Gemeentelijke administratieve sancties - bepalingen in het
algemeen politiereglement voor de stad Eeklo die
aanleiding kunnen zijn voor een administratieve sanctie
goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 29 juni 2009, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluiten
van 21 november 2011, 23 april 2012, 25 juni 2012, 26 november 2012, 23 februari 2015 en 29 juni
2015.

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de bepalingen in het algemeen politiereglement Eeklo,
die in de toekomst een aanleiding kunnen zijn voor een administratieve sanctie:
HOOFDSTUK 1: DE VEILIGHEID EN HET GEMAK VAN DOORGANG OP DE OPENBARE WEGEN
Afdeling 3 – het privatief gebruik van de openbare weg
Onderafdeling 3 – reclameborden en terrassen op de openbare weg
Artikel 15
Het is verboden, zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de bevoegde wegbeheerder, tijdelijke
publiciteitsborden en/of bewegwijzeringsbordjes voor de aankondiging van bepaalde activiteiten, vaste of
mobiele reclameborden, terrassen en uitstallingen op de openbare weg aan te brengen, onverminderd de
wettelijke bepalingen ter zake.
De voorschriften die in deze toelating worden vermeld, dienen strikt nageleefd te worden. Bij niet-naleving
kunnen deze ambtshalve door een door de stad Eeklo gemachtigde ambtenaar worden verwijderd op
kosten van de overtreder.
De niet-vergunde tijdelijke publiciteitsborden en/of bewegwijzeringsbordjes of de tijdelijke bordjes die niet
werden geplaatst conform de voorschriften vermeld in de toelating van de bevoegde wegbeheerder
worden beschouwd als afvalstoffen zoals bepaald in artikel 1 van het belastingreglement op het weghalen
van sluikstorten.
Artikel 16
Het plaatsen van open of overdekte terrassen is toegestaan mits het bekomen van een voorafgaande
vergunning van de bevoegde wegbeheerder voor inname van openbaar domein en – in voorkomend
geval- mits het bekomen van de nodige stedenbouwkundige vergunning. Vergunningen kunnen uitgereikt
worden voor open terrassen van 15 april tot 1 oktober, voor overdekte en verwarmde terrassen van 1
januari tot 31 december.
Alle aanvragen moeten ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Industrielaan
2, 9900 Eeklo. In voorkomend geval zal de stad advies inwinnen bij het Agentschap Wegen en Verkeer
(kortweg AWV). Zowel AWV als de stad geven een vergunning af.
Deze vergunning wordt verleend tot wederopzegging. De vergunninghouder kan hieraan geen enkel
ander recht ontlenen.
De door de stad en AWV verleende vergunning met plan moet in de zaak bewaard worden en kan steeds
worden opgevraagd door AWV, de politie of een bevoegde ambtenaar van de stad Eeklo.
Alle bepalingen van deze vergunning zijn tevens bindend voor de vertegenwoordigers en
rechtverkrijgenden van de vergunninghouder. Een vergunninghouder die het vergunde object aan derden
overdraagt, moet de administratie daarvan op de hoogte brengen, anders blijft hij gebonden tot de
betaling van het recht. Hij dient de bevoegde administratie eveneens te waarschuwen als hij het
vergunde object verwijdert of als hij aan het vergunde object een verandering aanbrengt waardoor het
verschuldigde recht vermindert. Doet hij dat niet, dan blijft het in het vergunningenbesluit opgelegde recht
onverminderd van toepassing. Bij ontheffing van de vergunning moet de vergunninghouder het openbaar
domein ontruimen binnen de maand volgend op de maand van de opzegging.
Bij de aanvraag moet het volgende worden vermeld :

stoeprand worden vermeld;

