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Algemeen reglement op de administratieve sancties (GAS-reglement). 
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40. 
˗ De Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en de 

desbetreffende uitvoeringsbesluiten. 
˗ De gemeenteraadsbeslissing van 07 mei 2007 houdende de invoering van het 

Algemeen Reglement op de administratieve sancties en latere wijzigingen. 

Relevante documenten 

˗ Het nieuwe GAS-reglement. 
˗ Protocolakkoord niet – verkeer. 
˗ Mailbericht van 01 oktober 2021 van Commissaris Hans Haustraete betreffende 

gevraagde wijzigingen aan het GAS-reglement naar aanleiding van de 
gemeenteraadscommissie. 

Feiten/context/motivering 

De gemeenten moeten, ten behoeve van de inwoners, waken over de openbare orde, met 
name de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid, de openbare 
overlast en de zindelijkheid op de openbare wegen, plaatsen en in openbare gebouwen. 

Een periodieke bijwerking van het reglement op de administratieve sancties is opportuun 
omwille van de aanpassing aan de maatschappelijke evolutie. 
Artikel 33 van het reglement werd aangepast zoals beslist in het College van Burgemeester 
en Schepenen van 06 september 2021. 
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Volgende zaken werden aangepast en opgenomen in het nieuw reglement :  

• een beperkt aantal procedurele wijzigingen (bijvoorbeeld verlagen van de 
leeftijdsgrens) 

• een aantal nieuwe artikelen werden toegevoegd rekening houdend met hiaten in het 
bestaande reglement en een aantal nieuwe fenomenen 

 • een aantal artikelen werden geherformuleerd met het oog op een betere leesbaarheid 
• een aantal artikelen werden samengevoegd (versnippering in het oude GAS-

reglement) 
 • de artikelen werden thematisch gebundeld  

• een aantal vormelijke aspecten werden geoptimaliseerd (inhoudstafel, titel per artikel, 
...) 

 • ... 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 20 september 2021. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Het vernieuwde algemeen reglement op de administratieve sancties (GAS-reglement)  goed 
te keuren. 
Artikel 2: 
Het protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties – inbreuken op 
het strafwetboek (niet–verkeer) te ondertekenen. 
Artikel 3: 
Het vernieuwde algemeen reglement op de administratieve sancties treedt in voege op 01 
januari 2022. 
 

Namens de raad: 
Algemeen directeur Voorzitter 
get. Julien Vandenhoucke get. Diederik Van Hamme 
 

Voor eensluidend uittreksel: 
 
 
 
 
 
 
Julien Vandenhoucke Diederik Van Hamme 
Algemeen directeur Voorzitter 
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Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 

Artikel 1: Definities 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

 
 Openbare overlast 

De openbare overlast heeft betrekking op, voornamelijk individuele, materiële gedragingen die het samenleven 
in gemeenschap kunnen verstoren en de levenskwaliteit van de inwoners van een gemeente, een wijk, een straat, 
kunnen beperken op een manier die de normale druk van het sociale leven overschrijdt. 

Men kan openbare overlast beschouwen als lichte vormen van verstoring van de openbare rust, veiligheid, 
gezondheid en zindelijkheid. 

 
 Ambulante activiteit: 

Elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van producten en 
bijkomstig van diensten die op deze diensten en producten betrekking hebben, door een handelaar buiten de 
vestigingen vermeld in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen of door een persoon die niet over 
een dergelijke vestiging beschikt, zoals opgenomen in de Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de 
organisatie van ambulante en kermisactiviteiten. 

 
 Collecte:  

Iedere geld- en goedereninzameling op een openbare plaats. 

 
 Consument:  

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt 
gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt. 

 
 Gemengde inbreuken:  

Inbreuken bedoeld in artikel 3,1° en 2° van de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve 
sancties. 

 
  Manifestatie:  

Betoging of volksverzameling van om het even welke aard. 

 

 Openbare drankgelegenheid:  

Drankslijterijen in lokalen of ruimten in privé- of openbare gebouwen die permanent ingericht zijn om te worden 
gebruikt als ruimte waarin gewoonlijk dranken en / of maaltijden van welke aard ook worden verstrekt voor 
gebruik ter plaatse.  

Zonder limitatief te zijn, wordt hieronder verstaan alle cafés, danszalen, herbergen, privé - clubs, thee- en 
koffiehuizen, shishabars, kantines, restaurants, snackbars, frituren, CLUB VZW’s en feitelijke verenigingen die al 
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dan niet tegen betaling of op vertoon van een lidkaart voor publiek toegankelijk zijn, ook al is de toegang tot 
bepaalde categorieën van personen beperkt. 

 
 Openbare plaats:  

Elke openbare weg en zijn aanhorigheden, zowel de begane grond als het gedeelte erboven en eronder alsook de 
openbare ruimten en publiek toegankelijke plaatsen zoals parken, plantsoenen, speelpleinen, sportterreinen, 
parkeerplaatsen en winkelcentra. 

 Uitbater:  
De natuurlijk persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de handelszaak (maar niet noodzakelijk van het 
handelspand) en voor wiens rekening en risico de instelling wordt uitgebaat. 

 
  Aangestelde:  

Natuurlijk persoon die de uitbating van de handelszaak ter plaatse waarneemt in opdracht van de uitbater. 

 
 Privaat bureau voor telecommunicatie:  

Iedere voor het publiek toegankelijke vestigingseenheid voor het verlenen van telecommunicatiediensten. 

 
  Nachtwinkel:  

Een vestigingseenheid die: 

a)  ingeschreven is in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) uitsluitend onder de rubriek “verkoop van 
algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”; 

b) geen andere handelsactiviteit uitoefent dan die hierboven bedoeld; 

c) een maximale netto-verkoopsoppervlakte heeft van 150 m²; 

d) en op een duidelijke en permanente manier de vermelding “Nachtwinkel” draagt. 

 
  Woonwagen:  

Elke verplaatsbare of mobiele constructie, zelfs indien de wielen ervan verwijderd zijn, ontworpen en/of gebruikt 
als permanente of tijdelijke verblijfplaats.  

 
  Niet-hinderlijk geluid:  

Geluid wordt als niet-hinderlijk beschouwd en kan geen aanleiding geven tot een gerechtvaardigde klacht wanneer 
de geluidshinder voortkomt uit:  

a) werken aan het openbaar domein of infrastructuur in opdracht van de overheid - mits de nodige 
voorzorgsmaatregelen om overdreven of niet noodzakelijk lawaai te vermijden  

b) vergunde werkzaamheden aan private eigendommen waarbij de voorwaarden worden nageleefd  

c) dagdagelijkse werkzaamheden aan private eigendommen waar geen vergunning voor nodig is  

d) vergunde manifestaties waarbij de voorwaarden worden nageleefd  
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 Bedelen:  

Het vragen van een aalmoes door aanwezigen/voorbijgangers aan te klampen/spreken, bij mensen aan te bellen 
of door het vertonen van lichaamsgebreken, verwondingen, verminkingen teneinde hun medeleven op te wekken. 

  
 Huishoudelijk afval:  

Betreft het selectief ingezameld afval, het huisvuil en het grof vuil van burgers. Aanvullend wordt ook het straat- 
en veegvuil, het zwerfvuil en het afval uit straatvuilbakjes dat door of in opdracht van de lokale besturen wordt 
ingezameld tot het huishoudelijk afval gerekend.  

