ze zicht bevinden op openbare
wegen en – plaatsen.
Artikel 42
Het is verboden honden op te hitsen. Wanneer de dieren een dreigende houding aannemen moet al het
mogelijke gedaan worden om deze te kalmeren en om eventuele schadegevallen te voorkomen.
Artikel 43
In woonwijken van de gemeente, in de publieke parken, -plaatsen en speelpleinen moeten de honden aan de
leiband gehouden worden.
Artikel 44
Het is verboden een hond vast te binden aan een voertuig of enig ander vervoermiddel, ondermeer om dit te
laten bewaken.
Artikel 45
Het is verboden dieren achter te laten binnen geparkeerde voertuigen, uitgezonderd wanneer de eigenaar of
verantwoordelijke van deze dieren alle voorzorgen heeft genomen om voor de voorbijgangers elke schade te
vermijden.
Artikel 46
Zwervende honden kunnen opgepakt worden en naar een bewaarplaats gebracht worden van een vereniging
voor dierenbescherming op kosten van de eigenaar of houder zo deze nadien kan geïdentificeerd worden.
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Artikel 47
Zwervende honden die kwaadaardige neigingen vertonen of zich aanvallend gedragen zullen naargelang de
noodzaak onschadelijk gemaakt of gedood worden zonder dat de eigenaar of houder ervan kan aanspraak
maken op enige vergoeding.
Afdeling 12 – Inzamelingen, leuren en venten.
Artikel 48
Het is verboden op de openbare weg of op de openbare plaatsen geld of welke goederen ook in te zamelen
zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester.
Artikel 49
Om op het grondgebied van de gemeente te mogen leuren en venten, is men verplicht daarvan voorafgaand
kennis te geven op het politiebureel.
Artikel 50
Het leuren en venten zal door de Burgemeester mogen geschorst worden, tijdens openbare feestelijkheden
of ander buitengewone omstandigheden, in straten of op plaatsen waar het leuren het verkeer zou hinderen
of de openbare orde zou verstoren.
Afdeling 13 – Markten
Artikel 51
Op iedere zaterdag wordt door het Gemeentebestuur een openbare markt ingericht.
Behoudens de door de Gemeenteraad vergunde zaterdagmarkt is het inrichten van andere openbare markten
verboden.
In bijzondere gevallen kan het College van Burgemeester en Schepenen de inrichting van openbare markten
op andere dagen toelaten.
Artikel 52
Indien de zaterdag een wettelijke feestdag is zal de markt de dag voordien plaatshebben, behoudens
afwijkingen toe te staan door de Burgemeester die de voorwaarden bepaalt.
Artikel 53
De openbare markt wordt gehouden op de plaats door het Gemeentebestuur bepaald. Bij belemmering van
de marktplaats zal de Burgemeester een andere plaats aanduiden.
Artikel 54
De opstelling van tenten, kramen en goederen is verboden voor 12.00 uur.
Artikel 55
Voor 13.00 uur moeten de standplaatsen ingenomen worden. Alle verkoop voor 13.00 uur en na 19.00 uur
is verboden.
Artikel 56
Om 19.30 uur moet de marktplaats ontruimd zijn. Iedere marktkramer is persoonlijk verantwoordelijk voor
de reinheid van zijn standplaats en de helft van de aanpalende wandelwegen.
Alle afval en verloren verpakking dient door de marktkramers te worden meegenomen. Het is verboden
afval achter te laten.
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Artikel 57
De kramen en winkelwagens moeten op de hun toegewezen standplaats, aangeduid door de marktleider,
geplaatst worden zodanig dat de doorgang van het publiek niet gehinderd wordt.
Artikel 58
Alle marktkramers moeten een bordje plaatsen vooraan in de linkerbovenhoek van de kraam ten opzichte
van de klanten, of bij gemis aan een kraam in het midden van hun uitstalling en tenminste 1.20 meter boven
de grond. Op dit bordje moet in goed leesbare letters van minstens 30 mm hoogte en 7 mm breedte vermeld
worden : naam, voornaam en adres van de handelaar, de nummers van zijn leurkaart en van zijn inschrijving
in het handelsregister, voor zover hij tot dergelijke inschrijving verplicht is.
Artikel 59
Elke aanvraag tot plaatstoekenning of plaatsverandering moet aan de Burgemeester gericht worden.
Artikel 60
De marktkramers mogen zich niet verzetten tegen een door bevoegde ambtenaren uitgevoerde controle.
Artikel 61
Elke handeling in de uitstalling van goederen met het inzicht de koper te bedriegen of te misleiden is
verboden.
Het College van Burgemeester en Schepenen mag de toegang tot de markt tijdelijk of definitief verbieden
aan handelaars die voor verkoop van vervalste waren of wegens bedrieglijke handelingen inzake handel
gestraft werden.
Artikel 62
Het is de handelaars verboden de vrijheid van de verkoop te hinderen of de openbare orde te storen.
Het is eveneens verboden onder elkaar te twisten en het publiek lastig te vallen.
Artikel 63
Behoudens toelating van de marktleider is het verboden gebruik te maken van geluidsversterkers of andere
lawaaimakende tuigen die storend zijn.
Artikel 64
Het is verboden verwarmingstoestellen te gebruiken die niet voldoen aan alle veiligheidsnormen of die
gassen of rook laten ontsnappen.
Artikel 65
Het is verboden verbrandingsmotoren te gebruiken. Handelaars die elektrische stroom afnemen van de
geplaatste cabines zijn verplicht de door de gemeenteraad vastgestelde kostprijs te betalen.
Artikel 66
Het is verboden pinnen of andere scherpe voorwerpen in de grond te slaan. Voor het vastmaken van de
kramen en dekzeilen moeten gewichten of andere methodes gebruik worden.
Het is verboden de bestrating van de marktplaats op enigerlei wijze te beschadigen. De marktkramer zal
aansprakelijk gesteld worden voor de door hem aangebrachte schade.
Artikel 67
De prijs voor de bezetting van de standplaatsen wordt vastgesteld door de gemeenteraad in het
taksreglement op de marktrechten.
Artikel 68
Het taksreglement is van toepassing vanaf het ogenblik van de bezetting van de standplaats.
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Artikel 69
In geval van betwisting dient het verschuldigde bedrag betaald te worden. De belanghebbenden kunnen
zich, met het oog op eventuele terugbetaling, schriftelijk wenden tot de Bestendige Deputatie van de
Provincie Vlaams-Brabant.
Artikel 70
De marktkramer die bij het eerste verzoek van de politie of de daartoe aangestelde ambtenaar van de
gemeente het bewijs van betaling niet wil of kan vertonen, wordt beschouwd als niet betaald te hebben en
zal onmiddellijk het verschuldigde bedrag dienen te betalen. Indien de marktkramer gedurende vier
opeenvolgende marktdagen zonder wettige reden of voorafgaande verwittiging van de marktleider afwezig
is, verliest hij de aanspraak op zijn vroegere standplaats.
Artikel 71
De marktkramers moeten in regel zijn met en zich schikken naar alle reglementen, wetten en besluiten
betreffende hun handelsactiviteit.
Artikel 72
Bij niet-naleving van huidig reglement of bij weigering zicht te schikken naar de bevelen van de
marktleider, kunnen de marktkramers bij beslissing van het college van Burgemeester en Schepenen het
recht ontzegd worden opnieuw hun standplaats in te nemen.
Bij ernstige inbreuken kunnen zij onmiddellijk door de marktleider van de markt verwijderd worden.
Artikel 73
Een afschrift van het marktreglement wordt overhandigd aan elke marktkramer.
Bij betaling van het marktrecht wordt de marktkramer beschouwd als zijnde op de hoogte van dit reglement.
Artikel 74
Voor alle niet-voorziene gevallen of in geval van betwisting beslist het college van Burgemeester en
Schepenen of in geval van hoogdringendheid de Burgemeester binnen de perken van zijn wettelijke
bevoegdheid.
Afdeling 14 – Plaatsen op de gevels van de gebouwen van straatnaamborden, huisnummers of
nummers van gedeelten van het pand, alsook van alle tekens, toestellen en houders
van leidingen die van belang zijn voor de openbare veiligheid.
Artikel 75
Iedere eigenaar van een gebouw is ertoe gehouden, op de gevel ervan, door de bevoegde gemeentelijke
overheid straatnaamborden te laten aanbrengen evenals huisnummers of nummers van gedeelten van het
pand alsook tekens, toestellen en houders van leidingen die van belang zijn voor de openbare veiligheid.
Artikel 76
De huisnummers zullen aangebracht worden op duidelijk zichtbare wijze naast de voornaamste ingangsdeur
op een hoogte van minimum 1 meter en maximum 2 meter. Alleen het nummer dat toegewezen is door het
gemeentebestuur mag aangebracht worden :
a) Als het pand gelegen is achter de rooilijn kan de bevoegde gemeentelijke overheid de eigenaar ertoe
verplichten het huisnummer aan te brengen aan de rand van de openbare weg;
b) Deze nummering moet geschieden met de door de gemeente afgeleverde nummerbordjes.
Artikel 77
Het is aan de inwoners verboden de nummers eigenmachtig te veranderen of uit te schrappen.
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Artikel 78
Indien de nummers door verbouwing, herstelling, schildering of op enige andere wijze zouden verdwenen
zijn moeten zij binnen de maand door toedoen van de eigenaar of bewoner van het huis vervangen worden.
Artikel 79
Bij nieuwbouw zal de eigenaar binnen de maand na de voltooiing van het gebouw het gemeentebestuur om
toekenning van een huisnummer verzoeken en dit op eigen kosten doen aanbrengen.
Artikel 80
Indien de eigenaar nalaat de schikkingen van vorige artikelen uit te voeren zal het gemeentebestuur daarin
kunnen voorzien op zijn kosten.
Artikel 81
Iedere eigenaar van een woning is gehouden deze te voorzien van een brievenbus met een opening van ten
minste tweeëntwintig centimeter lang en drie centimeter breed. Deze opening moet geplaatst worden op een
hoogte van ten minste tachtig centimeter ten opzichte van de plaats waar men zich moet opstellen om er
toegang toe te hebben, ze mag de hoogt van honderdvijftig centimeter niet overschrijden.
De brievenbussen dienen geplaatst aan de grens van de openbare weg.
De toegang tot de brievenbus moet vrij, gemakkelijk en ongevaarlijk zijn.
Afdeling 15 – Bouwvallige gebouwen en constructies
Artikel 82
Deze afdeling is van toepassing op de gebouwen en constructies waarvan de toestand een gevaar oplevert
voor de veiligheid van de personen, ook als deze gebouwen en constructies niet aan de openbare weg liggen.
Artikel 83
Wanneer er onmiddellijk gevaar dreigt, neemt de burgemeester aangepaste maatregelen.
Artikel 84
Wanneer er geen onmiddellijk gevaar dreigt, laat de burgemeester een plaatsbeschrijving opmaken, die hij
aan de betrokkenen meedeelt.
Artikel 85
Samen met de mededeling van de plaatsbeschrijving verzoekt de burgemeester de betrokkenen hem binnen
een redelijke termijn, die hij vaststelt, hun aanmerkingen betreffende de staat van het gebouw en de
maatregelen die hij wil voorschrijven te lagen toekomen. Na kennis genomen te hebben van die
aanmerkingen of bij ontstentenis daarvan schrijft de burgmeester aangepaste maatregelen voor en stelt hij
de termijn voor de uitvoering daarvan vast.
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HOOFDSTUK II
REINHEID VAN DE OPENBARE WEG.
Afdeling 1 – Algemene bepalingen.
Artikel 86
Het is verboden op de openbare weg, op openbaar en privaat domein, in waterlopen, in vijvers, in grachten
en in bermen, vuilnis, afval, afbraakmateriaal, wrakken of om het even welke voorwerpen, stoffen of
goederen die van aard zijn de omgeving te bevuilen, te ontsieren, te verontreinigen of schade te berokkenen
aan de openbare gezondheid, weg te werpen, te storten of achter te laten.
Voor zover zij niet uitgesloten worden door het reglement op de ophaling van huisvuil, moeten de in de
vorige alinea bedoelde voorwerpen en goederen afgeleverd worden aan de reinigingsdienst, hetzij bij de
afhaling van het huisvuil, hetzij bij de afhaling van het grof vuil.
Artikel 87
De eigenaars, huurders, gebruikers of gerechtigden van terreinen, bebouwd of onbebouwd, moeten hun
terreinen op zulke wijze onderhouden dat het opschietend gras, onkruid en struiken geen gezichtshinder
vormen voor het verkeer op de openbare wegen en hierdoor de weggebruikers in gevaar zouden brengen,
noch op hygiënisch (woekerplaats voor ongedierte) of esthetisch vlak de omgeving in opspraak zou
brengen.
Artikel 88
Het is verboden voorwerpen, stoffen of goederen die het licht of het zicht kunnen belemmeren, die
hinderend zijn of die onwelriekende geuren verspreiden te plaatsen nabij de woningen.
Zij dienen geplaatst te worden op volgende afstand van de woningen en langs onbewoonde straatgedeelten,
zonder dat zij de normale doorgang belemmeren.
Artikel 89
Het is verboden linnengoed of tapijten boven de openbare weg uit te kloppen, te borstelen of te schudden.
Afdeling 2 – Ophalen van vuinis.
Artikel 90 tot en met artikel 96
Gewijzigd door Politie Reglement betreffende de ophaling van huishoudelijk afvalstoffen 10-05-2005.
Afdeling 3 – Het storten in containers.
Artikel 97 tot en met artikel 101
Gewijzigd door Politie Reglement betreffende de ophaling van huishoudelijk afvalstoffen 10-05-2005.
Afdeling 4 – Artikel van Toepassing op Hoofdstuk 2 – Afdeling 2 en 3.
Artikel 102
Gewijzigd door Politie Reglement betreffende de ophaling van huishoudelijk afvalstoffen 10-05-2005.
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Afdeling 5 – Afloop van regenwater en van afvalwater.
Artikel 103
In de gedeelten van de gemeente waar waterloopjes, grachten of een rioleringsnet bestaan is het verboden
regenwater of afvalwater komende van gebouwde eigendommen op de openbare weg te laten lopen.
Artikel 104
In de gedeelten van de gemeente waar een rioleringsnet bestaat is bij iedere nieuwbouw de aanleg van een
septic tank verplicht.

