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GAS-REGLEMENT

GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties. Het is een reglement dat geldt voor
de inwoners van de vier gemeenten van de politiezone LoWaZoNe (Lovendegem,
Waarschoot, Zomergem en Nevele). Het laat de gemeenten toe om sneller en efficiënter op te
treden tegen kleine criminaliteit (vb. winkeldiefstal) en inbreuken die de openbare orde, rust
en veiligheid verstoren (bijv. lawaaihinder, wildplassen, zwerfvuil, hondenpoep, …)
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I.

ALGEMENE BEPALINGEN

1.

Toepassingsgebied

§1

De inhoud van dit reglement betreft de materies die verband houden met de opdrachten
van de gemeente, zoals bepaald in de Nieuwe Gemeentewet.

§2

Dit reglement geldt met behoud van de toepassing van enige andere wetgeving
(Vlarem, Veldwetboek, …).

§3

Iedereen moet de bevelen van de burgemeester krachtens artikel 133 van de Nieuwe
Gemeentewet naleven. Alle schriftelijke toestemmingen van de burgemeester of andere
instanties moeten op eenvoudig verzoek kunnen voorgelegd worden aan de politie en
aan de aangestelde ambtenaar.

§4

Dit reglement is van toepassing op het grondgebied van Lovendegem, Waarschoot,
Zomergem en Nevele en is geldig op iedereen die zich op dit grondgebied bevindt,
ongeacht haar/zijn woonplaats of nationaliteit.

§5

De gemeentelijke administratieve sancties kunnen worden opgelegd aan alle personen
vanaf 16 jaar op het tijdstip van de feiten.

2.

Begrippen

Voor de toepassing van dit reglement gelden volgende definities:
Openbare ruimte:
 de openbare wegen, met inbegrip van bermen, fietspaden, voetpaden, voetwegen
en grachten;
 de openbare plaatsen, ingericht als aanhorigheden van de openbare wegen en
onder meer bestemd voor het parkeren/stationeren van voertuigen, of ingericht als
tuin, als begraafplaats, als wandelpark, als sportterrein, als markt, e.d. en
toegankelijk voor het publiek;
 de niet-openbare terreinen en gebouwen, op het ogenblik dat zij voor één of
meerdere personen vrij toegankelijk zijn.
Openbare weg:
De openbare weg is dat gedeelte van het gemeentelijk grondgebied dat bestemd is voor
het verkeer van personen of voertuigen en voor iedereen toegankelijk is.
Bermen:
De aangelegde berm is de ruimte gelegen op het openbaar domein tussen de rooilijn en
de rijbaan of het fietspad, die door de overheid werd aangelegd maar niet als voetpad
werd ingericht.
Voetpad:
Onder voetpad verstaat men de doorgaans ten opzichte van de rijweg verhoogde of
gelijkgrondse berm, die langs de rooilijn gelegen is en voor de voetgangers bestemd is.
Trage weg:
Openbare weg die niet voor het gemotoriseerd of algemeen voertuigenverkeer is
ingericht en die in hoofdzaak bestemd is voor langzaam verkeer, meer bepaald
voetgangers, fietsers en/of ruiters. Als trage wegen worden onder andere beschouwd:
voetwegen, veld- en aardewegen, jaagpaden, kerkwegels en bospaden, ….
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Voertuigen:
Alle gemotoriseerde vervoermiddelen te water of te land, evenals elk beweegbaar
gemotoriseerd landbouw- of industrieel materieel.
Gemeentebestuur:
Het college van burgemeester en schepenen en bij hoogdringendheid de burgemeester.
Evenement:
Een publiek sociaal-culturele of sportieve gebeurtenis met al dan niet betalende
bezoekers/deelnemers.
Samenscholing:
Het groepsgewijze bij elkaar komen van mensen die een dreigende houding aannemen
en/of kwade bedoelingen hebben.
Terras:
Al dan niet afgescheiden ruimte in open lucht, voorzien van tafels en stoelen, waar
gebruikers drank of een maaltijd consumeren.
Openbare overlast:
Alle elementen die de openbare rust en netheid, of veiligheid en gemak van doorgang
verstoren en waardoor de subjectieve veiligheid in het gedrang komt.
Overdag:
De periode van 07.00 en 19.00 uur.
‘s Avonds:
De periode van 19.00 tot 22.00 uur.
‘s Nachts:
De periode van 22.00 tot 07.00 uur.
Werkdagen:
Van maandag tot en met zaterdag uitgezonderd wettelijke feestdagen.
Wettelijke feestdagen:
Nieuwjaar (1 januari) – Paasmaandag – Dag van de Arbeid (1 mei) – Onze-Lieve-Heer
Hemelvaart (ook het feest van Rerum Novarum) – Pinkstermaandag – Belgische nationale
feestdag (21 juli) – Maria Tenhemelopneming (15 augustus) – Allerheiligen (1 november)
– Wapenstilstand (11 november) – Kerstdag (25 december).

II.

OPENBARE RUST

3.

Algemene regel inzake geluidsoverlast

§1

Het is verboden geluid, gerucht of rumoer te veroorzaken, dat de rust van de inwoners in
het gedrang brengt.

§2

Het bewijs kan met alle mogelijke middelen geleverd worden.

§3

Organisatoren van publieke of private vergaderingen en uitbaters van de lokalen waar
dergelijke vergaderingen gehouden worden, moeten ervoor zorgen, en zijn ervoor
verantwoordelijk, dat het veroorzaakte lawaai de bewoners uit de buurt niet stoort.

§4

Cafés en/of andere publiek toegankelijke inrichtingen houden te allen tijde deuren en
ramen dicht om geluidsoverlast naar omwonenden zoveel mogelijk te beperken.
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4.

Niet-hinderlijk geluid

Worden als niet-hinderlijk beschouwd, geluiden die voortkomen van:
 spelende kinderen;
 werken aan de openbare weg of werken voor openbare nutsvoorzieningen,
uitgevoerd met toestemming of in opdracht van de bevoegde overheid;
 werken of handelingen die op werkdagen, overdag of ‘s avonds, aan private
eigendommen worden uitgevoerd, en waarbij de nodige voorzorgen worden
getroffen om overdreven of niet noodzakelijk lawaai te voorkomen;
 werken of handelingen die dringend of zonder verder uitstel moeten worden
uitgevoerd ter bescherming van personen of eigendommen, of ter voorkoming van
rampen. Hieronder vallen van 1 maart tot en met 30 november ook landbouwwerken
genoodzaakt door specifieke weers-, plant- en oogstomstandigheden;
 door het gemeentebestuur vergunde evenementen, werken of handelingen, voor
zover de in de vergunning opgelegde voorwaarden worden nageleefd.

5.

Laden en lossen

Conform artikel 3 is het hanteren, laden of lossen van materialen, toestellen of andere
voorwerpen die geluiden kunnen voortbrengen enkel toegelaten op werkdagen, overdag en ‘s
avonds.

6.

Muziek in de openbare ruimte

In de openbare ruimte is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van het
gemeentebestuur, het gebruik verboden van:
 al dan niet elektronisch versterkte muziek, luidsprekers en versterkers;
 alle soorten ontvang- en zendtoestellen zoals radio’s, televisietoestellen,
muziekinstallaties, tenzij de voortgebrachte geluidssterkte het niveau van 85 dB(A)
(LAFMAX) niet overtreft, gemeten op de plaats waar een persoon overlast ondervindt;
 elektronisch versterkte muziek in voertuigen, voor zover deze hoorbaar is buiten het
voertuig.

7.

Alarmsystemen

De gebruiker van een alarmsysteem in een privé-eigendom (woning, auto, …) moet het
afgaand alarm zo snel mogelijk uitschakelen. Wanneer de gebruiker of zijn contactpersoon
niet opdaagt binnen de gestelde termijn van 30 minuten nadat het alarm is afgegaan, mogen
de politiediensten de nodige maatregelen nemen om de hinder te beëindigen, op kosten en
risico van de overtreder.