Worden, in het kader van onderhavig reglement gelijkgesteld met huishoudelijk afval: restafval, huishoudelijke 
verpakkingsafval, PMD-afval, hol glas, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, klein gevaarlijk afval, 
papier en karton; 

Artikel 2: Sancties en alternatieve maatregelen 

§1. Volgende administratieve sancties worden bepaald: 

1° de administratieve geldboete die maximaal 175 of 350 euro bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of 
meerderjarig is 

2° de administratieve schorsing van de door de gemeente afgeleverde toelating of vergunning 

3° de administratieve intrekking van een door de gemeente afgeleverde toelating of vergunning 

4° de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting 

§2. Volgende alternatieve maatregelen worden voorzien voor de administratieve boete bedoeld in §1,1°: 

1° de lokale bemiddeling , gedefinieerd als zijnde een maatregel die het voor de overtreder mogelijk maakt om, 
door tussenkomst van een bemiddelaar, de veroorzaakte schade te herstellen of schadeloos te stellen of om het 
conflict te doen bedaren. 

2° de ouderlijke betrokkenheid, waarbij de ambtenaar, belast met het opleggen van de administratieve 
geldboetes, belast is met de uitvoering. 

Artikel 3: Leeftijdsgrens 

De administratieve sancties en alternatieve maatregelen vermeld onder art. 2 van onderhavig reglement kunnen 
toegepast worden voor meerderjarigen en minderjarigen die de volle leeftijd van 14 jaar bereikt hebben op het 
tijdstip van de feiten. 

Artikel 4: Proces-verbaal of bestuurlijk verslag 

Elke overtreding die aanleiding kan geven tot het opleggen van een administratieve sanctie dient te worden 
vastgesteld door middel van een proces-verbaal of bestuurlijk verslag. 

Artikel 5: Bevoegde ambtenaren 

Politieambtenaren, agenten van politie en aangestelde gemeentelijke ambtenaren zijn bevoegd voor de 
vaststelling van alle overtredingen vervat in de politiereglementen en verordeningen van de stad Ronse die met 
een administratieve sanctie kunnen worden gestraft. 
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Artikel 6 Volledigheid proces-verbaal of bestuurlijk verslag 

Indien het proces-verbaal of bestuurlijk verslag onvoldoende gegevens zou bevatten, kan de aangewezen 
ambtenaar de politiediensten of de bevoegde gemeentelijk ambtenaar die het proces-verbaal of bestuurlijk 
verslag opgemaakt heeft verzoeken die gegevens, eventueel na bijkomend onderzoek, nog toe te voegen aan het 
dossier. 

Artikel 7: Bemiddeling 

§1. De bemiddelaar wordt aangesteld door de gemeente en voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald in het 
koninklijk besluit van 28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de bemiddeling 
in het kader van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 

§2. Het bemiddelingsdossier wordt door de sanctionerend ambtenaar aangemeld bij de bemiddelaar. 

§3. De sanctionerend ambtenaar vermeldt het bemiddelingsaanbod en de contactgegevens van de bemiddelaar 
in zijn opstartbrief. 

Bij minderjarigen, die de volle leeftijd van 14 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten, wordt de beslissing 
inzake het opleggen van een administratieve geldboete steeds voorafgegaan door een bemiddelingsaanbod. 

Bij meerderjarigen kan de bemiddeling facultatief worden aangeboden. 

§4. Binnen een redelijk termijn na de verzending van de aangetekende opstartbrief neemt de bemiddelaar zelf 
contact op met de overtreder. 

Bij minderjarigen krijgen de vader en moeder, voogd of personen die de minderjarige onder hun hoede hebben 
tevens een kopie van het bemiddelingsaanbod. Ook de advocaat wordt op de hoogte gebracht van het aanbod. 

Dit geldt uiteraard niet wanneer de overtreder reeds gereageerd heeft op het eerste bemiddelingsaanbod in de 
aangetekende opstartbrief van de sanctionerend ambtenaar. 

§5. Indien de overtreder positief reageert op het bemiddelingsaanbod, neemt de bemiddelaar contact op met het 
slachtoffer en informeert naar de bereidheid om deel te nemen aan de bemiddelingsprocedure. 

Als het slachtoffer niet bereid is om te bemiddelen kan de bemiddeling alsnog worden opgestart via de 
inschakeling van een gemeentelijk vertegenwoordiger mits akkoord van de sanctionerend ambtenaar. 

§6. De bemiddeling en dus ook de communicatie tussen de betrokken partijen kan rechtstreeks of onrechtstreeks 
gebeuren. 

Hierbij wordt rekening gehouden met de algemene beginselen van de bemiddeling, zoals opgenomen in het 
koninklijk besluit van 28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de bemiddeling 
in het kader van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 

De bemiddelaar tracht de betrokkenen te bewegen tot een herstel of vergoeding van de schade in de meest brede 
betekenis van het woord. Dit betekent dat zo veel als mogelijk tegemoet gekomen wordt aan de noden van alle 
betrokkenen. 

De bemiddelaar probeert, indien de betrokkenen hiertoe bereid zijn, een dialoog tussen hen tot stand te brengen. 
De betrokken partijen trachten zelf tot een overeenkomst te komen. 

Minderjarigen mogen tijdens de bemiddeling begeleid worden door hun vader en moeder, voogd of personen die 
de hoede hebben over hen. Ook de advocaat kan aanwezig zijn tijdens de bemiddelingsprocedure. 

§7. Na het afsluiten van het bemiddelingsdossier rapporteert de bemiddelaar het resultaat aan de sanctionerend 
ambtenaar zoals bepaald in artikel 5 van het koninklijk besluit van 28 januari 2014 houdende de 
minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van de wet betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties. 
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§8. De sanctionerend ambtenaar houdt rekening met het resultaat van de bemiddeling, of met de stand van zaken 
van de bemiddeling, indien blijkt dat de bemiddeling niet afgerond kan worden vóór het verstrijken van de termijn 
zoals voorzien in artikel 26, §2 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.  

Artikel 8: De administratieve sancties opgelegd door het college van burgemeester 
en schepenen 

Het college van burgemeester en schepenen kan overeenkomstig huidig reglement bij wijze van administratieve 
sanctie overgaan tot: 

 de administratieve schorsing van toelating of vergunning afgeleverd door het college; 
 de administratieve intrekking (in de zin van opheffing) van een toelating of vergunning afgeleverd door 

het college; 
 de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een instelling. 

 

Hoofdstuk 2: Geluidsoverlast en openbare rust 

Artikel 9: Geluidsoverlast 

Het is verboden, om het even welk geluid of rumoer te maken, veroorzaakt zonder reden of zonder noodzaak en 
dat is toe te schrijven aan een gebrek aan vooruitzicht en voorzorg en dat van aard is de rust van de inwoners in 
het gedrang te brengen. Het bewijs kan met alle mogelijke middelen geleverd worden. Geluidsoverlast veroorzaakt 
door geluid dat te catalogeren valt als "niet-hinderlijk geluid" zoals beschreven in art. 1 kan niet gesanctioneerd 
worden via dit artikel. 

Artikel 10: Nachtlawaai 

Gemengd misdrijf: artikel 561 1°SW 

Het is verboden, van 22.00 u tot 6.00 u ‘s morgens, nachtgerucht of nachtrumoer te veroorzaken, dat hoorbaar is 
op openbare plaatsen of publiek toegankelijke plaatsen, waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord.  