Artikel 17
De wanden van het terras mogen geen gevaarlijke uitsteeksels hebben. De minimum afstand tussen het
terras en de rijbaan of vaste obstakels die zich in deze doorgangsruimte bevinden, moet minstens 1,50
meter bedragen. Het college van burgemeester en schepenen kan in bijzondere omstandigheden andere
voorwaarden opleggen.
Het terras mag de zichtbaarheid op de rijbaan niet belemmeren.
Het terras mag niet boven een gasafsluiter aangebracht worden, tenzij die afsluiter bestendig bereikbaar
en doeltreffend gesignaleerd is.
De terrassen mogen niet verwarmd worden met toestellen die gevaar opleveren voor de gebruikers of de
voorbijgangers.
De maximale oppervlakte van alle terrassen wordt eenmalig vastgesteld door de technische dienst van
de stad in overleg met de betrokken horeca-uitbater. Hierbij zal rekening worden gehouden met alle
voorschriften met betrekking tot de aanleg en het beheer van openbare wegen en met de
politiereglementen.
Voor horecazaken gelegen op de hoek van een kruispunt sluit het terras aan op de gevel om de visibiliteit
van het kruispunt niet in het gedrang te brengen. Uitzonderingen kunnen toegestaan worden mits
uitdrukkelijke goedkeuring van de bevoegde wegbeheerder na advies van de politie.
De terrasafsluitingen dienen te worden onderhouden door de eigenaars. Zij zijn verantwoordelijk voor
eventuele schade door weersomstandigheden of andere factoren.
Het is verboden merkreclame op het markiesdoek aan te brengen. Enkel een bescheiden vermelding van
de naam van de horeca-inrichting, op het frontdoek is toegelaten.
Elke bevestiging in de bestrating mag enkel gebeuren door gebruik te maken van roestvrije L-ijzers die
door middel van een draadstang chemisch niet hinderlijk aangebracht en binnen de afsluiting verankerd
worden in de bestrating. Elke constructie moet bovenop het openbaar domein geplaatst worden en een
snelle verwijdering moet mogelijk zijn. Het maken van een definitieve fundering is niet toegestaan.
De uitbater is verplicht in te staan voor de reinheid van het voetpadoppervlak onder het markies en het
verwijderen van losliggend vuil.
Schade aan de inrichting, door externe omstandigheden of door de weersomstandigheden zijn ten laste
van de uitbater. Blijvende beschadigingen aan het voetpad zullen, op kosten van de uitbater, door het
stadsbestuur hersteld worden.
In geval van verwarming van het overdekt terras, zal de inrichter hiervoor een specifieke
(brand)verzekering afsluiten en het bewijs daarvan bij zijn aanvraag en telkens de stad/wegbeheerder
erom vraagt, voorleggen.
In geval van onvoorziene omstandigheden, zoals wegenwerken, of werken aan de nutsleidingen onder
het voetpad tijdens de vergunningsperiode, dient de uitbater de aangebrachte constructies onverwijld te
verwijderen, zonder enige aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding.
In geval van stopzetting van de handelsactiviteiten (behoudens vakantie) dienen zowel de markiezen, de
steunconstructies en geleiders, als de tussenafsluitingen, onmiddellijk verwijderd te worden ; zoniet zal de
verwijdering ervan gebeuren door de stadsdiensten voor rekening van betrokkene.
Artikel 18
Het reglement is van toepassing op open en overdekte terrassen.
Het gebruik van geluidsinstallaties op een terras wordt niet toegelaten.
Open terrassen mogen voorzien zijn van volgende installaties die integraal dienen gefinancierd te worden
door de uitbaters van de horecazaken zelf:

De vrije hoogte tussen het voetpad en onderkant zonneluifel moet minimaal 2,35 m bedragen. De
hellingshoek van de zonneluifel is verplichtend tussen 8 à 10 graden en identiek per gevelrij.
Maximale afmetingen van de bergingskast (= de kast waarin het markies, in opgerolde toestand wordt
opgeborgen en die op de voorgevel bevestigd wordt): 250 x 300 mm in doorsnede - lengte afhankelijk
van de gevelbreedte. De bergingskast wordt uitgevoerd in aluminium kleur RAL 9006. De ophanghoogte
van de bergingskast is afhankelijk van de helling en de uitval van het markies.
Overdekte terrassen mogen daarenboven voorzien zijn van:

draagstructuur of een combinatie hiervan aan de grond bevestigd wordt. De steunen en
geleiders worden uitgevoerd in aluminium RAL 9006, maximale secties 110/150, voor de
geleiders en 110/150 voor de steunen.
De maximale uitval van de zonneluifel is per gevelrij identiek en wordt bepaald door de maximale
afmetingen van het terras en die op hun beurt bepaald worden door de verplichte vrije breedte van het
voetpad cfr. maximale oppervlakte van het terras.
De afsluiting in front mag niet lager geplaatst worden dan 1,80 m. Alles wat lager is afgesloten, wordt
beschouwd als een overtreding op dit reglement.
Voor de terrassen gelegen op de Markt moeten de zijdelingse terrasafsluitingen geconstrueerd en
verankerd worden conform de constructietekeningen zoals overeengekomen tijdens de vergadering met
de horeca-uitbaters van de Markt en goedgekeurd door het schepencollege in zitting van 22 februari
1999. Aan dit reglement wordt een technische tekening gehecht van de op 22-02-1999 goedgekeurde
constructies. De zijdelings afgesloten schutswanden moeten in hoogte beperkt worden tot 80 75 cm met
daarboven een glazen invulling tot op ca 1,60 m voor open terrassen en 1,80 m voor gesloten terrassen.
Het dichtmaken van de ruimte tussen de zonneluifel en de bovenzijde van de schutswand is niet
toegestaan. Voor het doek van het markies kunnen enkel volgende kleuren gebruikt worden: groen
(Dickson-collectie 6687) of Brugs rood (Dickson-collectie 8207). Stalen ter inzage op de technische
dienst.
De uitbaters zien erop toe dat het doek van het markies zich steeds in een propere staat bevindt en
regelmatig gereinigd wordt.
De bevestiging van het markies aan de gevel van de terrassen op de Markt dient te gebeuren tussen de
eerste en tweede bouwlaag. Daarbij mogen geen bestaande raam- of deuropeningen afgedekt worden.
Er mag geen schade aangebracht worden aan de bestaande muurornamentiek van gelijk welk materiaal,
natuursteenelementen, balkons,…
Aan dit reglement wordt een plan gehecht met de plattegrond van de beschermde zone van het
stadscentrum met daarop de maximale inname per horecazaak van het openbaar domein. Binnen het
beschermd stadsgezicht zijn enkel overdekte terrassen toegestaan binnen de op het plan aangeduide
zones (Markt 2-16 en 18-30).
Voor de terrassen gelegen in Boelare/Blommekens gelden 2 opties:
het terras situeert zich op de voetpadzone: dit is enkel mogelijk indien de vrije doorgangsruimte 1,5 m
bedraagt. De inrichting is maximum gelijk met de gevelbreedte tenzij anders toegestaan door de
stad/wegbeheerder.
het terras situeert zich tussen het voetpad en fietsstrook: de inrichting van het terras moet voldoen aan
volgende bepalingen: de wanden moeten in hoogte beperkt worden tot 1,60 m en vlot te
verwijderen zijn in functie van sluitingsperiode (zie hieronder) en desgevallend op bevel van de
stad/wegbeheerder. Bovendien moeten de wanden vanaf 0,75 m boven de grond doorzichtig zijn zodat
ze het uitzicht niet belemmeren. De kleur van de constructie moet uitgevoerd worden in geanodiseerd
aluminium of RAL 9006.De aanvragen worden individueel beoordeeld op basis van de ligging. De
inrichting is maximum gelijk met de gevelbreedte tenzij anders toegestaan door de stad en de
wegbeheerder.
Indien een horecazaak langer dan 7 dagen gesloten is en toch tijdens zijn verlof de ruimte tussen het
voetpad en fietsstrook wenst in te nemen, wordt dit beschouwd als inname van de openbare weg en zal
daarvoor een vergoeding worden aangerekend zoals voorzien in het retributiereglement op parkeren
zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 februari 2011.

De vergunningplichtige heeft hiertoe een meldingsplicht bij de stad en wegbeheerder.
Voor de terrassen gelegen langs de N9
Ingevolge voorschriften van de bevoegde wegbeheerder wordt geen inname van parkeerplaatsen
toegestaan.
Artikel 18bis – Toezicht – handhaving
Worden beschouwd als inbreuken op dit reglement:

terrassen of delen ervan die op de openbare weg zijn geplaatst zonder stedelijke
vergunning;

terrassen of delen ervan die niet voldoen aan de voorwaarden van de toegekende
stedelijke vergunning. In dit verband denken wij bv. aan het niet-respecteren van
een vrije doorgangsruimte van 1,5 m voor voetgangers, mensen met een rolstoel of
kinderwagen of de afsluiting in front van een overdekt terras lager plaatsen dan
1,80m;