8.

Voertuigen

Tenzij noodzakelijk is het verboden voertuigen of hun toebehoren (o.a. koelinstallaties)
draaiende te houden terwijl het voertuig stil staat.

9.

Quads, motoren voor motorcross en 4x4 terreinwagens op trage wegen

Behoudens vergunning van het gemeentebestuur is het gebruik van quads, motoren en 4x4
terreinwagens op trage wegen verboden.

10.

Hulpmiddelen voor het trekken van de aandacht op verkoop

Het gebruik van fluiten, sirenen, bellen, klokken, muziek, luidsprekers, geluidsverwekkende
hulpmiddelen (door handelsinrichtingen, bewegende verkoopsinrichtingen, venters of leurders,
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opkopers van oude of nieuwe voorwerpen en dienstverleners) bestemd voor het maken van
reclame of om de aandacht te trekken op de verkoop van een product of het verlenen van
een dienst, is enkel overdag en ’s avonds toegelaten. Wanneer het voertuig stilstaat, dient het
geluid te worden uitgezet.
Het geluidsniveau mag niet hoger liggen dan 85 dB(A) (LAFMAX), gemeten op de plaats waar
een persoon overlast ondervindt.

11.

Grasmaaiers en andere door een motor aangedreven machines

Op zon- en wettelijke feestdagen en ’s nachts is het gebruik in de open lucht van lawaaierige
machines zoals onder andere houtzagen, grasmaaiers, hakselaars, bosmaaiers, …
aangedreven door ontploffings- en/of elektrische motoren verboden.
Dit artikel is niet van toepassing voor de normale exploitatie van landbouwbedrijven.

12.

Vuurwerk

Behalve op 1 januari tussen 0.00 uur en 01.00 uur of mits voorafgaande schriftelijke
toestemming van de burgemeester is het verboden om het even welk vuurwerk af te steken of
voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen.

13.

Luchtdruk- en kruitkanonnen

Het gebruik van luchtdruk- en kruitkanonnen of andere geluidsproducerende apparaten is
verboden, tenzij ter afschrikking van dieren op velden, akkers en boomgaarden. Dit gebruik
kan enkel overdag op werkdagen of mits voorafgaande schriftelijke toestemming van het
gemeentebestuur. In dit geval moeten de toestellen zich minstens 100 meter van de dichts
bijzijnde woning bevinden en moet de tijd tussen de twee opeenvolgende afschriksignalen
minstens 5 minuten bedragen.
Op het toestel moet de naam, het adres en de telefoon/GSM-nummer van de eigenaar
vermeld staan. Verder moet de standplaats duidelijk zichtbaar worden aangeduid zodat het
toestel op de velden kan gelokaliseerd worden.

14.

Geluid voortgebracht door dieren

Dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken voor de omwonenden door aanhoudend
geblaf, geschreeuw of gekrijs, ongeacht of de dieren op dat ogenblik wel of niet onder
toezicht staan. De houders van dieren waarvan het geluid de rust van de omwonenden stoort,
zijn strafbaar.

15.

Inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn.

§1

Inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, mogen niet leiden tot
verstoring van openbare orde of rust.

§2

Het is de uitbater van een drankslijterij verboden een besluit van de burgemeester,
waarbij met het oog op vrijwaring van de openbare orde, de sluiting van zijn inrichting
wordt bevolen, te overtreden.

§3

De officier van bestuurlijke politie of de burgemeester kan, na een eerste waarschuwing
en tot de eerstvolgende ochtendopening, de voor het publiek toegankelijke gelegenheid
sluiten, wanneer de uitbating ervan de openbare rust verstoort, zoals bepaald in artikel
3.
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III.

OPENBARE VEILIGHEID EN VLOTTE DOORGANG

16.

Activiteiten

Tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur is het verboden in
de openbare ruimte een activiteit uit te oefenen die de openbare veiligheid en/of de veilige
en vlotte doorgang in het gedrang kan brengen.

17.

Werkzaamheden in de openbare ruimte

§1

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur is het
verboden werkzaamheden uit te voeren in de openbare ruimte, zowel aan de
oppervlakte als onder de grond en is het verboden stellingen, bouwmateriaal, containers
en andere soorten vergaarbakken te plaatsen op de openbare weg.

§2

Behoudens overmacht, is de uitvoerder van de werken verplicht het gemeentebestuur
over de aard van de werken in te lichten minstens 21 dagen vóór het begin van de
werken.
Bij overmacht dient de burgemeester nog dezelfde dag ingelicht te worden.

§3

De openbare weg mag niet vroeger worden ingenomen dan één werkdag voor de
aanvang van de werken. In behoorlijk gemotiveerde omstandigheden kan het
gemeentebestuur hierop een uitzondering toestaan.
Na de uitvoering van de werken en uiterlijk op de vervaldag van de vergunning dient
de inname onmiddellijk op te houden.

§4

Het gemeentebestuur kan een schriftelijke vergunning afleveren om tijdens een beperkte
duur een container op een openbare plaats neer te zetten, mits te voldoen aan volgende
voorwaarden:
 het aanbrengen van de nodige verkeerstekens;
 het verlichten van de hindernis tussen het vallen van de avond en het aanbreken van
de dag en wanneer de zichtbaarheid minder dan 200 m is;
 het niet bevuilen van de openbare weg.
Het gemeentebestuur kan bij niet-naleving van de vereiste voorwaarden op elk ogenblik
de vergunning intrekken en de containers of vergaarbakken op kosten van de gebruiker
laten weghalen.
Het signaleren van de in openbare ruimte uit te voeren werken valt ten laste van
diegene die deze uitvoert.

§5

Op de afsluitingen moet door de uitvoerder van de werken een goed leesbaar bord
worden aangebracht met zijn naam en/of de naam van de verantwoordelijke voor de
signalisatie, adres en telefoonnummer.

§6

Iedere persoon die werkzaamheden in de openbare ruimte uitvoert of laat uitvoeren, is
ertoe gehouden die te herstellen in de staat waarin ze zich voor de uitvoering van de
werkzaamheden bevond of in de staat die in de voorafgaande schriftelijke toestemming
vermeld is.

§7

Indien de openbare ruimte door werkzaamheden wordt bevuild, moet de uitvoerder van
de werken die dagelijks schoonmaken.

§8

Het is verboden afval of materiaal afkomstig van de werken weg te gooien of achter te
laten op de openbare weg of te laten terechtkomen in afwateringsinrichtingen.
Het opgepompte grondwater moet door een al dan niet flexibele leiding in de dichtst
bij gelegen gracht of oppervlaktewater geloosd worden en, bij ontstentenis daarvan, in
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een rioolmond. Elke lozing van grondwater van meer dan 10m³/uur is onderworpen aan
een toelating van Aquafin. De debietmeting is verplicht.
§9

Wegdek, trottoirs, bermen, rioolkolken, beplantingen, hydranten, kabelkasten, e.d. die
ten gevolge van de werken werden beschadigd, zullen - als de overtreder de zaken niet
onmiddellijk in orde brengt, ambtshalve en op kosten en risico van de betrokkene
hersteld of vernieuwd worden.

§10 De hydranten, kabels, leidingen, riolen, riooldeksels en dergelijke die zich op of onder
de in gebruik genomen oppervlakte bevinden moeten ingeval van defect onmiddellijk
bereikbaar zijn voor de betrokken diensten. Indien die diensten zelf de plaats vrij
moeten maken of indien er omwille van het niet nakomen van dit voorschrift grotere
schade aangericht wordt, zullen alle daaruit voortvloeiende kosten aangerekend
worden.
§11 De straatnaamborden, pictogrammen, enz. ... die niet meer zichtbaar zouden zijn als
gevolg van de werken, moeten zonder beschadiging verplaatst en op de omheining
bevestigd worden. Op het einde van de werken zullen zij door het gemeentebestuur op
kosten en risico van de belanghebbende teruggeplaatst worden.
§12 Indien op het voetpad geen veilige doorgang van 1 m breedte overblijft, moet een
veilige doorgang door de aanvrager voorzien worden. In uitzonderlijke omstandigheden
kan het gemeentebestuur bijzondere maatregelen voorschrijven.
In uitzonderlijke gevallen kan het gemeentebestuur afwijkingen toestaan.