Artikel 105
Het is verboden in de afvoerriolen voor regen- en afvalwaters iets te plaatsen, te gieten, te gooien of te laten
lopen waardoor ze kunnen verstoppen.
Afdeling 6 – Het afvloeien van gier, aal, beer en pulpwater.
Artikel 106
Het afvloeien van gier, aal, beer en pulpwater op de openbare weg, in grachten, in beken en in de riolering is
te allen tijde verboden.
Afdeling 7 – Ontstoppen, reinigen en herstellen van riolen en rioolmonden.
Artikel 107
Behoudens toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid is het verboden de riolen op het openbaar
domein te ontstoppen, te reinigen of te herstellen.
Artikel 108
De aangelande eigenaars moeten de rioolmonden die zij hebben aangelegd of laten aanleggen ontstoppen en
reinigen.
Afdeling 8 –Reinigen van de openbare weg.
Artikel 109
Onverminderd artikel 112 moet iedere aangelande instaan voor de reinheid van de aangelegde berm of het
trottoir voor het onroerend goed naargelang hij gebruiker, huurder of eigenaar is inbegrepen het uitroeien
van grassen en onkruid.
Artikel 110
Behalve in het artikel 112 vermelde geval is het verboden de aangelegde bermen of trottoirs te reinigen na
22.00 uur en voor 08.00 uur.
Artikel 111
Het is verboden slijk, zand en vuilnis dat zich voor de huizen bevindt op de straten, in de greppels of
rioolmonden te vegen. Het is tevens verboden in de rioolmonden stoffen in te brengen die verstopping
kunnen veroorzaken of die schadelijk zijn voor de openbare gezondheid of het leefmilieu.
Artikel 112
Iedereen die op om even welke wijze de openbare weg heeft bevuild of laten bevuilen, zelfs door dieren
waarvoor hij verantwoordelijk is, moet ervoor zorgen dat deze onverwijld opnieuw proper wordt gemaakt.
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Artikel 113
Het is verboden, behoudens een geval van overmacht, op de openbare weg herstellingen uit te voeren aan
voertuigen. Dit geldt tevens voor onderhoudsbeurten.
Afdeling 9 –Grachten.
Artikel 114
Het is verboden in de grachten eerder wat te plaatsen, te gieten, te gooien of te laten lopen waardoor deze
kunnen verstoppen.
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HOOFDSTUK III
OPENBARE GEZONDHEID.
Afdeling 1 – Gezondheid van de woningen
Artikel 115
Deze afdeling is van toepassing op de woningen waarvan de toestand een gevaar oplevert voor de openbare
gezondheid.
Artikel 116
Wanneer er onmiddellijk gevaar dreigt schrijft de burgemeester aangepaste maatregelen voor.
Artikel 117
Wanneer er geen onmiddellijk gevaar dreigt laat de burgemeester een expertiserapport opmaken dat hij aan
de betrokkenen meedeelt.
Artikel 118
De betrokkenen, eigenaars en gebruikers, zijn verplicht aan de beambten van de bevoegde gemeentedienst
en eventueel aan de door de burgmeester afgevaardigde beambten vrije toegang tot de onroerende eigendom
te verschaffen en zich te schikken naar de maatregelen welke bedoelde beambten zullen treffen om de
uitvoering van hun opdracht mogelijk te maken.
Artikel 119
Samen met de mededeling van het expertiserapport verzoekt de burgemeester de betrokkenen, hem binnen
een redelijke termijn die hij vaststelt, hun aanmerkingen betreffende de staat van de woning en de
maatregelen die hij wil voorschrijven te laten toekomen.
Na kennis genomen te hebben van die opmerkingen of bij ontstentenis daarvan schrijft de burgemeester
aangepaste maatregelen voor en stelt hij de termijn voor de uitvoering daarvan vast.
Artikel 120
Het besluit van de burgmeester waarvan sprake is in artikel 119 alinea 2 wordt aangeplakt op de gevel van
de woning.
Artikel 121
Als de burgemeester een woning onbewoonbaar verklaart of bevolen heeft ze te ontruimen is het verboden
ze te bewonen of vergunning te geven om ze te bewonen.
Afdeling 2 – Opstapelen, verspreiden en lozen van hinderlijke of schadelijke goederen.
Artikel 122
Het is verboden hinderlijke of schadelijke goederen op te stapelen, te verspreiden of te lozen wanneer de
openbare gezondheid door deze handelingen in gevaar kan worden gebracht.
Artikel 123
Het is verboden om op zaterdagen, zondagen en op wettelijke of plaatselijke feestdagen gier evenals mengen/of drijfmest te vervoeren, te storten of te strooien op weilanden en akkergronden.
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Artikel 124
Wie gier, meng- of drijfmest openspreidt of laat openspreiden op akkergronden is verplicht ervoor te zorgen
dat dit onmiddellijk wordt ondergewerkt. Bij ongunstige weeromstandigheden die de verdere bewerking
van de akkergrond zouden beletten, wegens gevaar voor ernstige structuurverval van de grond, is het
verboden gier en meng- of drijfmest open te spreiden.
Afdeling 3 – Luchtverontreiniging
Artikel 125
Zijn strafbaar met de straffen bepaald in onderhavig reglement de personen die, uit welke hoofde ook,
verantwoordelijk zijn voor het veroorzaken van rook, roet, geuren, dampen, giftige of bijtende gassen
waardoor de buurt gehinderd of atmosfeer bezoedeld wordt en in het algemeen alle uitwasemingen die de
openbare gezondheid en veiligheid, de landbouwopbrengst, de goede staat van gebouwen en monumenten
of de schoonheid van het landschap schaden.
Afdeling 4 –Drinkwater / Leidingwater.
Artikel 126
De bevoorrading van drinkwater uit een waterput mag slechts gebeuren nadat de bevoegde overheid het
drinkwater heeft verklaard op basis van een biologisch onderzoek.
Artikel 127
Het is absoluut verboden gedurende de tijd van waterschaarste het leidingwater te gebruiken voor het
besproeien van grasperken en plantsoenen, het reinigen van voetpaden en voertuigen, het reinigen van
dierenstallen of op enige andere wijze water te verspillen.
Afdeling 5 –Gebruik van brandstof voor de verwarming van gebouwen.
Artikel 128
Het gebruik van voor verwarming bestemde brandstof is aan volgende regelen onderworpen :
a. Het zwavelgehalte van vloeibare brandstoffen mag niet meer bedragen dan 1 % van het gewicht,
ongeacht het type van de gebruikte vloeibare brandstof;
b. Het gehalte van vluchtige zwavel van vaste brandstoffen mag niet meer bedragen dan 1 % van het
gewicht.
Daarenboven is de verbranding van turf, bruinkool en niet rookloze koolagglomeraten verboden in de
woonwijken van de gemeente.
Afdeling 6 – Gebruik van verwarmingsinstallaties met verbranding.
Artikel 129
De gebruikers van verwarmingsinstallaties met verbranding moeten ervoor zorgen dat de werking van hun
installatie geen hinder oplevert voor de openbare gezondheid.
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HOOFDSTUK IV
OPENBARE VEILIGHEID.