het gebruik van geluidsinstallaties op een terras
Afdeling 5 - Het snoeien van planten op eigendommen langs de openbare weg
Artikel 34
De bewoners of bij ontstentenis daarvan de eigenaars van een eigendom zijn ertoe gehouden ervoor te
zorgen dat de op deze eigendom geplante gewassen zodanig onderhouden worden dat deze geen gevaar
opleveren voor de veiligheid van het verkeer of het gemak van doorgang beperken en dat geen enkele tak
ervan :
a)
op minder dan 4,5 meter van de grond boven de rijbaan hangt ;
b)
op minder dan 2,5 meter van de grond boven de gelijkgrondse berm of boven het voetpad
hangt ;
c)
de vrije doorgang van het voetpad belemmert;
d)
door gebrek aan onderhoud het normaal uitzicht op de openbare weg belemmert in de
nabijheid van bochten en kruispunten ;
e)
de voldoende zichtbaarheid van verkeerstekens in het gedrang brengt;
f)
enige belemmering betekent voor de leesbaarheid van de straatnaamborden of voor de
doeltreffendheid van de openbare verlichting;
g)
het (de) huisnummer(s) bedekt.
Het is verboden bomen die tot de eigendom van de stad behoren, op eigen initiatief te snoeien of te
verwijderen.
Eventuele problemen met de groei van de bomen moeten aan de stedelijke technische dienst worden
gemeld.
Afdeling 8 - Het verkeer en laten rondlopen van dieren
Artikel 38
In het kader van de jachtwetgeving, is het jagers toegelaten om in de wettelijke bepaalde jachtperiodes
hun voor de jacht afgerichte honden op de door hun voor de jacht gebruikte privé-terreinen zonder
leiband te laten rondlopen om het wild op te jagen of het geschoten wild op te halen, zonder daarbij
andere personen, dieren of voertuigen lastig te vallen, te intimideren of te beschadigen.
Artikel 50
Alle eigenaars van alle honden opgenomen in de lijst van het ministerieel besluit van 21 oktober 1998 zijn
verplicht om hun hond een muilkorf te laten dragen telkens wanneer zij zich met hun hond op een openbare
weg / plaats begeven. In bijlage van dit reglement is de opsomming van de rassen die opgenomen zijn op
de lijst van het ministerieel besluit van 21 oktober 1998 terug te vinden.
Afdeling 11 - Het plaatsen van straatnaamborden en de nummering van huizen op de gevels van
gebouwen
Artikel 59
Zo is ook éénieder ertoe gehouden het stadsbestuur toe te laten het huis waarvan hij eigenaar is, te laten
nummeren. De bewoner of de eigenaar is ertoe verplicht dit nummer erop te laten en te onderhouden zodat
het te allen tijde goed zichtbaar blijft vanaf de openbare weg.

Indien het evenwel onmogelijk is het nummer op een van op de openbare weg zichtbare plaats aan het huis
te bevestigen, moet de eigenaar of de bewoner het huisnummer op een brievenbus, paal of ander
bouwwerk langs de openbare weg aanbrengen.
HOOFDSTUK 2: REINHEID VAN DE OPENBARE WEG - MILIEUZORG
Afdeling 1: Algemene bepalingen
Artikel 92
Onverminderd toepassing van het decreet van 02/07/1981, artikel 7.3 van KB 01/12/1975 en artikel 406
Sw., is het verboden om op een openbare plaats, om het even welke voorwerpen, stoffen of materialen te
werpen, neer te leggen, achter te laten, te laten vloeien of terecht te laten komen die van aard zijn om
iemand te doen struikelen, de openbare plaats te bevuilen, te beschadigen of onveilig te maken.
Afdeling 2: Reinheid van de stad
Artikel 94
Papier, vruchtenschillen, verpakkingen, dozen, blikjes en alle andere afval waarvan het publiek zich wenst
te ontdoen, moeten in de daartoe langs de openbare weg geplaatste korven geworpen worden. Er mag in
deze korven geen huis- of handelsafval gedeponeerd worden.
Artikel 94bis
§1. Diegene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft, dient steeds in het bezit te
zijn van een recipiënt of een ander middel voor het verwijderen van de uitwerpselen van de
hond.
§2. Indien de hond de in de eerste paragraaf omschreven plaats bevuilt, is de begeleider ertoe
gehouden de vuilnis te verwijderen en het bevuilde te reinigen.
§ 3. Het is verboden om de sportterreinen gelegen aan de stedelijke sporthal met een hond te
betreden.
Artikel 94ter
Het is verboden om wilde of verwilderde duiven of verwilderde huisdieren te voederen.
Artikel 96
Onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake moeten braakliggende of onbebouwde gronden voorzien
zijn van een degelijke afsluiting. De gebruikers, of bij hun ontstentenis, de eigenaars van deze gronden, zijn
verplicht de gronden rein te houden, dit houdt onder meer in dat het verboden is :