18.

Werkzaamheden buiten de openbare ruimte

§1

De werken op de openbare weg, alsook de werken die gepaard gaan met een
privatieve ingebruikneming van de openbare weg, zijn slechts toegelaten mits een
voorafgaande vergunning werd afgeleverd door het gemeentebestuur.
In deze vergunning kunnen voorwaarden opgelegd worden teneinde de hinder tot een
minimum te beperken, zowel voor de weggebruikers als voor de omwonenden.

§2

Voor de kleine werken of permanente onderhoudswerken uitgevoerd door of in
opdracht van nutsbedrijven wordt, zowel betreffende tijdsduur als omvang, een globale
jaarvergunning afgeleverd.
Ongeacht de opdrachtgever of uitvoerder moet een afzonderlijke vergunning
aangevraagd worden wanneer de werken meer dan 5 kalenderdagen duren.
De nutsbedrijven dienen hierbij het gemeentebestuur contractueel te vrijwaren tegen
aanspraken van derden.

§3

Ongeacht de opdrachtgever of uitvoerder kan het gemeentebestuur, bij werken met
belangrijke verkeershinder en na overleg met de aanvrager, de uitvoering geheel of
gedeeltelijk buiten de normale werkuren opleggen.

§4

Werkzaamheden die stof of afval op de openbare weg of de omringende
eigendommen kunnen verspreiden, mogen pas aangevat worden nadat er een
afscherming is aangebracht.

§5

Het gemeentebestuur kan de nodige veiligheidsmaatregelen voorschrijven bij
werkzaamheden die buiten de openbare ruimte uitgevoerd worden en die de weg
kunnen bevuilen of de veiligheid of de gemakkelijke doorgang kunnen belemmeren.

§6

Indien geen obstakelvrije loopweg van minstens 1 m, en bij voetpaden breder dan 2 m,
minstens 1,5 m kan worden gegarandeerd mogen geen zonnetenten, marquises, luiken of
andere inrichtingen, beweegbaar of vast, aan winkels of andere gebouwen worden
bevestigd.
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§7

Fietsen, bromfietsen of uitstallingen (reclamepanelen, bloembakken, …) moeten steeds
zodanig geplaatst worden dat ze het verkeer van voetgangers, fietsers of voertuigen
niet in het minst hinderen en op het voetpad een vrije doorgang van minstens 1 meter en,
voor voetpaden breder dan 2 m, minstens 1,5 m behouden blijft. Dit geldt eveneens voor
het plaatsen van verkeersborden op de voetpaden.

§8

Indien de openbare ruimte door werkzaamheden wordt bevuild, moet de uitvoerder van
de werken die dagelijks schoonmaken.

§9

De privatieve ingebruikneming van de openbare weg voor het uitvoeren van werken
mag enkel dienen als laad- en losplaats.

§10 Het is verboden, hetzij van uit de hoogte, hetzij van binnen de gebouwen steengruis,
afbraakmaterialen of bouwstoffen op het openbaar domein of in voertuigen of
containers op het openbaar domein te werpen, tenzij de nodige beschermmaatregelen
werden genomen.

19.
§1

Onderhoud van bomen, beplantingen en hagen
De eigenaar, of indien hij ertoe bevoegd is, de gebruiker 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:
 op minder dan 4,5 m boven de rijweg hangt;
 op minder dan 2,5 m boven de gelijkgrondse berm of boven het voetpad hangt;
 de stabiliteit van de installaties voor openbare verlichting in het gedrang brengt of
het uitgestraalde licht ervan in belangrijke mate vermindert;
 de verkeerstekens, verkeersborden, huisnummers, verkeersspiegels bedekt;
 de toegang tot nutsvoorzieningen belemmert;
 enige belemmering betekent voor de leesbaarheid van straatnaamborden.

§2

Hagen en andere afsluitingen die de zichtbaarheid op de rijweg of kruispunt kunnen
belemmeren mogen niet hoger zijn dan 75 cm.

§3

De eigenaar, of indien hij ertoe bevoegd is, de gebruiker van het onroerend goed, moet
op eenvoudig verzoek de belemmerende beplanting snoeien en zo nodig verwijderen.

§4

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

20.
§1

Onderhoud van percelen, voetpaden, bermen en greppels
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur is het verboden
om het voetpad te gebruiken:
 als terras;
 om reclameborden, tafels, stoelen, koopwaren en andere voorwerpen te plaatsen;
 als stort- of stapelplaats van materialen of grondstoffen buiten de gereglementeerde
tijdstippen voor het buitenzetten van huisvuil;
 als werkplaats voor het opstellen van werktuigen;
 voor het vervaardigen van beton, mortel, kalk of eender welke materie.

§2

De eigenaar, of indien hij ertoe bevoegd is, de huurder of de gebruiker van een
onroerend goed, moet – met in acht name van de voorschriften uit het bermdecreet :
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 de bloei of zaadvorming beletten van de akkerdistel, de speerdistel, de kale jonker,
de kruldistel en alle hinderlijke onkruidsoorten waarvan de zaadverspreiding
gevolgen kan hebben voor de omliggende gronden;
 de voetpaden en greppels palend aan het onroerend goed onkruid- en bladvrij
houden;
 instaan voor de netheid van de gelijkgrondse berm of het voetpad.
§3

Het is verboden het vuil vanuit de werven, privé-eigendommen en openbare gebouwen
naar buiten te vegen en achter te laten in de openbare ruimte.

§4

Het is verboden regenwater komende van koeren, terrassen of daken, of afvalwaters
ongeacht hun herkomst, op de openbare weg te laten lopen.

§5

De gebouwen langsheen de openbare weg moeten voorzien zijn van een dakgoot in
goede staat, waardoor het regenwater van het dak wordt afgeleid en opgevangen.

21.

Gebruik van openbare ruimte voor woonwagens, caravans, mobilhomes en
tenten

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur is het verboden de
openbare ruimte voor langer dan 24 uur te gebruiken voor het plaatsen van één of meer
verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning dienen of ervoor kunnen dienen, zoals
woonwagens, caravans, mobilhomes en tenten.

22.

Gebruik van rondreizende woonwagens op private eigendom

§1

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur en zonder
goedkeuring van de eigenaar is het verboden de private eigendom voor langer dan 24
uur te gebruiken voor het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen die
rondreizen en die voor bewoning dienen of ervoor kunnen dienen, zoals woonwagens,
caravans, mobilhomes en tenten. Ingeval van overtreding zal worden overgegaan tot de
verwijdering op kosten en risico van de overtreders.

§2

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

23.

Samenscholingen, betogingen en optochten in open lucht

§1

De organisatie van samenscholingen, betogingen en optochten in openbare ruimte in
open lucht, die van aard zijn de openbare veiligheid in het gedrang te brengen, moet
minstens 15 kalenderdagen voor de geplande datum schriftelijk aan het
gemeentebestuur gemeld worden.
Deze kennisgeving moet volgende inlichtingen bevatten: uur en plaats van concentratie,
uur van vertrek, gevolgde wegwijzer, plaats en uur van ontbinding indien het een
optocht betreft, raming van het aantal deelnemers, voorziene organisatiemaatregelen,
naam, adres en GSM-nummers van de organisatoren.

§2

Het dragen of voorhanden hebben van enig voorwerp, dat gebruikt kan worden om te
slaan, te steken of te verwonden, evenals het dragen van helmen of schilden, is
gedurende hoger vermelde bijeenkomsten verboden.