Artikel 11: Laden en lossen 

Voor het hanteren, laden en lossen van materialen, toestellen of gelijk welke voorwerpen die geluiden kunnen 
voortbrengen, gelden de volgende principes:  

1° deze voorwerpen dienen gedragen en niet gesleept te worden, op de grond geplaatst en niet geworpen te 
worden;  

2° als deze voorwerpen door hun afmetingen of hun gewicht niet gedragen kunnen worden, dienen ze uitgerust 
te zijn met een voorziening waardoor ze geluidsarm verplaatst kunnen worden;  

3° het laden en lossen is niet toegelaten tussen 22 uur en 06 uur, uitgezonderd voor openbare dienstverlening of 
indien anders bepaald in de toepasselijke vergunning of mits schriftelijke machtiging van de Burgemeester; 

Artikel 12: Muziek maken of afspelen op het openbaar domein  

Behoudens toestemming van de burgemeester is het verboden  om op het openbaar domein, incl. de parken, 
sport- en recreatiezones, muziek af te spelen (via gelijk welk middel) of te produceren op een manier die als 
storend wordt ervaren voor de omgeving . Hiermee wordt gelijkgesteld het opnemen van muzikale videoclips op 
het openbaar domein.   
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Artikel 13: Geluidsoverlast geproduceerd in, op of door voertuigen 

§1 Het is verboden om de geluidsinstallaties in voertuigen in werking te stellen op een zodanig geluidsniveau dat 
hoorbaar is buiten het voertuig. De overtredingen die aan boord van voertuigen worden begaan, worden 
verondersteld door de bestuurder te zijn begaan en als deze niet kan geïdentificeerd worden, de houder van de 
kentekenplaat .  De houder van de kentekenplaat kan dit vermoeden weerleggen door met elk middel te bewijzen 
dat hij niet de bestuurder was op het ogenblik van de feiten. In dat geval is hij ertoe gehouden de identiteit van 
de onmiskenbare bestuurder kenbaar te maken binnen dertig dagen na de kennisgeving van de overtreding, 
behalve wanneer hij diefstal, fraude of overmacht kan bewijzen. 

§2 Voertuigen met externe luidsprekers (reclamevoertuigen) mogen enkel gebruikt worden mits schriftelijke 
toelating van de burgemeester. Deze toelating moet steeds in het voertuig aanwezig zijn.   

§3 Het is verboden  voertuigen of toebehoren bij het voertuig (o.a. koelinstallaties) draaiend te houden terwijl het 
voertuig langdurig stilstaat, tenzij daartoe noodzaak is, en indien de nodige voorzorgen genomen zijn, 
onverminderd de bepalingen van de wegcode. 

§4 Het is verboden om abnormale geluidshinder te veroorzaken door de, al dan niet aangepaste, motor en / of 
uitlaatsystemen van een motorvoertuig. 

Artikel 14: Optreden van de politie 

Bij inbreuken op de voorschriften van dit hoofdstuk kan de politie: 

 de stopzetting van de muziek bevelen of de openbare plaatsen ontruimen om de openbare rust en orde te 
herstellen.  

 de muziekinstallaties of toestellen bedoeld voor de emissie van geluid, waarmee deze overtredingen 
gepleegd worden, in beslag nemen. In dat geval worden ze, op verzoek van de bezitter of eigenaar, 
teruggegeven aan de bezitter of eigenaar op de eerstvolgende werkdag tijdens de bureau-uren. 

 de voertuigen die de geluidshinder omschreven in art. 13§1 en 13§4 veroorzaken in beslag nemen. Het beslag 
geschiedt enkel door het voertuig ter plaatse te  immobiliseren door het aanbrengen van een wielklem. De 
voertuigen worden in beslag genomen zolang dit met het oog op het vrijwaren van de openbare rust vereist 
is en worden nadien terug ter beschikking gesteld van de bezitter of eigenaar. 
 

Hoofdstuk 3: HORECA 

Artikel 15: Drankgelegenheden 

§1. De uitbaters van drankgelegenheden moeten hun drankgelegenheid sluiten ten laatste om 01 uur ’s nachts, 
behalve indien ze beschikken over een nachtvergunning. Ze mogen hun zaak niet heropenen vóór 04 uur, van 01 
april tot 30 september, en vóór 05 uur de overige maanden van het jaar. 

Op volgende data is er geen opgelegd sluitingsuur voor drankgelegenheden, ook indien ze niet beschikken over 
een nachtvergunning: 

1) nacht van 01 op 02 januari; 

2) de nachten van zaterdag, zondag en maandag na Drie Koningendag, gedurende de 3 dagen van de 
Bommelfeesten; 

3) de nachten van 30 april op 01 mei en van 01 mei op 02 mei; 

4) de nacht van donderdag op vrijdag van Onze Lieve Heer Hemelvaart; 
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5) de nachten van zaterdag op zondag en van zondag op maandag van Pasen en Pinksteren; 

6) de nachten van zaterdag op zondag, van zondag op maandag en maandag op dinsdag van de zomerkermis; 

7) de nachten van zondag op maandag (9de dag der zomerkermis) en van maandag op dinsdag; 

8) de nacht van 21 op 22 juli; 

9) de nachten van zaterdag op zondag van de bevrijdingsfeesten (03 september); 

10) de nachten van zaterdag op zondag, van zondag op maandag en van maandag op dinsdag der winterkermis; 

11) de nacht van 07 op 08 december (Sint Ambrosiusfeest); 

12) de nacht van 24 op 25 december; 

13) de nacht van 31 december op 01 januari; 

§2 De officier van bestuurlijke politie kan, na een eerste waarschuwing en tot de eerstvolgende ochtendopening, 
de drankgelegenheid sluiten, wanneer de exploitatie ervan de openbare rust verstoort. De uitbater of haar/zijn 
zaakwaarnemer, die aan dit sluitingsbevel geen gevolg geeft, wordt bestraft met een gemeentelijke 
administratieve sanctie. 

Artikel 16: Nachtwinkel/automatenshop/privaat bureau voor 
telecommunicatie/club-VZW 

§1. De nachtwinkels, automatenshops, private bureaus voor telecommunicatie, club-VZW en andere handelszaken 
die door hun aard geopend zijn na 20u kunnen, door hun bij wet bepaalde openingstijden, een overlast 
veroorzaken naar de onmiddellijke buurt toe. Om die reden dient de uitbater en/of zijn aangestelde van de 
nachtwinkels, automatenshops, private bureaus voor telecommunicatie en club-VZW s, alle nodige maatregelen 
te nemen om elke vorm van overlast, in de onmiddellijke buurt van de uitbating en die er verband met houdt, te 
voorkomen door:  

 het openbaar domein palend aan de inrichting rein te houden (inclusief het verwijderen van 
achtergelaten afval, ook indien dit achtergelaten afval niet afkomstig is van activiteiten van de inrichting)  

 het aansporen van klanten om de aangekochte alcoholische dranken niet te consumeren in de 
onmiddellijke omgeving van de inrichting  

 het aansporen van klanten om na een aankoop niet nodeloos rond te hangen in de directe omgeving van 
de inrichting  

§2. De officier van bestuurlijke politie kan, na een eerste waarschuwing en tot de eerstvolgende ochtendopening, 
de voor het publiek toegankelijke gelegenheid sluiten, wanneer de exploitatie ervan de openbare rust verstoort. 
De uitbater of haar/zijn zaakwaarnemer, die aan dit sluitingsbevel geen gevolg geeft, wordt bestraft met een 
gemeentelijke administratieve sanctie. 
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Hoofdstuk 4: Evenementen 

Artikel 17: Bijeenkomsten op openbaar domein  

Behoudens schriftelijke toelating van de burgemeester is het organiseren van elke manifestatie en vergadering op 
openbaar domein verboden. De aanvraag daartoe moet schriftelijk en minstens 10 kalenderdagen voor de 
voorziene datum ingediend worden. Elke persoon die deelneemt aan een vergunde samenscholing op de 
openbare weg, of een vergadering in open lucht, dient zich te schikken naar de bevelen van de politie die tot doel 
hebben de veiligheid of het gemak van doorgang te vrijwaren of te herstellen. De houders van de in dit artikel 
bedoelde toelating zijn verplicht zich te schikken naar de voorwaarden vervat in het toelatingsbesluit. 