het esthetisch uitzicht van de stad of het landschap te schaden of te ontsieren ;

schadelijke of hinderlijke uitwasemingen of geuren te verspreiden ;

de lucht te bezoedelen ;

het oppervlakte- of grondwater te verontreinigen ;

de openbare gezondheid, op welke wijze ook, te schaden ;

schade of ongemak aan om het even welk ander perceel, terrein of eigendom te
veroorzaken.
Artikel 105
1.
Het is verboden op de openbare weg of op de openbare plaatsen te wateren, tenzij in de
daartoe bestemde openbare waterplaatsen.
Artikel 105bis
Het is verboden zonder toestemming graffiti aan te brengen op roerende en onroerende goederen dat
eigendom is van anderen.
Afdeling 9 : Het aanplakken
Artikel 147
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de plaatsen vast waar eenieder mag aanplakken. Het is
verboden om op andere plaatsen aan te plakken.
Op de aanplakborden met vermelding "STAD EEKLO" mag enkel aangeplakt worden door een door het
College van Burgemeester en Schepenen aangestelde ambtenaar. Alle aanplakbrieven die op deze borden
worden aangeplakt, zijn voorzien van het zegel van de stad Eeklo.
Artikel 148
Het is verboden de uithangborden en de plakbrieven af te rukken, ze te bevuilen of onleesbaar te maken, of
er meldingen of tekeningen op aan te brengen.

Artikel 149
De aanplakkers zullen de plakbrieven die een gebeurtenis op een vaste datum aankondigen, niet mogen
overplakken vóór deze datum voorbij is. De plakbrieven die geen aankondiging bevatten van een
gebeurtenis op bepaalde tijd, zullen door de aanplakkers met een datumstempel bekleed worden en zullen
niet mogen overplakt worden, tenzij na een termijn van vijf dagen.
Tenzij een langere termijn door de Burgemeester werd toegelaten, mogen geen plakbrieven worden
aangebracht meer dan 14 dagen vóór de gebeurtenis die hierop wordt aangekondigd of de datum
aangebracht op de plakbrieven die geen aankondiging bevatten.
Het is verboden op een zelfde kant van de openbare aanplakborden meer dan één exemplaar van een
zelfde plakbrief aan te plakken.
Artikel 150
Plakbrieven die niet in overeenstemming met bovenstaande artikelen aangebracht worden, zullen door de
zorgen van het stadsbestuur en op kosten van de overtreders verwijderd worden.
Dit geldt eveneens voor borden, panelen en dergelijke die zonder toelating van het Schepencollege langs of
op de openbare weg zouden zijn opgericht.
Artikel 150bis
§1
Om alle jeugdverenigingen, erkend door de Eeklose jeugdraad, de mogelijkheid te bieden om socioculturele evenementen kenbaar te maken stellen het stadsbestuur van Eeklo en de jeugdraad gratis
openbare aanplakborden ter beschikking om affiches aan te plakken.
§2
De locaties van deze aanplakborden zijn terug te vinden op de website van de jeugddienst of kunnen
bekomen worden bij de jeugddienst. De aanplakborden mogen enkel worden gebruikt voor aankondiging
van een socio-cultureel evenement dat plaats heeft op een bepaalde dag of gedurende een bepaalde
periode, die niet langer mag duren dan 14 dagen. Verkiezingsdrukwerk is verboden.
§3
Per aanplakbord mogen per evenement maximaal 1 affiche A0 formaat (84,1 cm x 118,9 cm), 2 affiches
formaat A1 (59,4 cm x 84,1 cm) of 4 affiches formaat A2 (59,4 cm x 42 cm) worden aangeplakt en dit niet
eerder dan 1 maand vóór het evenement plaatsvindt. Elke affiche moet een verantwoordelijke uitgever
(naam en adres) vermelden.
§4
De door de jeugdraad erkende verenigingen binnen Eeklo zijn gemachtigd om te plakken.
§5
Wanneer dat nodig is voor netheid of onderhoud kan het stadsbestuur affiches op een aanplakbord
verwijderen. Dit kan geen aanleiding geven tot enige vergoeding aan aanplakkers, organisatoren of
andere betrokkenen.
§6
Bij wildplakken zal een proces-verbaal worden opgesteld tegenover de aanplakkers -en indien zij niet
bekend zijn- tegenover de verantwoordelijke uitgever. Ook zullen alle kosten voor het reinigen en
herstellen van zowel private eigendommen en/of het openbare domein op de overtreder(s) worden
verhaald.
§7
Affiches aangebracht in strijd met dit reglement kunnen enkel door het stadsbestuur ambtshalve
verwijderd worden, met de gebeurlijke kosten daarvan voor de aanplakker(s) of voor de verantwoordelijke
uitgever.
§8
De aanplakkers mogen geen afval aan de aanplakborden achterlaten. Affiches die voldoen aan de
bepalingen van dit reglement mogen niet afgerukt, bevuild of geschonden worden en mogen pas
overplakt worden na afloop van het evenement.
HOOFDSTUK 5: OPENBARE VEILIGHEID
Afdeling 6
Artikel 263bis: Wensballonnen
Zowel op openbaar domein als binnen private eigendommen op het grondgebied van de stad Eeklo is het verboden
om in open lucht Thaise lampionnen of onbemande (wens)ballonnen die werken door middel van een permanente
open vlam, op te laten.