Afdeling 1 – Gebouwen en lokalen
Onderafdeling 1 – Toepassingsgebied.

Artikel 130
De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op de inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek
toegankelijk zijn, ook al wordt het publiek er slechts onder bepaalde voorwaarden toegelaten, en waar
minstens dertig personen toegelaten kunnen worden of toegelaten zijn.
Ze zijn niet van toepassing op inrichtingen :
- in open lucht, al dan niet met tijdelijk karakter zoals kermistenten en - installaties.
- de danszalen ingedeeld als gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke inrichtingen d.w.z. de danszalen met
een dansoppervlakte van meer dan 100 m²

Artikel 131
In de verkoopinrichtingen die toegankelijk zijn voor het publiek en die niet opgenomen zijn in de lijst van
de gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke inrichtingen wordt het toegelaten maximum aantal personen
bepaald als volgt :
- kelderverdieping : één persoon per 6 m2 totale oppervlakte;
- benedenverdieping : één persoon per 3 m2 totale oppervlakte;
- bovenverdieping
: één persoon per 4 m2 totale oppervlakte;
In de inrichting waar vaste zetels zijn aangebracht wordt het aantal personen bepaald, die toegelaten kunnen
worden of toegelaten zijn, door het aantal zitplaatsen.
In de andere inrichtingen wordt het maximum aantal personen bepaald op één persoon per vierkante meter
totale oppervlakte van de zaal of instelling.
In elk ander geval wordt het aantal personen, die toegelaten kunnen worden of toegelaten zijn berekend
volgens artikel 138 (of : dat niet groter mag zijn dan het aantal dat toegelaten is krachtens dit artikel of
krachtens artikel 138) aan de burgemeester meegedeeld en vermeld in het veiligheidsregister dat
voorhanden moet zijn in iedere inrichting.
Het aantal moet eveneens aangeduid worden op een bordje dat door de uitbater van de inrichting op een
voor iedereen goed zichtbare plaats moet worden aangebracht.