§3

Elke persoon die hieraan deelneemt, moet zich schikken naar de bevelen van de politie.
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24.

Evenementen, vermakelijkheden, braderijen, feesten, markten, kermissen en
openbare vergaderingen op openbaar domein

§1

De organisatie van evenementen, vermakelijkheden, braderijen, feesten en openbare
vergaderingen op openbaar domein is onderworpen aan een toestemming van het
gemeentebestuur.
De aanvraag gebeurt altijd via het evenementenformulier dat ingediend wordt minstens
16 weken vóór de geplande datum voor wielerwedstrijden en joggings en minstens 12
weken voorafgaande andere activiteiten.
Voor (middel)grote evenementen of evenementen met een specifiek veiligheidsrisico
moet ook een veiligheidsdossier ingediend worden.
Een afwijking kan worden toegestaan door het gemeentebestuur mits gemotiveerde
aanvraag.

§2

Elke markt- of foorkramer moet zich schikken naar de bevelen van de politie, die tot
doel hebben de veiligheid en/of het gemak van doorgang te vrijwaren of te herstellen
en dient na afloop van de markt of van de kermis de openbare weg tijdig te ontruimen.

25.

Zich niet identificeerbaar vertonen op het openbaar en privaat domein van de
gemeente

§1

Behoudens andersluidende wetgeving of reglementaire bepalingen of behoudens
schriftelijke en voorafgaande gemotiveerde toestemming van het gemeentebestuur is het
verboden op het openbaar en privaat domein van de gemeente het gelaat volledig te
bedekken zodat de identificatie van de persoon onmogelijk is.

§2

Dit verbod geldt niet voor activiteiten met commerciële doeleinden en culturele,
sportieve, jeugd(werk)activiteiten of folkloristische evenementen zoals carnaval,
processies, georganiseerde stoeten, verklede sneukel- en schriktochten, Sinterklaas en
kerstmis.

§3

Voor de toepassing van dit reglement wordt onder gelaat verstaan: het voorhoofd, de
wangen, de ogen, de neus en de kin.

26.

Terrassen en schuttingen op het openbaar domein

§1

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur mag de
uitbater van een handelszaak geen terras, schutting, reclamebord, uitstalraam in welke
vorm dan ook en/of koopwaren op het openbaar domein plaatsen.
De voorwerpen die in strijd met dit artikel zijn geplaatst of uitgestald, moeten op het
eerste verzoek van de politie of van een gemachtigd ambtenaar verwijderd worden.
Indien op dit verzoek niet ingegaan wordt, kan ambtshalve worden overgegaan tot de
verwijdering ervan op kosten en risico van de overtreder.
Dit is niet van toepassing op de houders van een standplaatsvergunning op de
wekelijkse markt of de vervangende markt, die geregeld is bij het desbetreffende
marktreglement. De natuurlijke of rechtspersonen aan wie de toestemming werd
verleend, zullen op een duidelijke zichtbare plaats van de inrichting, hun naam en adres,
de hierboven beoogde toestemming en het bewijs van betaling van de retributie
uithangen.

§2

Het terras van een handelszaak moet zorgvuldig onderhouden worden. Indien het
gemeentebestuur oordeelt dat door de slechte staat van de inrichting het uitzicht van de
omgeving wordt geschaad of de veiligheid van de voetgangers in het gedrang wordt
gebracht, kan de uitbater schriftelijk aangemaand worden de inrichting onmiddellijk te
herstellen of grondig te reinigen. Indien de uitbater dit nalaat, kan ambtshalve worden
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overgegaan tot de herstelling er van in de oorspronkelijke staat op kosten en risico van
de uitbater van de handelszaak.
§3

27.

De terrassen en schuttingen mogen geen constructies en/of voorwerpen van openbaar
nut bedekken zoals verkeersborden en brandkranen.

Aanplakkingen en publiciteit

§1

Het is verboden om ongewenste reclame te bedelen. Reclame is ongewenst indien dat
duidelijk op of aan de brievenbus kenbaar is gemaakt.

§2

Het is verboden reclame te bedelen in panden die uitwendig duidelijke tekenen van
niet-bewoning vertonen, of op andere plaatsen dan in de brievenbus.

§3

Aanplakkingen op de openbare weg en de openbare plaatsen zijn enkel toegelaten op
de specifieke plaatsen aangeduid door het gemeentebestuur.

§4

Het is verboden wettig aangebrachte aanplakkingen af te trekken, te scheuren of op
enigerlei wijze onleesbaar te maken.

§5

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur is het verboden
spandoeken, schilderijen en andere versieringen dwars over en langs de openbare weg
te hangen of te bevestigen.

§6

Borden of plakbrieven die een gebeurtenis aankondigen kunnen na schriftelijke
toestemming maximum 21 dagen voor de activiteit worden geplaatst, tenzij langer in de
vergunning werd toegelaten, en dienen binnen de 3 dagen na de aangekondigde
vergunning te worden verwijderd. Ze mogen niet bevestigd worden aan bomen,
straatmeubilair, verkeersborden, verlichtingspalen of elektriciteitspalen.

28.

Inzamelingen op het openbaar domein

§1

Iedere inzameling op het openbaar domein is onderworpen aan de voorafgaandelijke
toestemming van het gemeentebestuur of vergunning toegestaan bij koninklijk besluit of
provinciaal besluit. De toestemming van het gemeentebestuur moet minstens 15 dagen
voor de inzameling worden aangevraagd.

§2

Het is verboden huis aan huis te gaan met het doel kaarten of andere voorwerpen te
koop aan te bieden zonder schriftelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van
het gemeentebestuur. Deze toestemming moet men ten allen tijde bij zich dragen.
Leurders met een geldige leurkaart, almede de houders van vergunningen voor het
collecteren aan huis en de verkopers van lotjes van vergunde tombola’s vallen niet onder
toepassing van dit artikel.

§3

Het is verboden op het openbaar domein loterij- of andere kansspelen aan te leggen of
te houden.

29.

Gebruik van gevels van gebouwen.

§1

Iedere eigenaar van een gebouw brengt aan de straatkant de door de gemeente
toegekende huisnummering goed zichtbaar aan en is verplicht die zichtbaar te houden.
De cijfers moeten minimaal 4 cm hoog zijn en goed contrasteren met de achtergrond.

§2

De eigenaars, vruchtgebruikers, huurders, bewoners of verantwoordelijken op grond van
welke titel dan ook, moeten, zonder dat dit voor hen enige schadeloosstelling impliceert,
op de gevel of topgevel van hun gebouw, ook wanneer die zich buiten de rooilijn
bevindt, en in voorkomend geval eventueel aan de straatkant, toestaan dat
aanduidingen van openbaar nut en andere nutsvoorzieningen worden aangebracht en
zichtbaar worden gehouden.
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30.

Bedrieglijke en nutteloze oproepen

Iedere bedrieglijke of nutteloze hulpoproep of ieder bedrieglijk gebruik van een praatpaal
of signalisatietoestel dat bestemd is om de veiligheid van andere gebruikers te vrijwaren, is
verboden.

31.

Sneeuw en ijzel op de openbare wegen, voet- en fietspaden

§1

Bij sneeuwval of ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg er over
waken dat voor de eigendom die zij bewonen, of indien onbewoond/braakliggend
waarvan zij eigenaar zijn, voldoende ruimte voor de doorgang van de voetgangers is
vrijgemaakt en dat het nodige gedaan is om de gladheid er van te vermijden.

§2

De sneeuw moet aan de rand van het voetpad opgehoopt worden en mag de
weggebruikers niet hinderen. De rioolmonden en goten moeten vrij blijven (afvoeren van
dooiwater).

§3

Bij vorst is het verboden op aangelegde voet- en/of fietspaden water te gieten of te
laten vloeien, glijbanen aan te leggen en sneeuw of ijs te storten of te gooien dat
afkomstig is van privé-eigendommen.