Artikel 18: Bescherming van het privé-leven  

Alle manifestaties met als doel eisen te doen gelden aan privé-woningen van personen die deze eisen kunnen 
inwilligen of de inwilliging ervan kunnen bewerkstelligen, zijn verboden. 

Artikel 19: Verstoring vergund evenement  

Het is verboden op gelijk welke manier ieder concert, spektakel, evenement, sportieve bijeenkomst of gelijk welke 
bijeenkomst die door de gemeentelijke overheid toegelaten is, te verstoren. 

Artikel 20: Gebruik van voorwerpen tijdens evenementen 

Het is verboden tijdens de Bommelfeesten, het Halloweenfeest of andere openbare manifestaties:  

§1. Spuitbussen die om het even welke vloeistof of gas uitstoten, inzonderheid het feestschuim, te verkopen, bij 
te hebben en te gebruiken.  

§2. Producten en voorwerpen in bezit te hebben die de veiligheid van personen in het gedrang kunnen brengen, 
of gebruikt kunnen worden om er personen mee te bevuilen.  

§3. Gebruik te maken van vermommingen die inbreuk plegen op de goede zeden, de erediensten, de actuele 
ambtskledij van burgerlijke en militaire overheden en politieambtenaren;  

§4. Gebruik te maken van sirenes, die het alarmsignaal van prioritaire voertuigen zoals politievoertuigen, 
ziekenwagens of brandweerwagens nabootsen;  

§5. In het bezit te zijn van stokken, wapens en allerhande voorwerpen waarmee andere personen kunnen gewond 
worden of waarmee gedreigd kan worden; 

§6. Te intrigeren door inbreuk te maken op de achtbaarheid van de medeburgers, het publiek te verwijten of uit 
te schelden, met geweld de huizen of winkels binnen te dringen en gelijk welke geschriften uit te delen of te 
verkopen. 
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Hoofdstuk 5: Openbare orde en overlastgedrag 

Artikel 21: Plaatsverbod 

De niet-naleving van een plaatsverbod, opgelegd door de burgemeester, zoals bepaald in artikel 134sexies van de 
Nieuwe Gemeentewet, kan worden bestraft met een administratieve geldboete. 

Artikel 22: Parken, plantsoenen, natuurgebieden, sport- en speelterreinen  

§1. In de openbare parken, plantsoenen, natuurgebieden en sport- en speelterreinen is het verboden om:  
 gebruik te maken van gemotoriseerde voertuigen, hetzij anders aangegeven door lokale signalisatie (dit 

verbod geldt niet voor de voertuigen van de hulpdiensten, voor leveranciers of voor personen die over 
een schriftelijke vergunning afgeleverd door de burgemeester beschikken);  

 muziek te maken of te laten afspelen middels electronische versterking; 
 open vuren  aan te maken, inclusief het gebruiken van barbecue-toestellen of andere toestellen bestemd 

ter bereiding van voedsel, behoudens op die locaties die hiertoe specifiek ingericht zijn;  
 te kamperen zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester; 
 afval van gelijk welke aard dan ook achter te laten buiten de hiertoe voorziene vuilnisbakken. 

 
§2. Het is verboden om na 22uur de rust van de omwonenden van parken, plantsoenen en speelterreinen te 
verstoren door  enige gedragingen te stellen  die als storend ervaren kunnen worden; 
 
§3. De gemeentelijke terreinen die voor welbepaalde spelen of sporten voorbehouden zijn, mogen niet gebruikt 
worden voor andere spelen of sporten of voor andere doeleinden, behoudens toelating van de Burgemeester. 
 
§4 Bij inbreuken op de voorschriften van art. 23 kan de politie:  

 de stopzetting van de muziek bevelen of de openbare plaatsen ontruimen om de openbare rust en orde 
te herstellen.  

 de muziekinstallaties of toestellen bedoeld voor de emissie van geluid, waarmee deze overtredingen 
gepleegd worden, in beslag nemen. In dat geval worden ze, op verzoek van de bezitter of eigenaar, 
teruggegeven aan de bezitter of eigenaar op de eerstvolgende werkdag tijdens de bureau-uren. 

Artikel 23: Bepalingen van toepassing op de stedelijke kerkhoven  

§ 1. De toegang tot het kerkhof is enkel toegelaten tijdens de openingsuren. De openingsuren van het kerkhof 
hangen uit aan de ingang van het kerkhof.  
§ 2. Uitzonderingen op §1 kunnen toegestaan worden mits machtiging van de burgemeester.  
§ 3. Eenieder dient zich met de vereiste eerbied tegenover de doden te gedragen. Handelingen die overlast 
veroorzaken zullen gesanctioneerd worden. 

Artikel 24: Overtreden reglementen inwendige orde  

Bezoekers van publiek toegankelijke  plaatsen of instellingen  (sportinfrastructuur,  bibliotheek, culturele centra 
en onderwijsinstellingen) onder het beheer van de stedelijke diensten, dienen zich te gedragen naar de 
voorschriften van het huishoudelijk of intern reglement, voor zover dit aan alle toegangen op een duidelijk 
zichtbare manier uitgehangen wordt en voor zover de inhoud ervan niet in strijd is met de geldende wetgeving. 

Artikel 25: Zwemmen en activiteiten bij ijsvorming 

§1 Het is, behoudens schriftelijke toestemming van de burgemeester, verboden te baden of zwemmen in de 
waterlopen, vergaarbekkens, fonteinen en vijvers op het openbaar domein. 
§2 Het is verboden zich op het ijs van de waterlopen en stilstaande waters te begeven. 
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Bij een voldoende ijsdikte kan de burgemeester op advies van de brandweerbevelhebber afwijking verlenen van 
dit verbod. 

Artikel 26: Skateboards, BMX en aanverwanten 

Het gebruik van skateboards, BMX'en en soortgelijke is enkel toegelaten op voorwaarde dat de veiligheid van de 
voetgangers noch de vlotte doorgang in het gedrang worden gebracht. Skateboards, BMX'en of aanverwanten die 
door hun gebruik schade toebrengen aan het openbaar domein zijn verboden. 
Het gebruik ervan is niet toegelaten op het bordes voor het stadhuis, trappen en constructies die dienen als 
toegang tot openbare gebouwen, kerken en straatmeubilair. 

Artikel 27: Portiekhinder  

Het is verboden zich op een voor anderen hinderlijke wijze op te houden in of op een voor het publiek 
toegankelijke ruimte, waaronder een portaal, foyer, telefooncel, wachtlokaal voor een openbaar vervoermiddel, 
parkeergarage, rijwielstalling en dit te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de ruimte bestemd is. 

