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- APR - Algemeen Politiereglement

voor de Stad Eeklo - Wijziging

Aanwezig
Odette Van Hamme,
Koen Loete, Freddy Depuydt, Christophe De Waele, Dirk Van de Velde, Ann Van den Driessche, Rita De Coninck, Bob
D'Haeseleer, Danny Smessaert,
Janvier Buysse, Marc Windey, Luc Vandevelde, Lutgarde De Jaeger, Caroline D'Aubioul, Filip Lecompte, Wilfried Van
Kerrebroeck, Michel De Sutter, Gertjan Blomme, Rudi Desmet, Paul Verstraete, Filip Smet, Rita Gysels, Ann Eggenmont,
Peter De Graeve en Sofìe Vermeulen,
Meike Van Grembergen

Afwezigen
Tineke Verstraete, Hilde Lampaert en Janick Smessaert

BEVOEGDHEID
De gemeenteraad is bevoegd op grond van artikel 42 van het gemeentedecreet.
De gemeenteraad is bevoegd op grond van artikels I l9 en 1 I g bis van de nieuwe gemeentewet.
JURIDISCH KADER
De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, gewijzigd bij de wet
van 21 december 2013 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken (GAS-wet) en op de
uitvoeringsbeslu iten.
Het algemeen politiereglement van de stad Eeklo, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van
25 februari 2008.
Het gemeentelijk reglement met betrekking tot de administratieve sancties, goedgekeurd in zitting
van de gemeenteraad van 19 oktober.
MOTIVERING
Wiiziqinq in artikel 1 (nieuw artikel 105bis):
Op verzoek van Vlaams minister voor Omgeving Natuur en,Landbouw, Joke Schauvliege, wordt een
nieuw artikel opgenomen in het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo. Dit artikel dient om

het verspreiden van kaartjes en flyers aan autoruiten te beperken door dit te bestraffen met een
GAS-boete.
Het college van burgemeester en schepenen kiest ervoor om de mogelijkheid om toelating te vragen
aan de stad uit te sluiten, in lijn met de beslissing van de gemeenteraad van 17 september 2018.
Wiiziqinq in artikel 2 (nieuw artikel 105ter):
Naar aanleiding van de beslissing van huidige zitting wat betreft het plaatsen van een'tijdelijke'vaste
camera nabij glasbolsites of ondergrondse glascontainers en op zwerfvuil- en sluikstortgevoelige
plaatsen, is er de noodzaak om in het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo aan te vullen.
De stad zal hiervoor samenwerken met lntergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor
huisvuilverwerking Meetjesland (lVM) en de politiezone Meetjesland Centrum.

ADVIES

I
FINANCIËLE VERANTWOORD¡NG

I
BESLISSING
Artikel 1
Aan het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo wordt artikel 105bis toegevoegd
"Het is voor bedelers van reclamedrukwerk en gratis regionale pers verboden om reclamedrukwerk
en gratis regionale pers te bedelen in leegstaande panden of achter te laten op geparkeerde
voertuigen, op het recyclagepark of op andere plaatsen dan de brievenbus.

De stad stelt stickers ter beschikking van de inwoners waarop wordt aangegeven

dat

reclamedrukwerk of gratis regionale pers niet gewenst zijn. Het is verboden reclamedrukwerk te
deponeren in een brievenbus met een sticker die aangeeft geen reclamedrukwerk, maar wel gratis
regionale pers te ontvangen. Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te deponeren
in een brievenbus met een sticker die aangeeft geen reclamedrukwerk en geen gratis regionale pers
te ontvangen."
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De bepaling in dit artikel kan aanleiding geven tot een gemeentelijke administratieve sanctie.
Artikel2
Aan het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo wordt artikel 105ter toegevoegd
"Het is verboden afval dat niet overeenstemt met de bepalingen van selectieve inzameling te
deponeren in een recipiënt bestemd voor selectieve inzameling. Het is verboden om zwerfvuil of
voorwerpen en materialen te werpen of achter te laten in en naast een recipiënt voor selectieve
inzameling.
Het is verboden om de straatvuilnisbakjes voor huishoudelijk afval oneigenlijk te gebruiken door er
afval in te deponeren anders dan afval afkomstig van ter plekke geconsumeerde producten."
De bepaling in dit artikel kan aanleiding geven tot een gemeentelijke administratieve sanctie.

Artikel3
Deze beslissing treedt in werking op I januari2019.
Artikel4
S 1. D¡t reglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 186 van
het gemeentedecreet.
$ 2. Afschrift van dit reglement zal, conform artikel 42 53 van het gemeentedecreet, worden

verzonden aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de politierechtbank
van Gent.

STEMMING
Met eenparigheid van stemmen

Namens de gemeenteraad,
Odette Van Hamme
voorzitter

Meike Van Grembergen
algemeen directeur

Voor eensluidend u ittreksel
voor de burgemeester,
de algemeen directeur
(art.126
gemeentewet)
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