§4

Mits schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur kunnen sneeuwstraten voorzien
worden. Hiervoor moet 2/3 van de inwoners van de straat zich schriftelijk akkoord
verklaren met het voorstel en moet de nodige signalisatie voorzien worden. De
voetpaden moeten steeds sneeuw- en ijsvrij zijn om voetgangers een veilige doorgang te
bieden.

32.

Bevroren kanalen, waterbekkens en waterlopen in de openbare ruimte

Het is verboden zich op het ijs van de waterlopen en stilstaande waters in de openbare ruimte
te begeven. Na technisch advies van de brandweer te hebben ingewonnen, kan de
burgemeester bij voldoende ijsdikte een afwijking van dit verbod toestaan.

IV.

REINHEID

33.

Bouwvallige gebouwen

§1

Het is verboden de openbare veiligheid in het gedrang te brengen door:
 Bouwvalligheid, gebrek aan herstelling of onderhoud van huizen of gebouwen;
 Een belemmering of een uitgraving of enig ander werk in of nabij de openbare
ruimte onder de voorgeschreven of gebruikelijke voorzorgsmaatregelen of
waarschuwingstekens in acht te nemen.

§2

34.

Iedereen moet onmiddellijk gevolg geven aan de aanmaning van het gemeentebestuur
om gebouwen die bouwvallig zijn en een gevaar betekenen voor de openbare
veiligheid te herstellen of te slopen.

Onderhoud van woningen

Het is verboden om de hygiëne in een woning, bewoond of onbewoond, zodanig te laten
verslechteren dat de buurt of de omwonenden hiervan hinder ondervinden. Deze hinder kan
gevormd worden door penetrante geuren, door visuele impact op de omgeving, door het
aantrekken van ongedierte of door elke andere omstandigheid die de gezondheid of
veiligheid van de omwonenden in gevaar kan brengen.
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35.

Achterlaten van afval

§1

Het is verboden in de openbare ruimte of op de onbebouwde gronden om het even
welke voorwerpen, stoffen of materialen te werpen of achter te laten, te laten vloeien of
terecht te laten komen die van aard zijn om de openbare ruimte of onbebouwde
gronden te bevuilen, te beschadigen of onveilig te maken.

§2

Onder (zwerf)afval wordt verstaan:
 zwerfvuil (sigarettenpeuken, kauwgom, blikjes, verpakkingen van snoep, snacks, fruiten groentenafval, …);
 sluikstorten van huishoudelijk afval in kleine hoeveelheden;
 het oneigenlijk gebruik van straatvuilbakjes voor huishoudelijk afval, ander dan afval
afkomstig van ter plekke geconsumeerde producten;
 het niet naleven van het verbod om reclamedrukwerk te bedelen in leegstaande
panden of in brievenbussen voorzien van een sticker om er geen reclamedrukwerk in
te deponeren.

§3

Iedereen die, op om het even welke wijze, het openbaar domein heeft bevuild of laten
bevuilen, moet ervoor zorgen dat deze onverwijld opnieuw proper gemaakt wordt.
Indien men nalaat hieraan gevolg te geven, wordt ambtshalve overgegaan tot de
reiniging op kosten en risico van de overtreder.
Alle restproducten moeten van de openbare weg worden verwijderd. Dit geldt in het
bijzonder voor:
 land- en tuinbouwers die, naar aanleiding van hun werkzaamheden op het veld, het
openbaar domein besmeuren of er vreemde stoffen nalaten;
 bouwers en aannemers die, naar aanleiding van bouwwerken, het openbaar domein
bevuilen.
 Al wie vuilmakende stoffen moet laden, lossen of vervoeren, moet onmiddellijk de
eventueel op de openbare weg gestorte of achtergebleven stoffen zorgvuldig
opkuisen. Eventueel beschadigde delen van de openbare weg moeten in hun
oorspronkelijke staat hersteld worden.
 Het is eveneens verboden mortel of andere materialen klaar te maken op het
wegdek zonder onderlegplaat te gebruiken. Het smeren en herstellen van voertuigen
op de openbare weg is, behoudens het geval van overmacht, verboden.

36.

Huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval

§1

Huishoudelijk afval moet aangeboden worden in de daarvoor voorziene zakken en/of
recipiënten ten vroegste om 18.00 uur op de vooravond van de ophaling.

§2

De zakken moeten degelijk gesloten zijn, zodat ze hun inhoud niet verliezen en makkelijk
hanteerbaar zijn. Het is verboden in de huisvuilzakken gelijk welke stof of voorwerp te
bergen dat het personeel van de reinigingsdienst kan kwetsen of besmetten.

§3

Papier en karton dienen aangeboden te worden in papieren zakken, kartonnen dozen
of voldoende samengebonden. Er moet voor gezorgd worden dat het papier niet kan
wegwaaien en dat het door de ophalers op een vlotte en nette manier kan worden
opgehaald.

§4

De inwoners moeten het afval voor hun woning plaatsen. Het afval moet zodanig
geplaatst worden dat het de weggebruiker niet hindert.
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§5

Het afval dat door nalatigheid van de ophaler niet is opgehaald, mag na melding bij
de dienst grondgebiedzaken, sectie milieu, maximaal 48 uur na de normale ophaaldag
blijven staan.

§6

Buiten de bevoegde personen is het voor iedereen verboden grof huisvuil, metalen,
papier, vuilniszakken, recipiënten en containers te doorzoeken, mee te nemen, te
verplaatsen, te beschadigen of de inhoud ervan op de openbare ruimte te storten.

37.

Selectieve inzameling

§1

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 afval te werpen of achter te laten in en naast een recipiënt voor selectieve
inzameling.

§2

Glas moet volgens kleur in de verschillende openingen van de glascontainer
gedeponeerd worden. Dit kan iedere werkdag overdag en ’s avonds.

§3

Het is verboden glas of ander afval achter te laten naast de glasbol. Wanneer de
glasbol vol is, moet het glas terug meegenomen worden of in een andere glasbol
gedeponeerd worden.

38.

Afval op evenementen in de openbare ruimte

§1

De organisator van een evenement in de openbare ruimte moet de nodige maatregelen
nemen, opdat het afval zich niet buiten het terrein, waarop het evenement plaats heeft,
kan verspreiden.

§2

Op het terrein moet voldoende zichtbare en voor selectieve inzameling geschikte
inzamelpunten aanwezig zijn.

§3

De organisator moet het terrein uiterlijk de dag na het beëindigen van het evenement
opgeruimd hebben, zoniet kan het gemeentebestuur overgaan tot ambtshalve opruiming
op kosten van de organisator.

39.

Afval van verkoop van voedingsproducten

De verkopers van voedingsproducten (uitbaters van frituren, snackbars en andere langs de
openbare weg staande verkooppunten van voedingswaren) die in een directe omgeving
verbruikt worden, moeten voldoende duidelijk zichtbare en goed bereikbare afvalrecipiënten
plaatsen en moeten de inhoud en het afval ernaast op regelmatige basis en reglementaire
wijze verwijderen.

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.

41.
§1

Verbranden in open lucht
Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen te verbranden in open lucht met uitzondering
van plantaardige afvalstoffen afkomstig van onderhoud van tuinen, ontbossingen,
ontginningen van terreinen of andere landbouwkundige werkzaamheden.
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Het is verboden om vuur aan te steken op minder dan 100 meter van huizen, bossen,
heiden, boomgaarden, hagen, graanvelden, stro of mijten.
§2

Mits voorafgaande schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur kan van dit
verbod afgeweken worden voor speciale evenementen zoals kerstboomverbrandingen
en kampvuren.

§3

Het verbranden van onbehandeld hout is toegelaten in zogenaamde sfeerverwarmers
(vuurkorven, vuurpotten).

42.