Artikel 28: Betreden verlaten gebouwen 

Het is verboden, zonder daartoe gerechtigd te zijn, leegstaande of verlaten gebouwen te betreden die een ander 
toebehoren,  ook indien men geen braak dient te plegen om zich toegang te verschaffen; 

Artikel 29: Bedelen 

§1. Er geldt een verbod tot bedelen in volgende zones:  
 het afgebakend commercieel centrum (Winston Churchillplein, Stationsstraat, Jean-Baptist Guissetplein, 

Abeelstraat, Franklin Rooseveltplein, Wijnstraat, Grote Markt, Peperstraat); 
 kwartier De Vrijheid (Sint-Martensstraat, Sint-Martensplein, Kapittelstraat, Cypriaan De Rorestraat, 

Kleine Markt, Kaatsspelplein, Schipstraat, Begijnhofstraat, Kerkhofweg); 
 op de publiek toegankelijke plaatsen en parkeergelegenheden direct palend aan handelszaken en 

commerciële centra; 

§2. Gelden die gegenereerd worden door het overtreden van deze bepaling kunnen door de Lokale Politie in beslag 
worden genomen. De gelden worden gestort op een rekening van het Sociaal Huis 

Artikel 30: Gebruik en bezit vuurwerk, voetzoekers en soortgelijke materialen  

§1. Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden, zowel op de openbare 
weg als op private domeinen, binnenkoeren, en op alle plaatsen palende aan de openbare weg, om het even welk 
vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen. Het laten opstijgen 
van wensballonnen is eveneens niet toegelaten. 

De burgemeester is ertoe gemachtigd toelating te verlenen tot het afsteken van feestvuurwerk. De schriftelijke 
toestemming van de burgemeester moet op het moment van het ontsteken of aflaten van de springtuigen 
vertoond kunnen worden.   

§2. Het is verboden om de onder § 1 vermelde springtuigen en voorwerpen op de openbare weg of op publiek 
toegankelijke plaatsen op zich te dragen behalve indien zij de onder §1 vermelde schriftelijke toestemming kunnen 
vertonen.  

Artikel 31: Wapens 

Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de jacht en betreffende het 
besluit van de Vlaamse Regering houdende het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning van 06 
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februari 1991 en latere wijzigingen, is het verboden, zowel op de openbare weg als op privé domeinen, 
binnenkoeren, gebouwen en op alle plaatsen palende aan de openbare weg, vuurwapens af te vuren. 

Deze verbodsbepaling is niet van toepassing op de schietoefeningen die ingericht worden op officieel vergunde 
schietstanden. 

Artikel 32: Vermomming  

Gemengd misdrijf: art. 563 bis SW 

Het is verboden zich gemaskerd, vermomd en verkleed te vertonen of het gelaat volledig te bedekken zodanig dat 
de identificatie van de persoon onmogelijk is, op de straten of op de openbare plaatsen, behoudens toelating van 
de burgemeester. 

De toepassing van dit artikel wordt opgeschort: 
 tijdens de Bommelfeesten 
 ter gelegenheid van de Halloweenfeesten 
 voor activiteiten met commerciële doeleinden en culturele en sportieve manifestaties die de 

burgemeester bepaalt, zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerstman e.a. 

De gemaskerde of verklede persoon moet steeds, op verzoek vanwege de politie, het masker afnemen, zich 
kenbaar maken en desgevallend meegaan naar de politiewacht ten einde er gehoord te worden. 

Artikel 33: Niet opvolgen bevelen of richtlijnen  

Het is verboden, behoudens in geval van gerechtvaardigde reden, de bevelen of richtlijnen van een 
politieambtenaar, gemeenschapswacht of elke persoon die belast is met het doen naleven van de wetten en 
reglementen, gegeven in het kader van het handhaven of herstel van de openbare rust, veiligheid, gezondheid, 
zindelijkheid of gegeven in het kader van de bestrijding of voorkoming van overlast, niet na te leven. 

Artikel 34: Lachgas  

Het is verboden om schadelijke middelen zoals lachgas te bezitten indien het bezit gericht is op het oneigenlijk 
gebruik van het middel met als doel het bekomen van een roeseffect. 

Artikel 35: Alcohol in de openbare ruimte  

Het is verboden om  binnen de bebouwde kom alcoholhoudende dranken (gedistilleerde of gegiste dranken al dan 
niet in gemixte vorm)  te gebruiken op de openbare weg/ruimte en/of parkings met een openbaar karakter, buiten 
de terrassen en andere toegelaten plaatsen bestemd voor dit doel.  
Een uitzondering kan worden toegestaan door de burgemeester aan de organisatoren van activiteiten, binnen de 
bebouwde kom, waarbij de inname van een afgebakende zone van de openbare weg/domein en/of parkings met 
een openbaar karakter voorafgaandelijk werd toegestaan door de burgemeester en/of het college van 
burgemeester en schepenen. De uitzondering heeft enkel uitwerking binnen de toegestane afbakening van de 
openbare weg/domein en/of parkings met een openbaar karakter.  
Het bezit van geopende recipiënten die alcoholhoudende dranken bevatten, wordt gelijkgesteld met het gebruik 
zoals omschreven in dit artikel. 

Artikel 36: Feitelijkheden en lichte gewelddaden  

Gemengd misdrijf: art. 563 3° SW 
Het is verboden om enig voorwerpen, die personen kunnen bevuilen of andere hinder aanrichten, naar personen 
te gooien. Mits deze handelingen gesteld worden zonder personen te verwonden worden deze bestraft volgens 
de bepalingen opgenomen in onderhavig reglement. 
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Artikel 37: Werpen van voorwerpen of stoffen naar andermans eigendom   

Het is verboden om voorwerpen (stenen, andere harde voorwerpen) of stoffen die kunnen bevuilen of 
beschadigen te werpen naar voertuigen, huizen, gebouwen,  afsluitingen of deze te werpen in andermans tuinen 
of besloten erven. 
 
 

Hoofdstuk 6: Afval  

Artikel 38: Sluikstorten  

Het achterlaten op het openbaar domein en privaat domein van huishoudelijk afval en ander afval dat in het 
politiereglement voor de inzameling en het beheer van de huishoudelijke afvalstoffen als  gelijkgesteld wordt 
beschouwd, is verboden, onverminderd de bepalingen opgenomen voornoemd politiereglement. De gemeente 
laat de afvalstoffen die achtergelaten werden ophalen, de kosten worden verhaald op de vervuiler, conform de 
bepalingen opgenomen in artikel 19 van voornoemd politiereglement. 

Artikel 39: Achterlaten gevaarlijke of schadelijke voorwerpen  

Het is verboden om op de openbare weg voorwerpen die niet beschouwd worden als afval en die door hun aard 
schadelijk kunnen zijn of door hun val schade kunnen toebrengen te plaatsen, achter te laten of neer te werpen. 

Artikel 40:  Geur- en rookoverlast 

§1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur is elke geur- of rookhinder die 
zonder noodzaak wordt veroorzaakt, verboden. 
§2 Het bewijs van overlast is met alle mogelijke middelen te leveren. 
§3 Het composteren van organisch afval of de tijdelijke opslag van afval mag geen aanleiding geven voor 
geurhinder voor de omwonenden. 

Artikel 41: Wildplassen en -ontlasten  

Het is verboden om op openbare plaatsen of op publiek toegankelijke plaatsen te urineren of zich te ontlasten. 