HOOFDSTUK 6: OPENBARE RUST
Afdeling 3: Lawaaihinder
Artikel 267
Het is verboden, van 22.00u tot 6.00u, nachtgerucht of nachtrumoer te veroorzaken, dat hoorbaar is op
openbare plaatsen, waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord.
Artikel 267bis
Het gebruik van eender welke vorm van muziek – al dan niet elektronisch versterkt – op de openbare
weg, is verboden, tenzij voorafgaandelijk daartoe schriftelijke toelating van de burgemeester is bekomen.
Artikel 267ter
Op de openbare plaatsen is het verboden om de geluidsinstallatie in een voertuig in werking te stellen op
een zodanig geluidsniveau dat hoorbaar is voor personen die niet in het vertuig zitten.
Artikel 269
§ 1. Het gebruik in open lucht van werktuigen die met een motor worden aangedreven, zoals
grasmachines, zaagmachines, kettingzagen en dergelijke meer, is verboden tussen 21.00
uur en 8.00 uur.
§ 2. De burgemeester kan bij feestelijkheden of voor het uitvoeren van dringende werken
occasioneel afwijkingen toestaan.
§ 3. Het verbod geldt niet voor landbouwmachines die voor de normale exploitatie van
landbouwgronden worden gebruikt.
Artikel 271
§1. Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen betreffende de jacht
is het, behoudens voorafgaande machtiging van de burgemeester, verboden in open lucht
vuurwapens af te vuren, vuurwerk te ontsteken of voetzoekers te ontploffen op het
grondgebied van de gemeente.
§2. Deze voorafgaande machtiging is in de nacht van 31 december op 1 januari niet vereist
voor het ontsteken van vuurwerk of het doen ontploffen van voetzoekers. Wel is vereist dat
bij deze handelingen de gepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen om het
veroorzaken van schade of gevaar voor derden te vermijden.
Artikel 272
Eigenaars of uitbaters van drankgelegenheden, danszalen en van alle voor het publiek toegankelijke
inrichtingen zijn verplicht de onontbeerlijke voorzorgsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat de in hun
inrichting uitgevoerde muziek en alle andere geruchten naar buiten doordringen, de rust van de omgeving
storen of aanleiding geven tot ernstige klachten van de omwonenden.
Artikel 273
De houders van dieren dienen deze zodanig te huisvesten dat het geblaf, het gezang, het gehuil, het
geschreeuw of het gekrijs van deze dieren geen aanleiding kunnen geven tot gerechtvaardigde klachten
vanwege de omwonenden.
Afdeling 7: Drankgelegenheden
Artikel 277
Het sluitingsuur van de drankgelegenheden, herbergen, spijshuizen en alle openbare plaatsen waar er
volk vrije toegang heeft en waar gegiste en sterke dranken worden geserveerd, is bepaald van 2 uur tot 5
uur. In deze afdeling wordt deze periode ook “nacht” genoemd.
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt ieder jaar de dagen waarop een algemene afwijking
van het sluitingsuur wordt vastgesteld.
Artikel 278
Het is de uitbater of de aangestelde van elke drankgelegenheid verboden drank te bedienen na het
sluitingsuur.
Artikel 279
Iedere uitbater of aangestelde van een drankgelegenheid moet ervoor zorgen dat alle personen die vreemd
zijn aan zijn inrichting, deze uiterlijk op het sluitingsuur hebben verlaten. Wanneer de politie vermoedt dat
dergelijke personen zich aldaar bevinden, zal zij de uitbater verzoeken de deur te openen. Weigeren op dit
verzoek in te gaan is strafbaar.
Artikel 280
Het is verboden aan alle personen, die vreemd zijn aan de inrichting, zich na het sluitingsuur in de
drankgelegenheid of aanhorigheden te bevinden.