Artikel 132
Behoudens de uitdrukkelijke afwijking wordt aan de in deze verordening gebruikte termen, zoals weerstand
tegen brand en reactie bij brand, de betekenis toegekend die eraan wordt gegeven in de NBN 713.010
(K.B. 04.04.1972 - Stbl. 22.12.1972) en NBN S 21-201: Terminologie (Brandbeveiligheid in de
gebouwen). De bepaling van de graad van weerstand tegen brand geschiedt overeenkomstig de NBN
713.020.
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Onderafdeling 2 – Inplanting en toegangswegen.
Artikel 133
Het gebouw moet voortdurend bereikbaar zijn voor de brandweer. Op ten minste één toegangweg of vrije
ruimte moet het materieel en de voertuigen van de brandweer kunnen rijden en werken.
Die weg of ruimte moet volgende kenmerken hebben :
- minimale vrije breedte : 4 m , 8 m indien de toegangsweg doodloopt;
- minimale draaistraal : 11 m aan de binnenkant en 15 m aan de buitenkant;
- minimale vrije hoogte : 4 m;
- maximale helling : 6 %;
- draagvermogen : derwijze dat de voertuigen zonder verzinken en met maximale asbelasting van 13
ton er kunnen rijden en stilstaan zelfs wanneer ze het terrein vervormen.
Bijgebouwen, uitspringende daken, luifels, uitkragende delen en andere dergelijke toevoegingen zijn enkel
toegelaten indien daardoor noch de evacuatie, noch de veiligheid van de gebruikers, noch de aktie van de
brandweer in het gedrang komt.
Onderafdeling 3 – Bouwmaterialen en versieringen
Artikel 134
1. Een weerstand tegen brand gedurende ten minste één uur is vereist voor volgende bouwelementen :
– dragende elementen van het gebouw, inzonderheid de dragende muren, kolommen en balken;
– vloeren;
– trappen, die bovendien uit metselwerk, beton of andere bouwmaterialen moeten vervaardigd zijn, die
niet brandbaar zijn bij een verhitting tot 929°C;
– muren, vloeren en plafonds van de stookplaatsen en van de lokalen waar zich de brandstofvoorraad
bevindt; deze lokalen zullen afgesloten zijn met een zelfsluitende en rookdichte deur, met eveneens
een weerstand tegen brand van één uur, “voor zover deze lokalen gelegen zijn in een gebouw dat een
rechtstreekse verbinding heeft met het gebouw dat voor publiek toegankelijk is”.
2. Een weerstand tegen brand gedurende ten minste een half uur is vereist voor volgende bouwelementen :
- niet dragende muren en wanden;
- wanden en al de bijhorigheden van kokers, zoals ondermeer kokers voor leidingen en
huisvuilstortkokers;
- deuren, die verbinding geven tussen de dansgelegenheid en de niet voor het publiek toegankelijke
lokalen.
Artikel 135
1. De gewone plafonds en hun ophangingselementen moeten :
- bij brand een stabiliteit van ten minste een half uur bezitten;
- vervaardigd zijn uit of bekleed zijn met een materiaal, dat niet brandbaar is bij een verhitting tot
821°C.
2. Voor de vast bevestigde bekleding ongeacht of ze als thermische of geluidsisolatie als versiering of met
enig ander doel worden gebruikt gelden volgende voorschriften :
2.1. De aan de vertikale wanden van de evacuatiewegen bevestigde bekledingen zijn op blijvende wijze
niet ontvlambaar (NBN 713.010).
2.2. De aan de vertikale wanden van de dancing en bijhorende lokalen bevestigde bekledingen evenals
de bekledingen van de vaste zitplaatsen hebben een oppervlakte met trage
vlamvoortplantingssnelheid (NBN 713.010).
2.3. De vloerbekledingen van de dancing en van de evacuatiewegen hebben een gemiddelde
vlamvoortplantingssnelheid (NBN 713.010).
2.4. De bekledingen moeten op zulke wijze worden aangebracht dat de mogelijkheid niet bestaat dat
stof of afval zich achter de bekleding ophoopt.
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3. De niet-vaste bevestigde bekledingen, de losse versieringen en het meubilair moeten uit nietontvlambare stoffen vervaardigd zijn of een weerstand tegen brand van ten minste een half uur bezitten.
4. Textielstoffen zijn in de dancing en in de evacuatiewegen verboden met uitzondering van stoffen die een
brandvertragende behandeling hebben ondergaan. Velums en andere in een horizontaal vlak
aangebrachte doeken zijn verboden. Vertikaal hangende doeken mogen geen deur of uitgang aan het
gezicht onttrekken noch het gebruik ervan bemoeilijken.
5. Alle in dit artikel bedoelde materialen, evenals alle gebruikte stoffen mogen slechts een beperkte
rookontwikkeling scheppen, overeenkomstig de bepalingen van de NBN 713.030.
6. Een attest, af te geven door een door het gemeentebestuur erkende controle-instelling, moet op diens
verzoek aan de burgemeester of zijn afgevaardigde worden voorgelegd, ter staving van de verklaring dat
aan de eisen van dit artikel is voldaan.
Onderafdeling 4 – Ventilatie en Rookafvoer.
Artikel 136
1. Een aangepast, natuurlijk en permanent functionerend ventilatiesysteem moet een behoorlijke
luchtverversing in de dancing en in de andere voor het publiek toegankelijke lokalen waarborgen.
De doorsnede van de luchtafvoerkanalen moet in verhouding staan tot de omvang van het lokaal en het
maximum toegelaten aantal aanwezigen nl. het debiet dat overeenkomt met 20m3 luchtverversing
per uur en per persoon.
2. De nodige schikkingen moeten worden genomen opdat, in geval van brand, de rook zo snel mogelijk uit
de dancing en uit de uitgangen verdwijnt. De burgemeester zal op advies van zijn gemachtigde, in
voorkomend geval, het aanbrengen van ventielatieluiken en rookafvoerkanalen opleggen.
Onderafdeling 5 – Uitgangen en trappen.
Artikel 137
De trappen, gangen en deuren evenals de wegen die ernaar toe leiden, hierna met de term “uitgang”
aangeduid, moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van de inrichting mogelijk maken.
Inrichtingen of gedeelten van inrichtingen waar een maximum aantal toegelaten personen 100 (honderd) of
meer bedraagt moeten over ten minste twee afzonderlijke uitgangen beschikken.
Drie afzonderlijke uitgangen zijn vereist voor inrichtingen of gedeelten van inrichtingen waar het maximum
aantal toegelaten personen 500 (vijfhonderd) of meer bedraagt.
Artikel 138
De uitgangswegen en deuren moeten een totale vrije breedte hebben die tenminste gelijk is, in centimeter,
aan het maximum aantal in de instelling toegelaten personen bepaald overeenkomstig artikel 131.
Elke uitgang moet evenwel een vrije breedte van minimum 80 cm hebben. In de bestaande inrichtingen mag
dit 70 cm zijn.
Artikel 139
Wanneer de inrichting op bovenverdieping of kelderverdieping voor het publiek toegankelijke lokalen
heeft moeten deze door vaste trappen worden bediend, zelfs indien er liften of andere toegangsmiddelen
zijn.
Verdiepingen waar het maximum aantal toegelaten personen honderd of meer bedraagt moeten over
tenminste twee afzonderlijke trappen beschikken.
Verdiepingen waar het maximum aantal toegelaten personen vijfhonderd of meer bedraagt moeten over
tenminste drie afzonderlijke trappen beschikken.
De trappen moeten een totale breedte hebben, in centimeter, ten minste gelijk aan het aantal personen door
wie zij moeten gebruikt worden om de uitgangen van de inrichting te bereiken, vermenigvuldigd met 1,25
indien het om dalende trappen gaat en met 2 indien het om stijgende trappen handelt.
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Het berekenen van deze breedten moet gesteund zijn op de veronderstelling dat, bij het verlaten van het
gebouw, alle personen van een verdieping samen de naburige verdieping vervoegen en dat deze al ontruimd
is als zij er aankomen.
In ieder geval moet de breedte van elke trap minimum 80 centimeter bedragen.
Artikel 140
Om aan de eisen van artikel 139 te voldoen :
- komen rol- en spiltrappen evenals hellende trappen met een helling van meer dan 10 procent niet in
aanmerking;
- moeten de trappen uit rechte delen bestaan en een aantrede hebben van minimum 20 centimeter.
Draaitrappen kunnen toegestaan worden mits de aantrede op de looplijn minimum 20 centimeter bedraagt.
Artikel 141
De trappen dienen, op de gepaste plaats (en), voorzien te zijn van stevige leunen.
De treden moeten slipvrij zijn.
Roltrappen moeten aan ieder uiteinde kunnen stilgelegd worden.
Artikel 142
In winkels, warenhuizen en soortgelijke inrichtingen mogen de verkoop- en uitstalstands geen hinder
vormen voor een vlotte doorgang van het publiek.
Het is verboden tussen de verkoopstands of tegen de boord ervan waren te plaatsen die een vlotte evacuatie
in gevaar brengen of vertragen.
De exploitant zorgt ervoor dat de aankoopwagentjes, die ter beschikking van de klanten worden gesteld, zo
geplaatst worden dat zij een snelle ontruiming van de inrichting niet verhinderen.
Artikel 143
De deuren in de uitgangswegen moeten ofwel in beide richtingen ofwel in de vluchtzin opendraaien.
Tijdens de openingsuren van de inrichting mogen zij in geen geval vergrendeld of met een sleutel gesloten
worden.
Uitgangsdeuren, die zich op minder dan hun breedte van de rooilijn bevinden, draaien naar binnen open en
moeten tijdens de openingsuren van de inrichting permanent en vergrendeld openblijven. Uitzondering
wordt gemaakt voor uitgangsdeuren van een bijzonder type, die bij gewone druk alleen naar binnen draaien
maar bij een sterkere druk ook naar buiten draaien, deze hoeven niet tijdens de openingsuren van de
inrichting permanent en vergrendeld open te blijven.
De deuren in de uitgangswegen die twee uitgangen verbinden, moeten in beide richtingen opendraaien.
Draaideuren en draaipaaltjes zijn in uitgangen niet toegelaten.
Automatische werkende deuren mogen gebruikt worden, mits zij, bij het uitvallen van de elektrische stroom
of een ander defect, vanzelf in open stand worden gebracht.
Artikel 144
Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgang kunnen belemmeren te plaatsen op de
trappen, in de uitgangswegen, uitgangen, nooduitgangen en wegen die er naartoe leiden of die de nuttige
breedte ervan kunnen verminderen.
Artikel 145
De plaats van elke uitgang en van elke nooduitgang evenals de richting van de wegen, uitgangswegen en
trappen die naar deze uitgangen leiden worden aangeduid door de reddingstekens bepaald in het K.B.van
19.08.1980 (B.S. 09.10.1980).
De leesbaarheid van de reddingstekens wordt verzekerd zowel door de normale verlichting als door de
veiligheidsverlichting.
Zij moeten vanuit alle delen van de voor het publiek toegankelijke lokalen goed leesbaar zijn.
De deuren die niet naar een uitgang leiden moeten een duidelijke vermelding ‘geen uitgang” dragen.
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Artikel 146
Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op zichthoogte een opvallend merkteken dragen.
Artikel 147
De glazen deuren en de deuren met glazen panelen bestaan uitsluitend uit veiligheidsglas.
Onderafdeling 6 – Verlichting en elektrische installaties
Artikel 148
De lokalen moeten behoorlijk verlicht zijn. Alleen elektriciteit is toegelaten als kunstmatige
verlichtingsbron. Een keuringsattest opgemaakt door een erkend organisme (ARAB) moet kunnen
voorgelegd worden.
Artikel 149
In de inrichtingen moet een veiligheidsverlichting worden aangebracht met een voldoende lichtsterkte om
een gemakkelijke ontruiming te verzekeren (b.v. één lux).
Deze veiligheidsverlichting moet automatisch en onmiddellijk in werking treden bij het uitvallen van de
verlichting, zij moet ten minste één uur zonder onderbreking kunnen functioneren.
Onderafdeling 7 – Verwarming en brandstof.
Artikel 150
In verband met de verwarmingsinstallaties zullen alle nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen om
oververhitting, ontploffing of ander brandgevaar te voorkomen.
Artikel 151
De niet op elektriciteit werkende verwarmingstoestellen moeten hun verbrandingsgassen naar buiten
afvoeren; met uitzondering van de stralingspanelen die op voldoende hoogte geplaatst zijn in bewoonde
lokalen als die maar een grote ruimte beslaan (kerk, terrassen, inkom van inrichtingen, enz …)
Artikel 152
De verplaatsbare toestellen zijn verboden.
Artikel 153
De verwarmingsketel en de brandstofvoorraad moeten in een afzonderlijk en goed verlucht lokaal worden
ondergebracht waarvan de wanden een weerstand tegen brand van tenminste 1 uur moeten hebben. Deze
lokalen mogen geen enkele rechtstreekse verbinding hebben met voor het publiek toegankelijke lokalen.
Wanneer de ketel echter gevoed wordt door gas dat lichter is dan lucht, dan mag hij geplaatst worden in een
lokaal dat ook tot andere doeleinden dient als de te verwarmen ruimte niet groter is dan duizend kubieke
meter.
De deuren van de in vorige alinea bedoelde lokalen moeten een weerstand tegen brand van tenminste een
half uur hebben en zelfsluitend zijn.
Artikel 154
De toevoerleiding tussen de brandstoffenvoorraad en de stookplaats moet van metaal zijn en stevig
bevestigd worden. Ze moet een afsluitkraan hebben, buiten de stookplaats en het lokaal van de
brandstoffenvoorraad, en gemakkelijk bereikbaar zijn.
Artikel 155
In de voor het publiek toegankelijke gebouwen zijn de gasmeters van het type “beschermende meter” of
“versterkte meter”. De meter moet beschermd worden door een afsluitkraan buiten het gebouw en de plaats
van die kraan moet op de gevel gesignaleerd worden.
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Artikel 156
De gasmeter moet in een behoorlijk verlucht lokaal geplaatst worden. Hij mag in de stookplaats
ondergebracht worden als de verwarmingsinstallatie werkt op leidinggas.