Artikel 42: Drukwerken  

Het bedelen van ongeadresseerd drukwerk en regionale pers in leegstaande panden is verboden. Het bedelen van 
ongeadresseerd commercieel reclamedrukwerk en/of regionale pers in brievenbussen waarop een zelfklever werd 
aangebracht die aangeeft dat de bewoner geen folders, wel regionale pers of geen folders, geen regionale pers 
wenst te ontvangen, is verboden. 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 7: Netheid openbaar domein  en gevels 
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Artikel 43 : Onderhoud van bomen, beplantingen en hagen palend aan de 
openbare weg 

§1 De eigenaar, of indien hij ertoe bevoegd is, de gebruiker en/of huurder van een onroerend goed palend aan de 
openbare weg moet ervoor zorgen dat de bomen, beplantingen en hagen zodanig onderhouden worden dat geen 
enkele tak ervan: 
 

 over de rijweg hangt op minder dan 4,5 meter boven de grond; 
 over de gelijkgrondse berm, het fietspad of over het trottoir hangt of groeit op minder dan 2,5 

meter boven de grond; 
 de stabiliteit van de installaties voor de openbare verlichting in het gedrang brengt of het 

uitgestraalde licht ervan in belangrijke mate vermindert; 
 de verkeerstekens, de verkeersborden of de huisnummers bedekt; 
 de toegang tot nutsvoorzieningen belemmert; 
 de toegang tot grachten belemmert; 
 enige belemmering betekent voor de leesbaarheid van de straatnaamborden; 
 de veiligheid en het onderhoud van de aanpalende waterlopen in het gedrang brengt; 
 het normale overzicht op een kruispunt ernstig belemmert. 

 
§2 De eigenaar, of indien hij ertoe bevoegd is, de gebruiker van het onroerend goed moet op eenvoudig verzoek 
de belemmerende beplanting snoeien of zo nodig verwijderen. 
§3 Als de overtreder de zaken niet binnen de opgelegde termijn in orde brengt, kan het lokaal bestuur zich het 
recht voorbehouden dat te doen op kosten en op risico van de overtreder. 

Artikel 44: Onderhoud van straten, bermen en voetpaden   

§ 1 Iedere inwoner van de gemeente moet instaan voor de reinheid van de aangelegde berm of het voetpad voor 
zijn eigendom of woonst. Ze moeten er tevens voor zorgen dat de afvoergoot schoon wordt gehouden zowel van 
onkruid als van stof en vuil, zonder dat dit in de afvoerroosters mag geveegd of geworpen worden. Het is ook 
verboden voornoemd vuil voor of op de eigendom van een ander te verzamelen. 
Onder aangelegde berm wordt verstaan, iedere ruimte gelegen tussen het privé-domein en de openbare weg, 
aangelegd in gelijk welk materiaal, uitgezonderd aarde. 
 
§ 2 De verplichtingen opgelegd door § 1 zijn van toepassing langs de onbewoonde huizen, andere bebouwde 
eigendommen of onbebouwde bouwpercelen. Deze verplichtingen rusten op de feitelijke bewoners van de 
gebouwen of diegenen die het feitelijk genot hebben over de gronden, als eigenaar, vruchtgebruiker of huurder. 
Wanneer het leegstaande gebouwen betreft rusten deze verplichtingen op de eigenaars of vruchtgebruikers 
daarvan. 
Wanneer gebouwen meerdere verdiepingen tellen, betrokken of gebruikt door verschillende eigenaars, 
vruchtgebruikers of huurders, rusten de verplichtingen op de aangestelde huisbewaarder en, indien er geen 
huisbewaarder is, op de bewoners of gebruikers van het gelijkvloers. Zo het gelijkvloers eveneens is onderverdeeld 
rusten die verplichtingen op diegene die de gebouwen bewoont of gebruikt welke het dichtst bij de voetpaden 
gelegen is. Zo het gelijkvloers niet bewoond is of niet gebruikt wordt, of bij afwezigheid van de bewoners of 
gebruikers, rusten deze verplichtingen op dezelfde wijze op diegenen van de verschillende verdiepingen, te 
beginnen met het eerste verdiep en zo verder; 
Wanneer diegenen op wie deze verplichtingen berusten hieraan niet voldoen, kunnen de nodige maatregelen 
getroffen worden door tussenkomst van het gemeentebestuur en op kosten van de overtreders, onverminderd 
de straffen door dit reglement bepaald. Indien de eigenaar of huurder een maatschappij is, vallen deze 
verplichtingen op hem die verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur van die maatschappij, tenzij hij 
uitdrukkelijk daarvoor een andere verantwoordelijke persoon aangeduid heeft. In het appartementsgebouw 
primeert het reglement van inwendige orde. Dit reglement kan eventueel een verantwoordelijke aanwijzen. 

Artikel 45: Onderhoud braakliggende gronden en terreinen 
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Elke grondeigenaar, huurder of gebruiker van een bebouwd of niet bebouwd terrein moet het terrein of het 
gebouw zodanig onderhouden dat de zindelijkheid, gezondheid en veiligheid niet in het gedrang komen en er geen 
overlast veroorzaakt wordt aan de omliggende terreinen, buren of het openbaar domein. 

Artikel 46: Bouwvallige of leegstaande gebouwen  

§1 Het is verboden de openbare veiligheid in het gedrang te brengen door bouwvalligheid, gebrek aan herstelling 
of onderhoud van huizen of gebouwen.  
§2 Iedereen moet gevolg geven aan de aanmaning van de administratieve overheid om gebouwen die bouwvallig 
zijn, te herstellen of te slopen.  
§3 De eigenaar van onbezette, verlaten of leegstaande gebouwen moet de gepaste feitelijke maatregelen nemen 
om de toegang tot deze gebouwen te verhinderen. 
§4 De eigenaar van onbezette, verlaten of leegstaande gebouwen moet de gepaste feitelijke maatregelen nemen 
om te verhinderen dat ongedierte, vogels en/of andere dieren kunnen nesten in de gebouwen. 

Artikel 47: Aanduidingen van openbaar nut 

De eigenaars, vruchtgebruikers, huurders, bewoners of verantwoordelijken, op grond 
van gelijk welke titel, van een gebouw dienen op de gevel of topgevel van hun gebouw, ook wanneer deze zich 
buiten de rooilijn bevindt, en in dit geval eventueel aan de straatkant, toe te staan dat aanduidingen van openbaar 
nut worden aangebracht. Dit zonder dat enig recht op schadeloosstelling kan geëist worden.  

Artikel 48: Huisnummers  

Iedere eigenaar van een gebouw brengt aan de straatkant het huisnummer dat door de gemeente toegekend 
werd, goed zichtbaar aan. Elke bewoner is verplicht het huisnummer zichtbaar te houden.  

Artikel 49: Aanplakkingen en opschriften  

§1 Aanplakkingen (opschriften, affiches, vlugschriften, afbeeldingen, plakbriefjes en spandoeken) zijn enkel 
toegelaten op de specifieke plaatsen die daartoe zijn voorbestemd door de gemeentelijke overheid en mits 
voorafgaande schriftelijke  toestemming van de gemeentelijke overheid. Hiervan kan afgeweken worden mits 
voorafgaande en schriftelijke toestemming van het lokaal bestuur  

§2 Het is verboden de wettig aangebrachte aanplakkingen en opschriften af te trekken, te scheuren of op enigerlei 
wijze onleesbaar te maken. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 8: Inname openbaar domein: doorgang 
en toegankelijkheid 

Artikel 50: Inname van de openbare ruimte 
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§1 De veiligheid, de toegankelijkheid, het comfort en de continuïteit van de loopweg van de voetganger moet 
gewaarborgd zijn. Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van het lokaal bestuur is het steeds 
verboden om de openbare ruimte onder andere te gebruiken: 

 als terras of voor het plaatsen van reclameborden, tafels, stoelen, koopwaren en andere 
voorwerpen; 

 als voorbehouden parkeerplaats, al dan niet met verharding; 
 als tuin of landbouwgrond; 
 als werkplaats voor het opstellen van werktuigen; 
 voor het vervaardigen van beton, mortel of eender welke andere materie; 
 om vuil afkomstig van bouwwerven achter te laten; 
 door hindernissen te plaatsen zoals stenen, stoelen, aanplantingen, paaltjes en andere 

obstakels; 
 om enige recreatieve of sportieve activiteiten te laten plaatsvinden die gepaard gaan met 

hinder voor het verkeer of onveilige situaties kan veroorzaken. 