Verbranden in kachels, open haarden en allesbranders

De gebruikers van kachels, open haarden of allesbranders moeten ervoor zorgen dat de
installaties die ze gebruiken geen luchtverontreiniging veroorzaakt die de gezondheid kan
schaden.

43.

Bevuilen van de openbare ruimte door te spuwen, urineren of achterlaten van
uitwerpselen

Het is verboden op het openbaar domein binnen de bebouwde kom of zichtbaar vanaf het
openbaar domein te urineren, tenzij op plaatsen en accommodaties die hiertoe speciaal zijn
ingericht. Die plaatsen en accommodaties moeten volgens de regels van goed fatsoen worden
gebruikt.

44.

Lozingen in riolen, grachten en vijvers

Het is verboden schadelijke vloeistoffen, voorwerpen, afvalstoffen of materialen te lozen in de
riolen of te storten in de waterlopen, de grachten, de vijvers of putten of te storten op de
oevers ervan.

45.

Onderhoud van grachten

§1

Het is verboden baangrachten en andere grachten geheel of gedeeltelijk te verleggen,
te dempen of te bedekken met materialen die de infiltratie van het water naar de
bodem kunnen tegenwerken.

§2

Grachten die wederrechtelijk werden opgevuld of verlegd, zullen door de overtreder
onmiddellijk in hun oorspronkelijke staat dienen te worden hersteld.

§3

Het overwelven of inbuizen van baangrachten kan enkel worden toegelaten mits
voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur.

§4

Om de goede afloop van het water te verzekeren, moet de eigenaar van de grachten
die door zijn gronden lopen of deze scheiden van andere private eigendommen het slib
(laten) verwijderen, de overtollige waterplanten (laten) maaien en het maaisel (laten)
afvoeren.
Zijn uitgezonderd: de waterlopen van 1ste, 2de en 3de categorie, alsook in voorkomend
geval, de grachten en/of waterlopen die onder het beheer van een watering vallen.

§5

Met het oog op de verdelging van ratten en ander ongedierte langs de boorden van de
grachten en waterlopen, zijn de inwoners verplicht vrije doorgang te verlenen aan de
personen, door de bevoegde gemeentelijke/provinciale overheid met de verdelging
belast. Zij dienen het plaatsen van daartoe nodig geachte tuigen te dulden.
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V.

DIEREN

46.

Dieren

§1

Het is de eigenaars, bezitters, bewakers of houders van dieren verboden hun dieren
onbewaakt vrij te laten lopen in de openbare ruimte.

§2

Het is de eigenaars, bezitters, bewakers of houders van honden verboden hun honden
op te hitsen in de openbare ruimte.

§3

Op het openbaar domein moeten honden altijd aan de leiband gehouden worden. Deze
regel is niet van toepassing op politiemensen met politiehonden, voor het beoefenen van
de jacht en voor het begeleiden van een kudde.

§4

De begeleiders van honden of andere huisdieren die zich op het openbaar domein
begeven, dienen steeds in het bezit te zijn van een recipiënt of een ander middel voor
het verwijderen van de uitwerpselen van het dier.

§5

De eigenaars of begeleiders van honden moeten er voor zorgen dat deze dieren de
openbare ruimte niet bevuilen met hun uitwerpselen. Ze zijn verplicht deze uitwerpselen
onmiddellijk te verwijderen, behoudens op de daartoe bestemde plaatsen die door het
gemeentebestuur met duidelijke signalering zijn aangeduid.

§6

De uitwerpselen van rij- en trekdieren (paarden, pony’s en ezels) op fietspaden,
stoepen, wandelwegen en bermen moeten door de eigenaar, begeleider of bewaker
opgeschept en meegenomen worden in een daartoe voorzien recipiënt.

§7

Onbewaakte loslopende dieren, die aangetroffen worden op het openbaar domein of
openbare plaatsen, worden door toedoen van of in opdracht van het gemeentebestuur
gevangen en overgebracht naar een dierenasiel. Alle hieraan verbonden kosten vallen
ten laste van de eigenaar, bezitter, bewaker of houder van het dier.

§8

Het is verboden op het openbaar domein eender welk voedsel voor zwervende dieren
achter te laten, te deponeren of te werpen, met uitzondering van voedsel voor vogels bij
vriesweer.

§9

De eigenaars, huurders of beheerders van onroerende goederen zijn verplicht
maatregelen te treffen om te verhinderen dat verwilderde duiven en katten nesten. Zij
zijn verplicht bevuilde gebouwen schoon te maken en te ontsmetten. Indien de eigenaars,
huurders of beheerders van onroerende goederen nalaten gevolg te geven aan deze
verplichting, wordt ambtshalve overgegaan tot de reiniging op kosten en risico van de
overtreder.

47.

Uitvliegen van duiven

§1

Het is verboden reisduiven welke niet aan prijskampen deelnemen, te laten uitvliegen
van 07.00 uur tot 18.00 uur op zon- en feestdagen waarop duivenvluchtprijskampen
plaatshebben en dit van 1 april tot en met de laatste zondag van de maand oktober en
voor zover de prijskampen nog niet beëindigd zijn.

§2

In geval van overmacht, slecht weer 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 de
vermelde datum werden gelost.

§3

Elke handeling die de medekampende liefhebber schade kan toebrengen, is te allen
tijde verboden. Hierdoor wordt onder andere verstaan: slaan op allerlei voorwerpen,
zwaaien met voorwerpen, ophangen van allerlei voorwerpen in de nabijheid van
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hokken, opstellen van molentjes, draaiende voorwerpen en in het algemeen elke daad
die de duiven kan doen op- of afschrikken.

VI.

OPENBARE PARKEN, PLANTSOENEN, VISVIJVERS,
SPEELPLEINEN, SPORTTERREINEN EN INRICHTINGEN

Het reglement op openbare parken, plantsoenen, visvijvers, speelpleinen, sportterreinen en
inrichtingen, vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing wordt gesanctioneerd met
administratieve sancties.
 Lovendegem: reglement op de visvijver 27.12.2001 en latere wijzigingen;
 Waarschoot: reglement op de gemeentelijke outdoor sportterreinen 10.04.2008 en
latere wijzigingen;
 Zomergem: politiereglement op openbare parken, plantsoenen, speelpleinen,
sportterreinen & inrichtingen 27.02.1992 en latere wijzigingen;
 Nevele: reglement op het hengelen in de gemeentelijke visvijver “De Ysput”
vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 22.02.2005 en latere wijzigingen.

VII.

RECYCLAGEPARK

Het reglement op het recyclagepark vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing wordt
gesanctioneerd met administratieve sancties.





VIII.

Lovendegem: 09.11.2000 en latere wijzigingen;
Waarschoot: 25.06.1998 en latere wijzigingen;
Zomergem: 08.11.2006 en latere wijzigingen;
Nevele: 30.01.1996 en latere wijzigingen.

BEGRAAFPLAATSEN

Het reglement op begraafplaatsen vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing wordt
gesanctioneerd met administratieve sancties.





IX.

Lovendegem: 05.09.2002 en latere wijzigingen;
Waarschoot: 04.10.2001 en latere wijzigingen;
Zomergem: 27.02.1992 en latere wijzigingen;
Nevele: 03.07.2007 en latere wijzigingen.

OPENBARE MARKTEN

Het reglement op openbare markten vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing wordt
gesanctioneerd met administratieve sancties.





Lovendegem: 29.11.2007 en latere wijzigingen;
Waarschoot: niet van toepassing;
Zomergem: 04.03.1999 en latere wijzigingen;
Nevele: 26.03.2006 en latere wijzigingen.
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X.

SPECIFIEKE OF GEMENGDE INBREUKEN

48.

Vernieling of beschadiging van graven, monumenten, standbeelden en
kunstvoorwerpen (art. 526 Strafwetboek)

Het is verboden
 grafzerken, gedenktekens of grafstenen;
 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;
 monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstwerken dan ook, die in kerken,
tempels of andere openbare gebouwen zijn geplaatst
te vernielen, neer te halen, te verminken of te beschadigen.