Artikel 157
Recipiënten met een vloeibaar gemaakt gas mogen niet in een kelderverdieping geplaatst worden.
Zij moeten ofwel in de open lucht ofwel in een uitsluitend daartoe bestemd en behoorlijk verlucht lokaal
ondergebracht worden. De lege recipiënten die vloeibaar gemaakte gassen bevat hebben moeten in de open
lucht opgeslagen worden.
Onderafdeling 8 – Brandbestrijdingsmiddelen
Artikel 158
De exploitant moet voldoende brandbestrijdingsmiddelen aanbrengen. Hij raadpleegt de bevoegde diensten
dienaangaande. In de lokalen toegankelijk voor het publiek moeten ten minste 2 snelblusapparaten van het
type 6 kg poeder ABC opgesteld zijn.
De brander van een C.V.-installatie op stookolie wordt beveiligd met een automatische snelblusser gevuld
met polyvalent poeder, evenals met een geluids- en optisch waarschuwingstoestel, zo er hevelwerking in de
stookolieleiding mogelijk is.
Artikel 159
Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen vorst, op
doeltreffende wijze gesignaleerd worden, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld zijn. Het moet
steeds onmiddellijk in werking kunnen gebracht worden.
Artikel 160
Het gebruik van blustoestellen die giftige gassen uitwasemen is verboden.
Artikel 161
De inrichting moet op het openbaar telefoonnet aangesloten zijn. In de onmiddellijke nabijheid van het
telefoontoestel, dat rechtstreeks te bereiken en te gebruiken is, moeten de oproepnummers van de
hulpdiensten aangeduid worden.
Bij begin van brand moeten de personeelsleden door middel van een bijzonder signaal kunnen
gewaarschuwd worden. Er moet bovendien een alarmsysteem beschikbaar zijn waarmee de aanwezigen er
op een duidelijke wijze worden toe aangezet de instelling zo spoedig mogelijk te verlaten.
Artikel 162
Al het personeel moet omtrent de gevaren van brand in de inrichting ingelicht worden. Sommige
personeelsleden, vooraf aangeduid om reden van de aard van hun functie, moeten geoefend worden in het
gebruik van de brandbestrijdingsmiddelen en de ontruiming van de inrichting.
Artikel 163
In de lokalen waar het niet verboden is te roken moeten er asbakken in voldoende getale en op nuttige
plaatsen aanwezig zijn. Zij dienen geledigd te worden in een metalen recipiënt voorzien van goed sluitend
deksel.
Artikel 164
In de lokalen toegankelijk voor het publiek mogen geen afval noch afgedankte voorwerpen of produkten
bewaard worden.
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Onderafdeling 9 – Aanvullende bepalingen betreffende de openbare lokalen waar gedanst wordt.
Artikel 165
Synthetische textielstoffen zijn verboden in de zalen waar gedanst wordt en in de evacuatiewegen ervan.
Artikel 166
Ieder lokaal moet een nooduitgang hebben, in principe gelegen aan de tegenovergestelde kant van het lokaal
waar de gewone uitgang zich bevindt. Op advies van de brandweerdienst kan de burgemeester afwijkingen
toestaan op dit principe.
De nooduitgang moet op een gemakkelijke wijze toegang verlenen tot de openbare weg.
Deuren die verbinding geven tussen het lokaal en de lokalen of ruimten die niet voor het publiek
toegankelijk zijn moeten zelfsluitend zijn.
Artikel 167
Het gebruik van verwarmingstoestellen met vloeibaar petroleumgas is verboden inde zalen waar gedanst
wordt.
Artikel 168
Het opslaan van brandbare vloeistoffen, vloeibaar gas en licht brandbare vast stoffen in de lokalen waar het
publiek toegang heeft is verboden.
Het is verboden in die lokalen alles wat voor zelfontbranding vatbaar of gemakkelijk ontvlambaar is achter
te laten.
Onderafdeling 10 – Opening, controle, vrijstellingen, sluiting van ambtswege.
Artikel 169
Aan het openen van een inrichting die toegankelijk is voor het publiek is de voorwaarde verbonden dat de
burgemeester daarvan vooraf schriftelijk in kennis gesteld wordt.
Artikel 170
De elektrische installaties, alsmede de gasinstallaties en de verwarmingsinstallaties moeten tenminste om de
drie jaar aan een volledige en grondige controle onderworpen worden. De veiligheidsverlichting en het
materiaal voor brandbestrijding worden ten minste om het jaar aan een volledige en grondige controle
onderworpen.
Deze controle zal, in zoverre er van Rijkswege agenten of organen erkend werden, aan één van deze worden
toevertrouwd.
Bij ontstentenis daarvan zal een beroep gedaan worden op een bevoegde technicus of op de installateur.
De datum van die controle en de gedane vaststellingen worden genoteerd in een veiligheidsregister en , wat
de blustoestellen betreft, ook op de controlekaart. Ze moeten steeds ter beschikking van de burgmeester en
van de bevoegde ambtenaren worden gehouden.
Iedere vermelding in het register wordt gedateerd en ondertekend.
Aan de opmerkingen, gemaakt tijdens de controle, moet de exploitant onmiddellijk het passend gevolg
geven.
Artikel 171
De exploitant mag het publiek niet tot de inrichting toelaten dan na zich telkens ervan vergewist te hebben
dat aan de voorschriften van deze afdeling voldaan is.
Artikel 172
De exploitant verleent te alle tijde toegang tot de inrichting aan de burgmeester en aan de bevoegde
ambtenaren. Op hun vraag is hij verplicht het bewijs te leveren dat de voorschriften van de artikelen 149,
164, 165 en 166 nageleefd zijn.
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Artikel 173
De burgemeester kan, volgens voorwaarden die hij vaststelt, afwijkingen toestaan aan de voorschriften van
deze afdeling. Bij iedere aanvraag tot afwijking moet een verslag tot staving gevoegd zijn. De ontvangst
ervan wordt gemeld.
Artikel 174
De burgemeester kan de sluiting van de inrichting bevelen zolang de voorschriften van deze afdeling niet
nageleefd worden of wanneer de openbare veiligheid door de nalatigheid, het verzuim of de onwil van de
exploitant in het gedrang wordt gebracht.
Onderafdeling 11 – Overgangsbepalingen.
Artikel 175
De exploitant moet kennis geven van het bestaan van zijn inrichting binnen de maand volgend op de
inwerkingtreding van deze verordening.
Bij deze kennisgeving wordt eventueel de in artikel 173 vermelde aanvraag van afwijking gevoegd.
Artikel 176
De exploitant moet binnen zes maanden, volgend op de inwerkingtreding van deze verordening, zijn
inrichting in overeenstemming brengen met de bepalingen van deze verordening eventueel aangepast
volgens de verleende afwijking.

Afdeling 2– Maatregelen ter voorkoming van brand
Artikel 177
Het is verboden vuur aan te steken op minder dan 100m. van huizen, gebouwen, weiden, heiden,
boomgaarden, beplantingen, hagen, mijten, graantassen, hooi, stro of andere verzamelingen van brandbare
stoffen.
Het is tevens verboden een aangestoken vuur te laten doorbranden tussen het vallen van de avond en het
aanbreken van de dag. De aansteker moet bestendig bij het vuur blijven.
Artikel 178
De graan-, hooi- en stromijten zullen altijd moeten geplaatst worden op een afstand van meer dan 20 meter
van alle woningen of gebouwen en op minstens 10 meter van de openbare weg.
Artikel 179
Het is te alle tijde verboden allerhande vuilnis en afval, zoals huishoudelijk afval, papier, snoeisel van
hagen, struiken, bomen en afval van tuinen, te verbranden in grachten en op de gelijkgrondse- of verhoogde
bermen langs de openbare weg.
Artikel 180
Het is verboden het grondgebied van de gemeente te doorlopen met brandende fakkels tenzij bij volstrekte
noodzakelijkheid, mits voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester.
Artikel 181
Het is te alle tijde en gelijk waar verboden om feest- en danstenten op te richten zonder toelating van de
burgemeester, dit om reden van het brandgevaar en andere ongelukken waarvan deze de oorzaak kunnen
zijn.
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Afdeling 3– Watervoorraden voor het blussen van branden.
Artikel 182
Het parkeren van voertuigen of het opslaan van zaken is verboden, ook tijdelijk, wanneer hierdoor de
positiebepaling van de toegang tot het gebruik van watervoorraden voor het blussen van branden gehinderd
of verhinderd wordt.
Artikel 183
Het is verboden de tekens ter identificatie of positiebepaling van de watervoorraden voor het blussen van
branden onherkenbaar te maken, te beschadigen, onzichtbaar te maken of te laten maken.
Artikel 184
Iedereen is verplicht om bij sneeuwval ervoor te zorgen dat voor de eigendom die hij bewoont de toegang
tot de brandkranen vrijgehouden wordt.

Afdeling 4– Verplichtingen opgelegd in geval van brand.
Artikel 185
Diegenen die een brand opmerken moeten dit onmiddellijk mededelen aan de territoriaal bevoegde
brandweerdiensten.
Artikel 186
De bewoners van een gebouw of van een gedeelte van een gebouw waar brand uitgebroken is moeten
gehoorzamen aan de bevelen van de leider van de reddingsploeg.
Diezelfde verplichting geldt ook voor de bewoners van een gebouw of van een gedeelte van een gebouw in
de buurt van de brandhaard.
Afdeling 5 - Onderhouden en vegen van schoorstenen en rookkanalen.
Artikel 187
De gebruikers van een gebouw of van een gedeelte van een gebouw, zijn verplicht te zorgen dat de
schoorsteen en de rookkanalen die zij gebruiken voortdurend in goede staat onderhouden worden.
Afdeling 6 – Openbare vergaderingen
Artikel 188
Behoudens schriftelijke toelating van de burgmeester is het verboden in open lucht vergaderingen te
organiseren.
De aanvraag, gericht aan de burgemeester, dient minstens 14 dagen op voorhand te geschieden.
De houders van deze vergunning zijn ertoe gehouden de voorwaarden na te leven die in deze vergunning
worden gesteld. Het niet naleven der voorwaarden sluit de intrekking van de vergunning in zich.
Artikel 189
De deelnemers aan de in artikel 188 bedoelde vergaderingen moeten gehoorzamen aan de bevelen van de
politie die tot doel hebben de openbare veiligheid te vrijwaren of te herstellen.
Artikel 190
De burgemeester moet minstens 1 maand op voorhand op de hoogte worden gebracht van alle openbare
vergaderingen in zaal waar er tenminste dertig personen plaats kunnen nemen.
Artikel 191
Alle openbare danspartijen moeten tenminste 14 dagen vooraf aangegeven worden bij het gemeentebestuur.
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Afdeling 7– Speelpleinen of speelterreinen die toegankelijk zijn voor het publiek.
Artikel 192
Het is verboden, zonder schriftelijke vergunning van de burgemeester, ten gerieve van het publiek op
speelpleinen of speelterreinen een schommel, glijbaan, wip, draaimolen, klimtoestellen, kabelbaan,
kettingbrug of om het even welk ander speeltuig te plaatsen dat gevaar kan opleveren voor de openbare
veiligheid. De burgemeester stelt de voorwaarden van deze vergunning vast.
Artikel 193
Het is verboden een toestel in gebruik te houden waarvan het gebruik door de burgemeester verboden werd.
Artikel 194
De uitbater is verplicht de toegelaten toestellen in goede staat te houden.