§2 De voorwerpen die in strijd met dit artikel zijn geplaatst of uitgestald, moeten op verzoek van de politie of 
van een gemachtigde ambtenaar onmiddellijk verwijderd worden. 

§3 Als de overtreder de zaken niet onmiddellijk in orde brengt, kan het lokaal bestuur zich het recht 
voorbehouden dat te doen op kosten en op risico van de overtreder. 

Artikel 51: Ijs en sneeuw op de voetpaden en openbare weg 

§ 1 Het is verboden op de openbare weg: 
 glijbanen aan te leggen; 
 sneeuw of ijs te storten of te gooien dat afkomstig is van privé-eigendommen; 
 bij vriesweer water te gieten of te laten lopen; 

§ 2 Bij sneeuwval of bij ijzelvorming moeten de voor of langs de gebouwen of gronderven gelegen openbare 
voetpaden schoongeveegd worden en dient het nodige gedaan te worden om gladheid te vermijden zodat 
voldoende ruimte voor de doorgang van voetgangers ontstaat.  
De sneeuw moet aan de rand van het voetpad opgehoopt worden en mag niet op de rijweg gegooid worden. Er 
moeten voldoende openingen gelaten worden voor het afvloeien van dooiwater. Ter hoogte van de autobushalten 
moet het voetpad volledig vrij gehouden worden. Brandkranen, rioolmonden en andere dergelijke 
nutsvoorzieningen moeten eveneens vrij toegankelijk worden gehouden. 
§ 3 De verplichtingen opgelegd door §2 zijn van toepassing over de ganse breedte van de voetpaden en over de 
volle lengte langsheen de aanpalende gebouwen of gronderven. Deze verplichtingen rusten op de feitelijke 
bewoners van de gebouwen of diegenen die het feitelijk genot hebben over de gronderven, als eigenaar, 
vruchtgebruiker of huurder.  
Wanneer het leegstaande gebouwen betreft rusten deze verplichtingen op de eigenaars of vruchtgebruikers 
daarvan.  
Wanneer gebouwen meerdere verdiepingen tellen, betrokken of gebruikt door verschillende eigenaars, 
vruchtgebruikers of huurders, rusten de verplichtingen op de aangestelde huisbewaarder en, indien er geen 
huisbewaarder is, op de bewoners of gebruikers van het gelijkvloers. Zo het gelijkvloers eveneens is onderverdeeld 
rusten die verplichtingen op diegene die de gebouwen bewoont of gebruikt welke het dichtst bij de voetpaden 
gelegen is. Zo het gelijkvloers niet bewoond is of niet gebruikt wordt, of bij afwezigheid van de bewoners of 
gebruikers, rusten deze verplichtingen op dezelfde wijze op diegenen van de verschillende verdiepingen, te 
beginnen met het eerste verdiep en zo verder;  
Wanneer diegenen op wie deze verplichtingen berusten hieraan niet voldoen, kunnen de nodige maatregelen 
getroffen worden door tussenkomst van het gemeentebestuur en op kosten van de overtreders, onverminderd 
de straffen door dit reglement bepaald. 
Indien de eigenaar of huurder een maatschappij is, vallen deze verplichtingen op hem die verantwoordelijk is voor 
het dagelijks bestuur van die maatschappij, tenzij hij uitdrukkelijk daarvoor een andere verantwoordelijke persoon 
aangeduid heeft.  
In het appartementsgebouw primeert het reglement van inwendige orde. Dit reglement kan eventueel een 
verantwoordelijke aanwijzen. 
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Artikel 52: Brandkranen  

De brandkranen die in de straten bestaan, moeten altijd vrij blijven en gemakkelijk toegankelijk zijn. Het is 
verboden ze met materialen of op welke wijze ook ze te bedekken of ze binnen schuttingen op te sluiten. 

Artikel 53: Rondreizende woonwagenbewoners 

§1. Het is verboden zonder voorafgaande toelating van het gemeentebestuur het openbaar domein voor beperkte 
tijd te gebruiken voor het plaatsen van één of meer woonwagens en tenten. 

§2. In afwijking van §1 mogen exploitanten van kermisattracties en rondreizende circusartiesten die deelnemen 
aan de door de gemeente georganiseerde of toegelaten evenementen, met hun woonwagens plaatsnemen op 
het openbaar domein of op een andere door het gemeentebestuur aangewezen plaats voor de duur van die 
evenementen en voor de periode voor het op- en afbouwen van de attractie. 

 

Hoofdstuk 9: Werkzaamheden 

Artikel 54: Werkzaamheden op openbaar of privaat domein toebehorend aan de 
gemeente 

Behoudens machtiging van het College van Burgemeester en Schepenen, is het uitdrukkelijk verboden 
werkzaamheden te starten op het openbaar en privaat domein van de gemeente, zowel aan de oppervlakte als 
onder de grond. 
Iedere persoon die werkzaamheden op de openbare ruimte uitvoert of laat uitvoeren, is er toe gehouden die te 
herstellen in de staat waarin ze zich voor de uitvoering van de werkzaamheden bevond of in de staat die in de 
machtiging vermeld is.  
Onverminderd de toepassing van een administratieve boete moet diegene die deze paragraaf overtreedt, de 
zaken onmiddellijk in orde brengen, zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en op 
risico van de overtreder.  

Artikel 55: Uitvoeren werkzaamheden op/aan privé-eigendom met invloed op het 
openbaar domein 

Voor de toepassing van dit artikel worden de werkzaamheden bedoeld die op / aan privé-eigendommen 
uitgevoerd worden  en die een zekere invloed kunnen hebben op de veiligheid, netheid en vlotte doorgang van 
het openbaar domein. De burgemeester kan de nodige veiligheidsmaatregelen voorschrijven.  
§1 De aannemer van bouwwerken die langs het openbaar domein bouwt, verbouwt of afbreekt, moet de 
bouwwerf langs de straatkant van een stevige afsluiting voorzien vooraleer de werken aan te vangen.  
§2 Voetgangers moeten op elk moment obstakelvrij doorgang hebben over een breedte van 1 meter. Indien op 
het voetpad geen veilige doorgang van 1 meter breedte overblijft, moet de aanvrager in een veilige doorgang 
voorzien. In uitzonderlijke omstandigheden kan het gemeentebestuur bijzondere maatregelen voorschrijven.  
§3 Het is verboden zonder de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen steengruis, afbraakmaterialen of 
bouwstoffen op het openbaar domein of in voertuigen of containers op het openbaar domein te werpen. Wie 
werken uitvoert, is op elk moment verantwoordelijk voor de veiligheid van omwonenden en voorbijgangers.  
§4 Indien het verhandelen van steengruis, afbraakmaterialen of bouwstoffen stof verwekt, moeten voldoende 
maatregelen getroffen worden zodat geen stof op het openbaar domein of op andere gebouwen of eigendommen 
kan terechtkomen.  
§5 Het steengruis, de afbraakmaterialen of bouwstoffen die niet binnen de afsluiting geplaatst kunnen worden, 
moeten binnen de kortst mogelijke tijd van het openbaar domein verwijderd worden en  mogen in geen geval na 
het intreden van de duisternis op het openbaar domein achtergelaten worden, tenzij na een voorafgaande en 
schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur en als de door het gemeentebestuur voorgeschreven 
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voorwaarden nageleefd worden. Hierbij moeten de wetten op de politie van het wegverkeer altijd gerespecteerd 
worden. 
§6 Tot het einde van de ruwbouw moet de aannemer van de bouwwerken, en na de ruwbouw moeten de 
aannemers van de andere werken op de werf, steeds het openbaar domein voor en rondom de werken proper 
houden. Zij moeten de bouwstoffen en de afval of ander vuil zodanig op de werf plaatsen dat deze niet op de 
aangelande eigendommen kunnen terechtkomen. 
 