Afdeling 9: Openbare parken, plantsoenen, speelpleinen, sportterreinen en gemeentelijke infrastructuur
Artikel 287bis
In de openbare parken, plantsoenen, speelpleinen, sportterreinen en andere gemeentelijke infrastructuur
is het:
a)
verboden activiteiten te beoefenen die hinderlijk zijn voor de andere bezoekers of
gebruikers, of die schade kunnen toebrengen aan de infrastructuur zelf ;
b)
verboden samenscholingen te veroorzaken, die de toegang of de doorgang kunnen
belemmeren ;
c)
verboden zich voor te bewegen of te parkeren, met voertuigen aangedreven met een
motor de speelpleinen te betreden, behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan door
middel van de nodige verkeerstekens of andere vermeldingen. Dit verbod geldt niet
voor:
voertuigen aangewend voor het onderhoud van de parken, plantsoenen,
speelpleinen, sportterrein en –inrichtingen
voertuigen, bestemd voor het vervoer van kinderen, zieken en gehandicapten
op plaatsen toegankelijk voor voetgangers ;
d)
verboden muziek of lawaai te maken, dat hinderlijk is voor de andere bezoekers ;
e)
verboden gebruik te maken van luidsprekers, geluidsversterkers of andere
geluidsbronnen behoudens schriftelijke toestemming van het College van Burgemeester
en Schepenen of zijn afgevaardigde. Deze verbodsbepaling is enkel van toepassing in
openbare parken, plantsoenen en op speelpleinen en is niet van toepassing voor
jeugdbewegingen, speelpleinwerking en kinderopvang ;
f)
verboden met dieren de speelpleinen te betreden. Deze verbodsbepaling is niet van
toepassing voor honden die aan de leiband op de wandelpaden doorheen de
speelpleinen lopen ;
g)
verboden vuur te maken, voetzoekers te laten ontploffen of vuurwerk af te schieten ;
h)
verboden voor personen ouder dan 12 jaar gebruik te maken van de speeltuigen die
bestemd zijn specifiek voor kinderen jonger dan 12 jaar ;
i)
verboden de speelpleinen te betreden tussen 22.00u en 06.00u tijdens de winteruren en
tussen 24.00u en 06.00u tijdens de zomeruren, behoudens schriftelijke toestemming van
j)

het College van Burgemeester en Schepenen of zijn afgevaardigde.
het gebruik van skateboards is enkel toegestaan als de veiligheid van de voetgangers en de vlotte
doorgang niet in het gedrang worden gebracht. Op het ceremonieplein aan het stadhuis is het
gebruik van skateboards, skeelers, blades en rolschaatsen verboden.

HOOFDSTUK 6bis: PROVINCIAAL DOMEIN HET LEEN
Artikel 287ter - Specifieke regeling voor het provinciaal domein Het Leen
In het provinciaal domein Het Leen is het politiereglement van 7 september 2011, zoals goedgekeurd
door de provincieraad, van toepassing.
Overtredingen op dit politiereglement kunnen eveneens worden bestraft met een gemeentelijke
administratieve sanctie, tenzij voor deze overtredingen door of krachtens een wet of een decreet straffen
of administratieve sancties worden bepaald.

Bijlage bij artikel 50
Lijst honden opgenomen in het ministerieel besluit van 21 oktober 1998:
- American Staffordshire Terrier
- Englisch Terrier (Staffordshire bull-terrier)
- Pitbull Terrier
- Fila Braziliero
- Tosa Inu
- Akita Inu
- Dogo Argentino
- Bull Terrier

-

Mastiff (alle oorsprong)
Rhodesian Ridgeback
Dog de Bordeaux
Band Dog
Rottweiler