Afdeling 8–Hoogstammige bomen.
Artikel 195
Het vellen van hoogstammige bomen is onderworpen aan een vergunning af te geven door de bevoegde
gemeentelijke overheid behoudens toepassing van art. 48 van de wet op ruimtelijke ordening en stedebouw.
Artikel 196
Onder hoogstammige boom moet verstaan worden elk houtachtig gewas met een stamomtrek van tenminste
dertig centimeter gemeten op één meter hoogte boven het maaiveld, of degene die een hoogte van zeven
meter heeft bereikt, met uitzondering nochtans van fruitbomen.
Artikel 197
Het vellen van zulke bomen zonder vergunning, het derwijze snoeien dat de boom in zijn normale wasdom
geremd wordt, of de vernietiging van de bomen door een ander procédé dan het vellen, is verboden.
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HOOFDSTUK V
BEPALINGEN GEMEEN AAN HOOFDSTUK 3 EN 4
Artikel 198
Wie bemerkt dat er iets kan gebeuren of gebeurd is dat van die aard is dat de openbare gezondheid of
veiligheid erdoor in gevaar komt is verplicht onmiddellijk de openbare overheid te verwittigen.
Ieder alarm dat geen ander doel heeft dan een nutteloos optreden van de overheid of de verontrusting van de
burgers te veroorzaken is verboden.
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HOOFDSTUK VI
OPENBARE RUST.
Afdeling 1 – Bestrijding van de geluidshinder.
Artikel 199
Zonder voorafgaande machtiging van de Burgemeester is het verboden op de openbare wegen en plaatsen,
in open lucht klankvoortbrengende toestellen te gebruiken : zoals radio’s, T.V.-toestellen, bandopnemers,
platendraaiers, megafonen, enz. …
Artikel 200
Op wegen en plaatsen waar het publiek toegang heeft mogen in afwijking van art. 1 draagbare en in
voertuigen ingebouwde toestellen zoals radio’s, T.V.-toestellen, bandopnemers, cassetterecordertoestellen
e.a. gebruikt worden in zover zij geen geluid voortbrengen dat meer dan 20 dB (A) ligt boven het niveau
van het plaatselijk achtergrondgeluid, zonder evenwel de in art. 207 gestelde norm te overschrijden. Dit
geluid wordt gemeten op één meter afstand voor de geluidsbron.
Artikel 201
Het gebruik van microwagens kan slechts toegelaten worden van 10 tot 18 uur in de periode van
1-10 tot 31-3 en van 10 tot 20 uur in de periode van 1-4 tot 30-9. De voorafgaande machtiging van de
burgemeester is evenwel vereist. In deze machtiging kan een beperking van de reisweg en tijdstippen
worden bepaald. De in art. 207 gestelde normen mogen niet overschreden worden.
Artikel 202
Binnen gebouwen of inrichtingen die gebruikt worden als openbare feest- en dansgelegenheden mag het
geluidsniveau niet meer dan 90 dB (A) 85 dB (A) bedragen. Het geluid wordt gemeten in het midden van de
zaal of de inrichting. Aanpassing GR 11.10.2016
Artikel 203
Met het doel overdreven lawaai te vermijden zijn volgende verbodsbepalingen van toepassing behoudens
deze materie geregeld werd door een bijzonder wetgeving :
a) Het is verboden motoren van voertuigen, boten, vliegtuigen en werktuigen te gebruiken of te testen in
open lucht tenzij deze uitgerust zijn met de voorgeschreven knaldempers. De term voertuigen omvat
alle vervoermiddelen te land evenals elk beweegbaar landbouw- of industrieel materiaal. Ter controle
van het max. geluid, voortgebracht door motorvoertuigen, bromfietsen en motorfietsen, wordt verwezen
naar de vigerende wetgeving terzake.
b) Motorvoertuigen, motorrijwielen en motorfietsen en in het algemeen alle verkeersmiddelen mogen noch
bij dag noch nacht abnormaal lawaai veroorzaken, het zij door ongewone wijze van besturen, hetzij door
herhaaldelijk gas geven in vrijloopstand, hetzij door het niet afzetten van de motor bij stilstand, hetzij
door het wegnemen van de voorgeschreven knaldempers, hetzij door een onoordeelkundig gebruik van
de remmen.
c) Het is verboden met verbrandingsmotoren aangedreven speel- of experimenteertuigen te gebruiken in
open lucht, op openbare of private terreinen die gelegen zijn op minder dan 350 meter van een
woonwijk.
d) Het is verboden tussen 20 en 8 uur fluiten, sirenen, bellen, klokken, muziek- en geluidsignalen of om het
even welke hulpmiddelen aan te wenden om de aandacht te trekken op de verkoop van een produkt,
hetzij door vast handelsinstellingen, hetzij door beweegbare verkoopinrichtingen, venters of
leurhandelaars, opkopers van gebruikte voorwerpen. Tussen 8 en 20 uur mag de geluidssterkte van
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voornoemde signalen niet hinderlijk zijn en niet langer duren dan 15 sec. en elkaar niet volgen op
minder dan 30 seconden.

e) Het is verboden tussen 20 en 8 uur het begin en einde van de arbeid- of rustpauzen aan te kondigen voor
het personeel van werkhuizen, fabrieken of andere handels- en nijverheidsondernemingen bij middel van
bellen, klokken of sirenes die buiten het gebouw hoorbaar zijn.
Tussen 8 en 20 uur mogen de signalen niet hinderlijk zijn zoals bepaald in art. 207.
f) In de nabijheid van woningen is het gebruik van grasmachines en andere werktuigen, aangedreven door
verbrandingsmotoren niet toegelaten tussen 21 en 8 uur alsook op zon- en wettelijke feestdagen de hele
dag.
Artikel 204
a) Behoudens de wettelijke of reglementaire bepalingen, gesteld door bevoegde hogere overheden, is het
om welke redenen ook verboden wapens af te vuren, knalsignalen te ontsteken of te doen ontploffen.
Het college van Burgemeester en Schepenen zal bij de behandeling van een betreffend dossier de
commodo en incommodo steeds als voorwaarden stellen dat de geluidshinder het in art. 207 vermelde
geluidsniveau niet overschrijdt.
b) De Burgemeester kan bij bijzondere gelegenheden afwijkingen toestaan voor het afvuren van
vreugdeschoten en hij zal de voorwaarden terzake bepalen.
Artikel 205
Het is verboden al dan niet automatische alarmkanonnen of gelijkaardige apparaten op minder dan 350m
van een woonwijk te plaatsen. Het is verboden deze apparaten te laten werken tussen zonsondergang en
zonsopgang. De ontploffingen mogen elkaar op niet minder dan 2 minuten opvolgen.
Artikel 206
De houders van dieren waarvan het voortgebrachte geluid aanleiding geeft tot gerechtvaardigde klachten
vanwege de buren zijn strafbaar met bij onderhavig reglement bepaalde straffen. De houders zijn ertoe
verplicht hun dieren onderdak en huisvesting te verlenen derwijze dat hun geluiden de buren niet kan storen.
Artikel 207
Wordt algemeen verboden elke gerucht of rumoer bij dag of nacht dat zonder noodzaak wordt veroorzaakt
of dat te wijten is aan een gebrek aan vooruitzicht of voorzorg en van aard is om de rust van de inwoners te
storen.
a) Het geluid is als hinderlijk te aanzien en van aard de rust der inwoners te storen of mag als aanleiding
gevend tot een gerechtvaardigde klacht aanzien worden als tussen 8 en 20 uur meer dan 70 dB (A) en
tussen 20 en 8 uur meer dan 55 dB (A) voortbrengt. In rustige zones, stiltezones aangegeven door
verkeersborden of in beschermde landschappen worden de normen teruggebracht tot 60 dB (A) bij dag
(tussen 8 en 20 uur) en 45 dB (A) ’s nachts (tussen 20 en 8 uur). Het geluid wordt gemeten op de
openbare weg op 10 meter afstand van het geluidvoortbrengend apparaat, ofwel op de grens van het
privaat domein waarin het geluid wordt voortgebracht. Bij onmogelijkheid te meten vanop 10 meter
afstand wordt zulks gedaan vanop de meest benaderde afstand.
b) In geval dat personen zich over overdreven burenlawaai beklagen zal het voortgebrachte geluid als
hinderlijk en rustverstorend aanzien worden als het tussen 8 en 20 uur meer dan 55 dB (A), tussen 20 en
23 uur meer dan 40 dB (A) en tussen 23 en 8 uur meer dan 30 dB (A) voortbrengt. Dit geluidsniveau
wordt gemeten in de woning van de klager en dit met gesloten venster.
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Artikel 208
Het geluid is niet als hinderlijk te aanzien of kan geen aanleiding geven tot gerechtvaardigde klacht wanneer
het :
a) het gevolg is van werken aan de openbare weg of voor het aanleggen van openbare nutsvoorzieningen,
uitgevoerd met toelating van de daartoe bevoegde overheid of in opdracht van deze;
b) Het gevolg is van werken uitgevoerd tussen 7 en 20 uur op de werkdagen, waarvoor toelating werd
verleend door de bevoegde overheid, of van noodzakelijke onderhoudswerken en waarbij de nodige
voorzorgen worden getroffen om overdreven of niet noodzakelijk lawaai te vermijden;
c) Het gevolg is van werken of handelingen die bij hoogdringendheid en zonder verder uitstel dienen te
geschieden ter bescherming van personen of eigendommen of ter voorkoming van rampen.
Artikel 209
Dit reglement is niet van toepassing voor geluidshinder, welke het voorwerp uitmaakt van andere wettelijke
reglementeringen.
Artikel 210
De Burgemeester kan afwijkingen aan dit reglement toestaan in verband met het plaatsgrijpen of
aankondigen van uitzonderlijke gebeurtenissen.
Artikel 210-bis