Hoofdstuk 10: Dieren 

Artikel 56: Rondzwerven van dieren  

§1 Het is de eigenaar of houder van dieren verboden de dieren onder hun toezicht onbeheerd vrij te laten lopen.  

§2 De eigenaar van hoevedieren voorziet in een omheining die voldoende hoog en stevig is om te beletten dat 
hoevedieren uitbreken en het openbaar domein of andermans eigendom betreden. 

Artikel 57: Abnormale hinder dieren  

De eigenaars of houders van dieren moeten alle maatregelen treffen om aanhoudend en storend lawaai of andere 
abnormale hinder voor omwonenden, veroorzaakt door hun dieren, te voorkomen. 

Artikel 58: Voederen dieren  

Het voederen van wilde of verwilderde dieren zoals  eenden, ganzen, duiven of andere parkdieren is verboden. 

Artikel 59: Honden aan de leiband  

Op openbare plaatsen moeten de honden aan de leiband gehouden worden, behalve op de voorziene honden-
losloopzones. Deze bepaling geldt niet voor de jacht- en drijfhonden tijdens hun inzet in jachtactiviteiten en voor 
assistentiehonden, die getraind zijn om mensen met een beperking te helpen. 

Artikel 60: Ophitsen honden  

Het is de eigenaar of houder verboden de honden onder hun toezicht op te hitsen, aan te zetten voorbijgangers 
aan te vallen of te volgen, zelfs wanneer geen schade of letsel wordt aangericht. 

 

 

Artikel 61: Uitwerpselen van honden 

§ 1 De eigenaars en houders van honden zijn verplicht te beletten dat de voetpaden en aanpalende eigendommen, 
groene bermen tussen voetpad en rijweg, gemeentelijke parken en andere voor het publiek toegankelijke plaatsen 
alsmede de fiets- en rijwegen, bevuild worden door hun dieren. 

§ 2 De begeleiders van honden zijn verplicht minstens één zakje voor het verwijderen van de uitwerpselen van 
hun dier in hun bezit te hebben. Het zakje dient op het eerste verzoek van de politie of de gemachtigd ambtenaar 
te worden getoond. 
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§ 3 De bepalingen van § 1 en § 2 zijn niet van toepassing op de honden die blinden begeleiden.  

Artikel 62: Vogelschrikkanonnen  

Het gebruik van al dan niet automatische vogelschrikkanonnen of gelijkaardige toestellen, voor het verjagen van 
vogels bij het beschermen van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt is enkel toegestaan na schriftelijke machtiging 
van de burgemeester. De aanvraag wordt gemotiveerd en moet toelaten de mogelijke hinder van de installatie te 
beoordelen. 

Deze kanonnen mogen enkel opgesteld worden op een afstand van meer dan 100 meter van een gebouw waarin 
regelmatig mensen vertoeven. 

Het gebruik van deze kanonnen is verboden tussen 19 uur en 07 uur 

De tijd tussen twee opeenvolgende ontploffingen moet minstens 3 minuten bedragen. 

De opening van het kanon moet steeds in de meest gunstige richting geplaatst worden ten aanzien van 
hindergevoelige plaatsen of gebieden, zodat abnormale geluidsoverlast vermeden wordt.  

 

Hoofdstuk 11: Beschadigingen 

Artikel 63: Beschadigen of vernielen roerende goederen  

Gemengd misdrijf: art. 559 1° SW 
Het is verboden om opzettelijk andermans roerende goederen te beschadigen of vernielen. 

Artikel 64: Beschadigen of vernielen van voertuigen  

Gemengd misdrijf: art. 521 3de lid SW 
Het is verboden om, met het oogmerk om te schaden, rijtuigen, wagons en motorvoertuigen geheel of gedeeltelijk 
te vernielen of onbruikmaar te maken. 

Artikel 65: Beschadigen onroerende eigendommen  

Gemengd misdrijf: art. 534ter SW 
Het is verboden om andermans onroerende eigendommen opzettelijk te beschadigen. 
 
 

Artikel 66: Beschadigen of vernielen van graven, monumenten en 
kunstvoorwerpen  

Gemengd misdrijf: art. 526 SW 

Het is verboden om  

 graven of gedenktekens 
 monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot het algemeen nut of tot openbare versiering 

bestemd zijn en door de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn opgericht  
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 monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstwerken ook, die in kerken, tempels of andere 
openbare gebouwen zijn geplaatst 

te vernielen, neer te halen, te verminken of te beschadigen. 

Artikel 67: Graffit i  

Gemengd misdrijf: art. 534bis SW 

Het is verboden om zonder toestemming graffiti aan te brengen op roerende of onroerende eigendommen. 

Artikel 68: Beschadiging plantsoen of beplanting  

Het is verboden om opzettelijk andermans beplanting (struiken, bloemen, hagen, …) te beschadigen. 

Artikel 69: Vernieling van bomen en enten  

Gemengd misdrijf: art. 537 SW 

Het is verboden om kwaadwillig een of meer bomen om te hakken of zodanig te snijden, te verminken of te 
ontschorsen dat zij vergaan of om een of meer enten te vernielen. 

Artikel 70: Vernielen van afsluitingen, verplaatsen/verwijderen grenspalen / 
dempen van grachten  

Gemengd misdrijf: art. 545 SW 

§1 Het is verboden om grachten geheel of gedeeltelijk te dempen. 

§2 Het is verboden om levende of dode hagen af te hakken of uit te rukken. 

§3 Het is verboden om landelijke of stedelijke afsluitingen te vernielen. 

§4 Het is verboden om grenspalen, hoekbomen of andere bomen geplant of erkend om de grenzen tussen erven 
te bepalen, te verplaatsen of verwijderen. 

 

Hoofdstuk 12: Diefstal 

Artikel 71: Gewone diefstal  

Gemengd misdrijf: art. 461 en art. 463 SW 
Gewone diefstal wordt bestraft met een administratieve sanctie. 

Hoofdstuk 13: Bepalingen in bestaande 
politiereglementen 

Artikel 72: Aanverwante politiereglementen 

De toepassing van administratieve sancties wordt eveneens mogelijk in de volgende politiereglementen of 
verordeningen van de stad Ronse: 
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 §1 Organiek reglement op het stedelijk zwembad 
 §2 Politieverordening betreffende het opstellen van terrassen op het openbaar domein 
 §3 Politiereglement op de openbare markten 
 §4 Politiereglement inzake het verbranden van afval 
 §5 Politiereglement inzake huis- en andere dieren 
 §6 Politiereglement voor de inzameling en het beheer van huishoudelijke afvalstoffen 
 §7 Reglement betreffende de uitbating van nachtwinkels, automatenshops, private bureaus voor 

telecommunicatie en de club-VZW’s 
 §8 Reglement drankgelegenheid 
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