49.

Beschadiging van (on)roerende eigendommen (art. 534 ter en 559 ter
Strafwetboek)

§1

Het is verboden om opzettelijk andermans (on)roerende eigendom te beschadigen of te
vernielen.

§2

Het is verboden graffiti aan te brengen op (on)roerende goederen die tot het openbare
domein behoren.

§3

Bij overtreding van deze bepaling kan het gemeentebestuur zich het recht voorbehouden
over te gaan tot de reiniging op kosten en op risico van de overtreder.

50.

Vernieling van bomen en enten (art. 537 Strafwetboek)

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 een of meer enten te vernielen.

51.

Vernieling van afsluitingen, verplaatsing of verwijdering van grenspalen en
hoekbomen en het dempen van grachten (art. 545 en 563/2° Strafwetboek)

Het is verboden:
 levende of dode hagen af te hakken of uit te rukken;
 landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, te vernielen;
 grenspalen, hoekbomen of andere geplant of erkend om de grenzen tussen erven te
bepalen, te verplaatsen of te verwijderen;
 grachten geheel of ten dele te dempen.

52.

Nachtlawaai (art. 561/1° Strafwetboek)

Het is verboden tussen 22.00 uur en 07.00 uur de nachtrust van de inwoners te verstoren.

53.

Feitelijkheden of lichte gewelddaden (art. 563/3° Strafwetboek)

Het is verboden voorwerpen op iemand te werpen die de persoon hinderen, bevuilen of
schade veroorzaken.

54.

Opzettelijke slagen en verwondingen (art. 398 Strafwetboek)

Het is verboden iemand opzettelijk te verwonden of te slaan.
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55.

Gewone diefstal (art. 461 en 463 Strafwetboek)

Het is verboden een zaak die hem niet toebehoort bedrieglijk weg te nemen, zelfs voor
kortstondig gebruik. Ook de poging daartoe is verboden.

XI.

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 Oost-Vlaanderen, 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.

XII.
56.

PROCEDURE EN STRAFBEPALINGEN
Toepassingsgebied

Dit hoofdstuk is van toepassing op alle politiereglementen of verordeningen in de PZ
LoWaZoNe, bestaande uit de gemeenten Lovendegem, Waarschoot, Zomergem en Nevele,
die aanleiding kunnen geven tot een gemeentelijke administratieve sanctie.

57.

Vaststelling

De inbreuken die het voorwerp van administratieve sancties kunnen uitmaken, worden
vastgesteld door een politieambtenaar of een agent van politie of de daartoe aangestelde
ambtenaar, aangeduid door de gemeenteraad van elke gemeente.

58.

De behandelende ambtenaar

§1

De strafbepaling voor de specifieke of gemengde inbreuken (hoofdstuk 10 – Specifieke
of gemengde inbreuken) gebeurt door de procureur des Konings. De originele
vaststelling moet uiterlijk binnen twee maanden na de vaststelling overgezonden worden
aan de procureur des Konings. Indien het om minderjarigen gaat, moet het procesverbaal toekomen bij de procureur des Konings van de verblijfplaats van de ouders, de
voogd of de personen die er de hoede over hebben. Een kopie wordt tegelijkertijd
overgezonden aan de bevoegde sanctionerend ambtenaar van de gemeente waar de
feiten zich hebben voorgedaan.

§2

Wanneer de inbreuk enkel met een administratieve sanctie kan worden bestraft, wordt
de originele vaststelling uiterlijk binnen twee maanden na vaststelling verstuurd aan de
bevoegde sanctionerend ambtenaar van de gemeente waar de feiten zich hebben
voorgedaan.

59.

De administratieve boete

§1

De administratieve geldboete bedraagt 100,00 euro.

§2

Bij herhaling van eenzelfde overtreding binnen de twaalf maanden nadat ze
uitvoerbare kracht heeft gekregen overeenkomstig art. 119 bis, par. 11 van de Nieuwe
Gemeentewet, wordt de geldboete 175,00 euro.

§3

De persoon die, na met een administratieve geldboete van 175,00 euro te zijn
gesanctioneerd, eenzelfde overtreding begaat, binnen de twaalf maanden nadat ze
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uitvoerbare kracht heeft gekregen, wordt gesanctioneerd met de volgens de wet
maximum toegelaten geldboete, zijnde 350,00 euro, of 175,00 euro, indien het een
minderjarige betreft die de volle leeftijd van 16 jaar heeft bereikt op het ogenblik van
de feiten.
§4

De persoon, eigenaar van een instelling, aan wie reeds tweemaal een administratieve
boete werd opgelegd, naar aanleiding van een overtreding in verband met die
instelling, zal worden gesanctioneerd met de administratieve sluiting van de instelling
gedurende een termijn van maximum drie maanden.

§5

In geval van samenloop zijn verscheidene overtredingen waarvoor administratieve
geldboetes voorzien zijn, worden de bedragen samengeteld, zonder dat deze boete het
bedrag van 350,00 euro mag te boven gaan, of 175,00 euro, indien het een
minderjarige betreft die de volle leeftijd van 16 jaar heeft bereikt op het ogenblik van
de feiten.

§6

Bij samenloop van een overtreding waarvoor een administratieve geldboete voorzien is
en een overtreding waarvoor een administratieve schorsing of intrekking van een door
de gemeente afgeleverde toestemming of vergunning of een administratieve sluiting van
een instelling is voorzien, wordt alleen de schorsing, intrekking of sluiting uitgesproken.

§7

Indien er verzachtende omstandigheden zijn, kunnen de administratieve geldboetes
worden verminderd, zonder dat zij ooit lager mogen zijn dan 25,00 euro.

60.
§1

De procedure
Wanneer de sanctionerend ambtenaar beslist dat de administratieve procedure
opgestart dient te worden, deelt hij dit per aangetekende brief mee aan de overtreder.
Daarin vermeldt hij
 de feiten en hun kwalificatie;
 de mogelijkheid om bij aangetekende brief en binnen een termijn van vijftien dagen
zijn verweermiddelen uiteen te zetten;
 dat hij, bij die gelegenheid het recht heeft om aan de sanctionerend ambtenaar te
vragen zijn verweer mondeling uiteen te zetten;
 dat hij het recht heeft zich door een raadsman te laten bijstaan;
 dat hij het recht heeft zijn dossier te raadplegen
 een kopie van het proces-verbaal

§2

De sanctionerend ambtenaar bepaalt de dag waarop de overtreder uitgenodigd wordt
om zijn mondeling verweer uiteen te zetten.

§3

Indien de sanctionerend ambtenaar van oordeel is dat een administratieve geldboete
moet worden opgelegd die niet hoger is dan 70,00 euro, heeft de overtreder het recht
niet om te vragen zijn verweer mondeling uiteen te zetten.

§4

De vader, moeder en voogden of personen die de minderjarige overtreder onder hun
hoede hebben, worden eveneens per aangetekende brief op de hoogte gebracht dat
een administratieve procedure geopend wordt. De partijen hebben dezelfde rechten als
de minderjarige.

§5

De beslissing van de sanctionerend ambtenaar wordt binnen een termijn van zes
maanden genomen en wordt ter kennis gebracht van de betrokkenen. Indien er een
gemeenschapsdienst en/of bemiddeling tussenkomt wordt de beslissing van de
sanctionerend ambtenaar binnen een termijn van twaalf maanden genomen en ter kennis
gebracht van de betrokkenen.
Deze termijn neemt aanvang vanaf de dag van de vaststelling van de feiten.
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Na het verstrijken van deze termijnen, kan de sanctionerend ambtenaar geen
administratieve geldboete meer opleggen.
§6

Na het verstrijken van de mogelijkheid om bij aangetekende brief en binnen een termijn
van vijftien dagen zijn verweermiddelen uiteen te zetten of vóór het verstrijken van deze
termijn, wanneer de overtreder te kennen geeft de feiten niet te betwisten of,
desgevallend, na mondeling of schriftelijk verweer voor de overtreder of zijn raadsman,
kan de sanctionerend ambtenaar de administratieve geldboete opleggen.
De sanctionerend ambtenaar brengt zijn beslissing ter kennis van de overtreder per
aangetekende brief, en in geval van specifieke of gemengde inbreuken, van de
procureur des Konings. De beslissing van de sanctionerend ambtenaar wordt eveneens
per aangetekende brief ter kennis gebracht van de minderjarige en zijn vader en
moeder, zijn voogden of personen die er de hoede over hebben.