Art 210 bis Alle leden van de lokale politie zijn bevoegd om de overtredingen inzake
geluidshinder op te sporen en vast te stellen. Zij kunnen ten allen tijde de nodige maatregelen
treffen om deze overtredingen te doen ophouden. Zij kunnen desgevallend de betrokken
plaatsen doen ontruimen en de aanwezige geluid-voortbrengende toestellen in beslag nemen.
Toegevoegd GR 11.10.2016.
Afdeling 2 – Drankslijterijen
Artikel 211
Bij wanordelijkheden of indien de uitbater niet bij machte blijkt te zijn de orde in zijn instelling te
handhaven of indien derwijze gerucht gemaakt wordt dat de rust van de buren erdoor gestoord wordt,
mogen de drankslijterijen ten allen tijde door de politie gesloten worden.
Artikel 212
Alle houders van een drankslijterij moeten zich houden aan het besluit van de burgemeester, waardoor
die,met het oog op het vrijwaren van de openbare rust, beveelt de inrichting te sluiten ofwel volledig ofwel
op een bepaald uur.
Afdeling 3 – Woonwagens
Artikel 213
Het is verboden zonder voorafgaandelijke machtiging van de burgmeester of van zijn afgevaardigde
barakken, foor- en woonwagens te plaatsen, zelfs ten tijdelijke titel, langsheen de openbare wegen of op
private eigendommen zonder toelating van de eigenaar, die hiervan onmiddellijk kennis geeft aan het
gemeentebestuur.
Artikel 214
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Uitzondering wordt gemaakt voor kermisreizigers die tijdelijk in de gemeente verblijven ter gelegenheid
van een door het gemeentebestuur toegelaten kermis of foor. Deze kermisreizigers zullen zicht nochtans,
voor het opstellen van hun wagens op openbare wegen en plaatsen, moeten schikken naar de aanduidingen
gegeven door de aangestelde persoon of plaatselijke politie. Zij dienen binnen de drie dagen na het
beëindigen der feestelijkheden de gemeente te verlaten. Om gegronde redenen kan deze termijn verlengd
worden door de burgmeester.
Afdeling 4 – Maskers en vermommingen
Artikel 215
Het is verboden zich gemaskerd, vermomd of verkleed in het openbaar te vertonen. De burgemeester kan in
bijzondere omstandigheden afwijkingen toestaan.
Afdeling 5 – Duiven
Artikel 216
a) De houders van reisduiven en sierduiven zijn verplicht, op de dagen dat duivenwedstrijden plaats
vinden, hun duiven die niet aan de wedstrijdvluchten deelnemen opgesloten te houden vanaf zonsopgang
tot op het ogenblik dat de duivenwedstrijden geëindigd zijn.
b) Ingeval van overmacht, slecht weder of andere oorzaken, waarbij de vluchten niet op de vermelde dagen
worden gehouden, geldt dit verbod voor de daaropvolgende dag en is de medekampende liefhebber
verplicht kenbaar te maken dat de duiven niet op vermelde datum werden gelost.
c) Elke handeling die een medekampende liefhebber schade kan toebrengen is te allen tijde verboden.
Hieronder worden onder andere verstaan : slaan op allerlei voorwerpen, zwaaien met allerlei
voorwerpen, ophangen van allerlei voorwerpen in de nabijheid der hokken, opstellen van molentjes,
draaiende voorwerpen en in het algemeen elke daad die de dieren kan doen op- of afschrikken.
Afdeling 6 – Houden van dieren.
Artikel 217
Het is verboden zonder voorafgaande vergunning, in toepassing van het Algemeen Reglement op de
Arbeidsbescherming, om gevaarlijke, giftige of exotische dieren te houden.
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HOOFDSTUK VII
BEPALING DIE GEMEEN IS AAN DE HOOFDSTUKKEN 2 TOT 6.

Artikel 218
Alle eigenaars van een al of niet bebouwd onroerend goed moeten zich desgevallend houden aan het bevel
van de burgemeester om dat onroerend goed af te sluiten ten einde de openbare reinheid, gezondheid,
veiligheid of rust te beveiligen en dit volgens de bepalingen vervat in dit bevel.
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HOOFDSTUK VIII
DE BEGRAAFPLAATSEN
Afdeling 1 – Algemene Bepalingen
Artikel 219
De teraardebestelling hebben plaats op een van de gemeentelijke begraafplaatsen :
- Hoegaarden – Walestraat
- Hoxem
- Meldert
- Outgaarden
Een columbarium en een asverstrooiïngsweide wordt voorzien op iedere begraafplaats.
Artikel 220
De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor het begraven van de lijken van :
a) de personen begunstigd met het recht op begraving in een geconcedeerd graf of op bijzetting in een
geconcedeerde nis ;
b) de personen die op het grondgebied van de gemeente overleden zijn of er dood werden aangetroffen:
c) de personen die buiten het grondgebied van de gemeente overleden zijn of dood werden aangetroffen
maar die in haar bevolkingsregisters zijn ingeschreven.
Artikel 221
Het gemeentelijk lijkenhuis is bestemd om de lijken op te nemen :
a) ter eenzelviging van onbekende personen;
b) waarvan het vervoer naar het lijkenhuis aangevraagd werd door de familie van de overledene of, bij
ontstentenis, door enig belanghebbende;
c) waarvan het vervoer naar het lijkenhuis noodzakelijk is voor de vrijwaring van de openbare gezondheid;
d) waarop ingevolge een rechterlijke beslissing een lijkschouwing moet worden verricht;
e) die niet op de plaats van overlijden kunnen bewaard worden.
In het in bovenstaand lid, sub b) vermelde geval, mogen de lijken slechts naar het lijkenhuis worden
gebracht mits machtiging van het gemeentebestuur, afgeleverd na vaststelling van het overlijden door de
ambtenaar van de burgerlijke stand.
In het eerste lid, sub c) vermelde geval, is de overbrenging naar het lijkenhuis verplicht.
Afdeling 2 – Aangifte van overlijden.
Artikel 222
Wanneer een persoon op het grondgebied van de gemeente overlijdt of er dood wordt aangetroffen, wordt
dit overlijden onverwijld aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Artikel 223
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Diegene die voor de begraving instaat regelt zo spoedig mogelijk met het gemeentebestuur de formaliteiten
betreffende de begrafenis.
Bij ontstentenis daaraan wordt door het gemeentebestuur het nodige gedaan.
Artikel 224
Het gemeentebestuur beslist in elke geval over dag en uur van de begrafenis.
De begrafenis heeft plaats binnen de vijf dagen volgend op de aangifte van het overlijden. In uitzonderlijke
gevallen kan deze termijn bij beslissing van de burgmeester worden verlengd.
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Artikel 225
Tot de vormneming, balseming of kisten mag pas worden overgegaan nadat er kennis is genomen van het
overlijden door de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Artikel 226
Onverminderd artikel 9 van het koninklijk besluit van 19 januari 1973 betreffende de lijkverbranding wordt
er een door de ambtenaar van de burgerlijke stand genummerd en geparafeerd register gehouden waarin, dag
na dag -zonder enig wit vlak, de verloven tot begraving en de plaats van begraving wordt ingeschreven van :
a) de personen die op het grondgebied van de gemeente overleden zijn of dood werden aangetroffen :
b) de personen die buiten de gemeente overleden zijn of dood werden aangetroffen en die op de
begraafplaats van de gemeente of op een private begraafplaats gelegen op het grondgebied van de
gemeente begraven worden.
Afdeling 3 – Lijkbezorging.
Artikel 227
De kisting van de te verbranden of naar het buitenland te vervoeren lijken heeft plaats in aanwezigheid van
de burgemeester of diens afgevaardigde, die toeziet op de toepassing van de wettelijke en reglementaire
bepalingen.
Artikel 228
Onverminderd het bepaalde in het tweede lid is voor begravingen in niet geconcedeerde grond het gebruik
van lijkkisten, foedralen, lijkwaden en produkten die de natuurlijke en normale ontbinding van de stoffelijke
overschotten verhinderen verboden.
In geval van bijzetting in een voorlopige grafkelder is een hermetisch omhulsel verplicht gedurende de
periode van bijzetten.
Artikel 229
Behalve om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing mag de kist na de kisting niet meer geopend worden.
Artikel 230
Zijn verboden, behoudens machtiging van de burgemeester :
a) het vervoer, buiten het grondgebied van de gemeente, van de lijken van de personen die er overleden
zijn of dood werden aangetroffen;
b) het vervoer, naar een plaats gelegen op het grondgebied van de gemeente, van de lijken van personen die
er niet zijn overleden of dood werden aangetroffen.
In het in bovenstaand lid, sub a) vermelde geval wordt de machtiging slechts verleend op voorlegging van
een document waaruit het akkoord blijkt van de burgemeester van de plaats van bestemming.
Artikel 231
Onverminderd art. 14, 2° van de wet van 20 juli 1971 staat het gemeentebestuur niet in voor het
lijkenvervoer.
De familieleden van de overledene of de persoon die instaat voor de teraardebestelling kiest vrij een
begrafenisondernemer.
Deze persoon of onderneming is gehouden er zorg voor te dragen dat geen handelingen worden verricht in
strijd met de aan de overledene verschuldigde eerbied.
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Afdeling 4 – Grafkuilen
Artikel 232
Op de gemeentelijke begraafplaatsen zullen de plaatsen voor het aanleggen van een graf voor één persoon
kosteloos voor een duurtijd van 20 jaar verleend worden.
Artikel 233
De afmetingen van de gewone grafkuilen op de gemeentelijke begraafplaatsen zijn 1,90 m lengte en 0,90 m
breedte. De diepte zal minsten 1,50 m zijn.
Afdeling 5 – Grondconcessies
Artikel 234
Tijdelijke grondconcessies worden verleend voor een termijn die ten einde loopt 20 jaar na de laatste
bijzetting.
De toegekende concessies zijn 2,50m op 1,20 m groot, derwijze dat de lijkkisten boven elkaar kunnen
neergezet worden.
Bij de tweede of volgende bijzetting zijn de nabestaanden gehouden op eigen kosten en op eigen risico het
grafmonument te laten wegnemen en terug te plaatsen.
Artikel 235
Er kunnen voor de grondconcessies geen speciale kavels of plaatsen voorbehouden worden.
Artikel 236
In geen geval zal de concessiehouder aan het geconcedeerde perceel een andere bestemming mogen geven
dan die waarvoor de afstand werd toegestaan.
De grondconcessie mag niet aan derden worden verkocht of afgestaan.
Artikel 237
De concessiehouder zal onverwijld alle beschadigingen en schade moeten herstellen veroorzaakt door
werken die hij zal hebben doen uitvoeren.
De concessiehouder zal stipt de huidige en toekomstige wetten, besluiten en reglementen betreffende de
begraafplaatsen en de teraardebestelling naleven.
Wanneer de concessiehouder de voorwaarden, vermeld in de concessieakte, niet naleeft zal het
gemeentebestuur de concessie mogen intrekken zonder de prijs van de concessie te moeten terugbetalen of
welke schadeloosstelling ook te moeten verlenen. Het gemeentebestuur zal onmiddellijk de lichamen op een
andere plaats op het kerkhof mogen doen overbrengen.
Artikel 238
Wanneer het kerkhof wordt verplaatst of wanneer de voor de grondconcessies op het bestaande kerkhof
aangeduide plaats wordt gewijzigd hebben de concessiehouders enkel recht op een nieuwe plaats, met
dezelfde oppervlakte als die welke hun werd geconcedeerd. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op om
het even welke vergoeding wanneer de concessiehouder verplicht wordt opgericht zerken en grafstenen af te
breken en desgevallend opnieuw op te richten.
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Artikel 239
De gemeenteraad kan een einde maken aan het recht op de concessie als het graf doorlopend onzindelijk,
door plantengroei overwoekerd, vervallen, ingestort of bouwvallig is.
De verwaarlozing wordt geconstateerd in een akte van de burgemeester. Die akte blijft zes maanden lang bij
het graf en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt.
De uit de door de gemeente teruggenomen concesssie opgegraven stoffelijke resten zullen naar een andere
grafplaats overgebracht worden.
Artikel 240
Indien na het verstrijken van de periode van 20 jaar zoals bedoeld in artikel 234 een familielid van de
overledene tot in de eerste graad verlangt dat de concessie verder zou behouden blijven, moet de grond
opnieuw worden ingekocht aan de op dat ogenblik geldende voorwaarden en prijzen en is de bewaarperiode
van 20 jaar opnieuw van toepassing.
Afdeling 6 – Ontgraving
Artikel 241
Elke ontgraving is verboden, behoudens machtiging van de burgmeester.
Deze kan zich niet verzetten tegen een ontgraving met het oog op de uitvoering van een gerechtelijke
beslissing.
Van elke ontgraving wordt proces-verbaal opgemaakt.
Artikel 242
Indien de staat van de opgegraven kist zulks vereist doet de burgemeester ze vernieuwen of legt hij elke
maatregel op, nodig om de welvoeglijkheid of de openbare gezondheid te vrijwaren.
Afdeling 7 – Ordemaatregelen
Artikel 243
De gemeentelijke begraafplaatsen zijn voor het publiek toegankelijk van 09.00 uur tot 17.00 uur,
uitgezonderd zekere kerkelijke plechtigheden en behoudens afwijkingen vastgesteld door de burgemeester.
Artikel 244
Op de begraafplaats zijn alle handelingen verboden waardoor de orde of de aan de doden verschuldigde
eerbied verstoord worden.
Het is in het bijzonder verboden :
a) Aanplakbrieven of opschriften aan te brengen, behoudens in de gevallen bepaald bij wet van 20 juli
1971 of bij onderhavige politieverordening;
b) Goederen te koop aan te bieden of zijn diensten aan te bieden.
c) De grafschriften mogen niet oneerbiedig zijn en mogen geen aanleiding geven tot wanorde.
Al wie de verbodsbepalingen vervat in het eerste en het tweede lid overtreedt wordt uit de begraafplaats
gezet.
d) Het is verboden, behoudens machtiging, met gelijk welk voertuig op het kerkhof te rijden of er gelijk
welke dieren los te laten lopen.
De verkeerswegen moeten steeds vrijgehouden worden en niets of niemand mag de doortocht van een
lijkstoet belemmeren.
e) Het is verboden op het kerkhof te spelen, vuilnis te leggen, lawaai te maken of daden te stellen die
strijdig zijn met de eerbied verschuldigd aan de nagedachtenis van de doden of van aard de plechtigheid
van de eredienst te storen.
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Artikel 245
Behoudens machtiging van de burgemeester is het op zondag en op de andere wettelijke feestdagen
alsook vanaf de voorlaatste werkdag van oktober tot en met 2 november verboden op de gemeentelijke
begraafplaatsen :
a) bouw- , beplanting- of aanaardingswerken te verrichten;
b) graftekens te plaatsen.
Afdeling 8 –Graftekens, onderhouds- en beplantingswerken