§7

De beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete heeft uitvoerbare
kracht na het verstrijken van één maand vanaf de dag van de kennisgeving, behoudens
wanneer hoger beroep wordt aangetekend.

§8

De gemeente of de overtreder, in geval van een administratieve geldboete, kan een
beroep instellen bij geschreven verzoekschrift bij de politierechtbank, volgens de
burgerlijke procedure, binnen een maand na kennisgeving van de beslissing.
Wanneer de beslissing van de sanctionerend ambtenaar betrekking heeft op
minderjarigen, wordt het beroep ingediend via kosteloos verzoekschrift bij de
jeugdrechtbank. In dat geval kan het beroep eveneens worden ingesteld door de vader
en moeder, voogden of personen die er de hoede over hebben. De jeugdrechtbank blijft
bevoegd indien de overtreder meerderjarig is geworden op het moment van de
uitspraak.
De politierechtbank of de jeugdrechtbank kunnen de beslissing van de sanctionerend
ambtenaar ofwel bevestigen ofwel herzien. Deze beslissing is niet vatbaar voor hoger
beroep. Wanneer de jeugdrechtbank echter beslist om de administratieve sanctie te
vervangen door een maatregel van bewaring, behoeding of opvoeding zoals bedoeld
in artikel 37 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, is zijn
beslissing wel vatbaar voor hoger beroep. In dit geval zijn de procedures bedoeld in de
voormelde wet van toepassing.

§9

Indien de administratieve geldboete niet binnen de termijnen, zoals hiervoor beschreven,
werd betaald, kan de beslissing van de sanctionerend ambtenaar om een
administratieve geldboete op te leggen gedwongen worden uitgevoerd.

§10 De administratieve geldboete worden geïnd ten voordele van de gemeente.
§11 Indien de feiten gepleegd zijn door een natuurlijk persoon die, noch een woonplaats,
noch een vaste verblijfplaats heeft in België, kan de federale en/of de lokale politie de
administratieve geldboete onmiddellijk innen, mits akkoordbevinding van de overtreder.
De overtreder wordt bij het verzoek tot onmiddellijke betaling op de hoogte gebracht
van al zijn rechten.
De inbreuken die slechts het voorwerp kunnen uitmaken van een administratieve sanctie
kunnen aanleiding geven tot de onmiddellijke betaling van een maximumbedrag van
25,00 euro per inbreuk en een maximum bedrag van 100,00 euro wanneer er meer
dan vier inbreuken ten laste van de overtreder werden vastgesteld.
§12 De administratieve geldboetes verjaren na vijf jaar, te rekenen vanaf de datum waarop
ze betaald moeten worden.
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61.

De bemiddelingsprocedure

De wet van 17 juni 2004 voorziet in een bemiddelingsprocedure voor minderjarigen van 16
jaar en ouder. De regering stelt hiervoor een voltijds ambtenaar ter beschikking van de steden
en de gemeenten van het gerechtelijk arrondissement Gent. De gemeenten hebben hiervoor
een protocol afgesloten met de stad Gent.
§1

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

§2

De vader en de moeder, voogd of personen die de minderjarige onder hun hoede
hebben, zijn burgerlijk aansprakelijk voor de betaling van de administratieve
geldboete. Zij kunnen op hun verzoek de minderjarige begeleiden bij de bemiddeling.

§3

De bemiddelaar tracht de betrokkenen te bewegen tot een herstel of vergoeding van
de schade in de meest brede betekenis. Hij probeert, indien de zaak zich hiertoe leent
en de betrokkenen hiertoe bereid zijn, een diepgaande dialoog en ontmoeting tot stand
te brengen, met inbegrip van een of meerdere momenten van directe ontmoeting.

§4

De bemiddelaar wordt door de aangewezen ambtenaar op de hoogte gebracht van de
relevante feiten van de zaak. Elk bemiddelingsaanbod gaat gepaard met voldoende
informatie over wat bemiddeling is, hoe deze verloopt, wat van de betrokkenen wordt
verwacht, wat de betrokkenen mogen verwachten en welke hun rechten en plichten zijn.
De bemiddelaar verstrekt de aangewezen ambtenaar informatie over de stand van
zaken betreffende de bemiddeling, wanneer de aangewezen ambtenaar hem hiertoe
verzoekt. De bemiddelaar deelt het resultaat van de bemiddeling zo snel mogelijk mee
aan de aangewezen ambtenaar. Indien de bemiddeling niet wordt aangevat of wordt
beëindigd zonder resultaat, wordt dit eveneens zo snel mogelijk meegedeeld.

§4

Wanneer de sanctionerend ambtenaar het welslagen van de bemiddeling vaststelt, kan
hij geen administratieve boete meer opleggen.

§5

In geval van weigering van het aanbod of falen van de bemiddeling, kan de
sanctionerend ambtenaar ofwel gemeenschapsdienst voorstellen, ofwel een
administratieve geldboete opleggen.

62.

Gemeenschapsdienst

§1

Onder gemeenschapsdienst wordt verstaan een prestatie van algemeen belang,
uitgevoerd door de overtreder ten gunste van de collectiviteit.

§2

Voor zover de sanctionerend ambtenaar dit aangewezen acht, kan hij aan de
meerderjarige overtreder, mits zijn akkoord of op zijn verzoek, een gemeenschapsdienst
voorstellen in plaats van een administratieve boete.

§3

De gemeenschapsdienst mag niet meer dan dertig uur voor meerderjarigen of vijftien
uur voor minderjarigen bedragen.

§4

De gemeenschapsdienst moet worden uitgevoerd binnen een termijn van zes maanden
vanaf de datum van kennisgeving van de beslissing van de sanctionerend ambtenaar. Zij
bestaat uit een opleiding en/of een onbetaalde prestatie onder toezicht van de
gemeente of van een door de gemeente aangewezen persoon of vereniging.

§5

Wanneer de sanctionerend ambtenaar vaststelt dat de gemeenschapsdienst uitgevoerd
werd, kan hij geen administratieve boete meer opleggen. In geval van niet-uitvoering of
weigering van de gemeenschapsdienst kan de sanctionerend ambtenaar een
administratieve boete opleggen.
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63.

Register van de gemeentelijke administratieve sancties

Elke gemeente houdt een register bij van de natuurlijke personen of rechtspersonen die, op
basis van het algemeen politiereglement, het voorwerp hebben uitgemaakt van een
administratieve sanctie of een alternatieve maatregel (gemeenschapsdienst, bemiddeling).

XIII.
64.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Opheffingsbepaling

Alle reglementen welke in strijd zijn met onderhavige politieverordening, worden, voor zover
ze niet al opgeheven werden door algemene of bijzondere opheffingsbepalingen, opgeheven.
Overgangsbepaling
De procedures die lopende zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit reglement
blijven onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die van kracht waren op
het tijdstip van de inleiding van de procedure.

65.

Bekendmaking

§1

Afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan de sanctionerend ambtenaar.

§2

Afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan de PZ LoWaZoNe, Hansbekedorp 13,
9850 Hansbeke.

§3

Afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan de gemeentebesturen van de PZ
LoWaZoNe.

§3

Afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan de griffie van de rechtbank van eerste
aanleg en aan die van de politierechtbank.

66.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.
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