Artikel 246
Op de begraafplaatsen van de gemeente :
a) Mogen de graftekens de afmetingen van het graf in geen geval overschrijden.
b) De aanplantingen moeten aangelegd worden binnen de perken, toegewezen aan elke graf, derwijze dat
ze zicht niet uitbreiden boven de aanpalende graven. Ze moeten altijd zo geschikt worden dat ze het
toezicht en de doorgang niet belemmeren.
c) Enkel het planten van bloemen en struiken en van seizoensplanten, wier hoogte niet meer bedraagt dan 1
meter, is toegelaten.
d) De opschriften en de grafschriften zullen van die aard zijn om de welvoeglijkheid, de orde en de aan de
doden verschuldigde eerbied te vrijwaren.
e) Mag geen enkel materiaal achtergelaten worden.
Onverminderd artikel 242 laat de burgemeester ambtshalve en op kosten van de overtreder de materialen
verwijderen in geval van overtreding van de verbodsbepaling vervat in bovenstaand lid sub d) en zulks
na een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling.

Artikel 247
Alvorens op de begraafplaatsen van de gemeente te worden toegelaten moeten de als graftekens bestemde
stenen langs alle zichtbare kanten afgewerkt en gekapt zijn zodat ze onmiddellijk kunnen geplaatst worden.
Artikel 248
Het onderhoud van de graven op de gemeentelijke begraafplaatsen rust op de belanghebbenden.
Verwaarlozing, ten gevolge van onderhoudsverzuim, staat vast als het graf doorlopend onzindelijk, door
plantengroei overwoekerd, vervallen, ingestort of bouwvallig is.
De verwaarlozing wordt vastgesteld in een akte van de burgemeester of zijn gemachtigde.
Die akte blijft zes maanden bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt.
Bij het verstrijken van die termijn en bij niet herstelling wordt op bevel van de burgmeester van ambtswege
overgegaan tot afbraak en/of tot het wegnemen van de materialen.
Bij onmiddellijk gevaar voor de openbare reinheid en veiligheid zijn de wijze van bekendmaking en de aan
de betrokkenen toegestane termijn voor herstel,vastgesteld in het derde en vierde lid, niet toepasselijk.
Artikel 249
De gemeente staat niet in voor de bewaking van de op graven geplaatste voorwerpen.
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Afdeling 9 – Opruimen van graven.

Artikel 250
Het gemeentebestuur zal zijn voornemen tot het opruimen van bepaalde graven ter kennis brengen door
aanplakking aan de ingang van de kerkhoven ten minste drie maanden op voorhand.
De familieleden die het recht hebben de bewaring van het graf aan te vragen moeten dit ten laatste veertien
dagen voor de vervaldatum schriftelijk aan het gemeentebestuur kenbaar maken.
De grafmonumenten kunnen door de nabestaanden worden weggenomen voor het verstrijken van de
bestaanstermijn van het graf. Nadien wordt het eigendom van de gemeente.
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HOOFDSTUK IX
AANPLAKKINGEN
Artikel 251
Het is te allen tijde verboden op gebouwen, muren, afsluitingen, bomen, palen of constructies van welke
aard ook, die deel uitmaken van het openbaar domein, evenals langs of op de openbare wegen, om het even
welke aanplakbiljetten aan te plakken of deze weg te werpen of door middel van kalk, teer of andere
verfstoffen om het even welke teksten of tekeningen aan te brengen.
Dit alles is eveneens verboden op huizen, afsluitingen of op om het even welke verkiezingspanelen.
Artikel 252
Het aanplakken mag enkel geschieden op de plaatsen door de gemeenteoverheid tot aanplakken bestemd.
Artikel 253
Het aanplakken is verboden tussen 22.00 en 08.00 uur.
Artikel 254
Gedurende de verkiezingsperiode worden er door de gemeenteoverheid aanplakplaatsen voorbehouden aan
de deelnemende politieke partijen.
Aan de kerken en openbare bidplaatsen zullen geen andere aanplakbiljetten mogen uitgehangen worden dan
deze die uitsluitend betrekking hebben op de godsdienstige plechtigheden of op de eredienst, deze die
uitgaan van de kerkfabriek en deze die door de wet bevolen worden.
Aanplakkingen van verkoping of verhuring mogen benevens de woningen waarop de bekendmaking slaat
,ook uitgehangen worden aan de woningen of lokalen waar de verkopingen of verhuringen gehouden
worden.
Aanplakbiljetten nopens vertoningen, concerten, bals en andere openbare vermakelijkheden of kulturele
aktiviteiten mogen uitgehangen worden aan de lokalen waar deze vermakelijkheden of aktiviteiten plaats
vinden.
Artikel 255
Het overplakken, afrukken, bevuilen of schenden van aanplakkingen uithangen in overeenstemming met de
bepalingen van deze verordening is verboden zolang de datum der aankondiging niet verstreken is.
De aanplakkingen worden geacht hun belang verloren te hebben wanneer zij door weers- of andere
omstandigheden beschadigd zijn in hun tekst of hun voorstelling.
Artikel 256
Het is verboden langs de openbare weg en/of privé-terreinen reclameborden te plaatsen zonder de
voorafgaande schriftelijke toelating van de gemeenteoverheid.
Borden geplaatst zonder betreffende toelating zullen op kosten van de overtreder door de gemeenteoverheid
verwijderd worden.
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Artikel 257
Wanneer deze verordering of de uitvoeringsbesluiten daarvan overtreden worden en ieder uitstel gevaar zou
kunnen opleveren laat de bevoegde gemeentelijke overheid van ambtswege de maatregelen uitvoeren die de
overtreder verzuimt en dit op zijn kosten.
Artikel 258
Onverminderd de toepassing van artikel 10 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand
en ontploffing en de betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in
dergelijke gevallen worden de overtredingen van deze verordening en van de uitvoeringsbesluiten daarvan
gestraft met een gevangenisstraf van één dag tot zeven dagen en met een geldboete van één frank tot
vijfentwintig frank, of met één van deze straffen alleen.
Naast de straf kan de politierechtbank, als het opportuun is, beslissen dat de overtreding en de schade hieruit
voortvloeiend binnen een door het vonnis vastgestelde termijn hersteld moeten worden en kan ze bepalen
dat als de beslissing niet ten uitvoer gebracht wordt het gemeentebestuur hiervoor zal zorgen op de kosten
van de overtreder; deze laatste kan krachtens hetzelfde vonnis gedwongen kunnen worden de uitgave terug
te betalen gewoon op grond van een door het college van burgemeester en schepenen opgemaakte staat.
Artikel 259
Deze verordening zal bekend gemaakt worden zoals voorgeschreven door art. 112 en 113 van de
Gemeentewet.
Artikel 260
Worden opgeheven :
a. het algemeen politiereglement van de vroegere gemeente Hougaerde goedgekeurd door de
Gemeenteraad in zitting van 20 april 1928 en bekrachtigd door de Bestendige Deputatie in zitting van 12
december 1928;
b. elke reeds getroffen verordening vanaf 20 april 1928 tot op heden aangaande onderwerpen vervat in dit
algemeen gemeentelijke politiereglement.

46

