Uit het register der handelingen van DE GEMEENTERAAD
Openbare zitting van 13 september 1990.
Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van
- 31.01.1991
- 23.04.1992
- 28.10.1993
- 29.06.1995
- 29.12.1995
- 09.05.1996
- 00.06.1996
- 17.09.1998
- 29.04.1999
- 10.06.1999
- 01.07.1999
- 27.12.2001
- 06.09.2007
_____________________________________________________
Aanwezig :
MM. Debreuck G.,

Burgemeester;

De Goe L., Vandendriessche E., Deprez O., Beernaert M. en Decorte W.,

Schepenen;

Feys C., Goethals L., Pollet A., Depuydt R., Tolpe A., Mevr. Vervaele-Vanhaverbeke, Sys N.,
Pascal F., Vanfleteren G., Bonny K., Mevr. Kimpe-Clyncke A-M, Mevr. Claeys-Verplancke
N., Mevr. Lootens Chr., Desimpel R., Ramoudt A., Vermeirsche Fr., Vanroose W.,
Leden;
Delarue L.,
Secretaris.
___________________________________________________________________________
Gelet op de gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119, 123, 133 en 135;
Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, inzonderheid de
artikelen 4, 6 alinea 1 en 2, 7 alinea 2, 8, 10 alinea 2, 12, 14, 16, paragraaf 2, alinea 2 en 25,
alinea 2;
Gelet op het K.B. van 19 januari 1973 betreffende de lijkverbranding;
Gelet op het dekreet van 2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen;
Gelet op de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en
betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke
gevallen, inzonderheid artikel 4;
Overwegende dat de gemeentelijke overheid tot taak heeft haar inwoners de voordelen te
verschaffen van een goede politie meer bepaald betreffende de openbare reinheid,
gezondheid, veiligheid en rust;
Overwegende dat de gemeentelijke begraafplaatsen, evenals de private begraafplaatsen,
onderworpen zijn aan het gezag, de politie en de waakzaamheid van de gemeentelijke
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overheden die er moeten voor zorgen dat er geen wanorde heerst, dat er geen handelingen
verricht worden die strijdig zijn met de aan de overledenen verschuldigde eerbied en dat er
geen ontgravingen gebeuren zonder dat daartoe vergunning werd verleend;
Overwegende dat het gebruik van doodskisten, foedralen, doodswaden en produkten die de
natuurlijke en normale ontbinding van het lijk beletten, door de gemeenteraad kan worden
verboden;
Overwegende dat de Burgemeester of zijn gemachtigde de kisting mag bijwonen;
Overwegende dat het toezicht op lijkstoeten bij de gemeenteoverheid berust die zorg draagt
dat zij ordelijk, welvoeglijk en met de aan doden verschuldigde eerbied verlopen;
Overwegende dat de Gemeenteraad de uitoefening moet regelen van ieders recht om, tenzij de
overledene anders heeft beschikt of zijn verwanten zich ertegen verzetten, op het graf van zijn
verwante of vriend een grafteken te doen plaatsen;
Overwegende dat de Gemeenteraad alles regelt wat betrekking heeft op de afmetingen van de
graftekens en de aard van de te gebruiken materialen;
Overwegende dat de Gemeenteraad op de gemeentelijke begraafplaatsen grafconcessies kan
verlenen;
Overwegende dat de Gemeenteraad die bevoegdheid aan het College van Burgemeester en
Schepenen kan overdragen;
Overwegende dat de Gemeenteraad het tarief en de voorwaarden voor het verlenen van de
concessies vaststelt;
Overwegende dat de Gemeenteraad de voorwaarden bepaalt inzake overbrenging naar de
nieuwe begraafplaats van de stoffelijke overschotten die op de gesloten begraafplaats in
geconcedeerde grond begraven waren;
Overwegende dat door de invoer van en handel in exotische, in het wild levende dieren,
ernstige ecologische problemen ontstaan in de natuurlijke leefgebieden van deze dieren en dit
niet steeds in overeenstemming met hun welzijn is;
Overwegende dat het houden van sommige exotische in het wild levende dieren reële gevaren
inhoudt voor de veiligheid en gezondheid van de bevolking;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLIST :
Tot de verordening van navolgend algemeen politiereglement voor de gemeente Ichtegem.
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Hfdst. I : MAATREGELEN VAN AMBTSWEGE EN STRAFBEPALING.

Artikel 1.0
Wanneer deze verordening of de uitvoeringsbesluiten daarvan overtreden worden en ieder
uitstel gevaar zou kunnen opleveren, laat de bevoegde gemeentelijke overheid van ambtswege
de maatregelen uitvoeren die de overtreder verzuimt, en dit op zijn kosten.
Artikel 2.0
Onverminderd de toepassing van :
- artikel 10 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffingen
betreffende verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen,
- artikelen 315, 340, 453 en 526 van het Strafwetboek,
worden de overtredingen van deze verordening en van de uitvoeringsbesluiten daarvan,
gestraft met een gevangenisstraf van minstens één dag en hoogstens zeven dagen,
alsook met een geldboete van minstens één frank en hoogstens vijfentwintig frank of met één
van die straffen alleen.
Naast de straf zal de politierechtbank, als het opportuun is, beslissen dat de overtreding
binnen de door het vonnis vastgestelde termijn hersteld moet worden, en zal ze bepalen dat,
als de beslissing niet ten uitvoer gebracht wordt, het Gemeentebestuur hiervoor zal zorgen op
kosten van de overtreder; deze laatste zal krachtens hetzelfde vonnis gedwongen worden de
uitgave terug te betalen gewoon op grond van een door het College van Burgemeester en
Schepenen opgemaakte staat.
Artikel 3.0
Alle verordeningen en reglementen betreffende de openbare orde, rust, veiligheid, gezondheid
en reinheid, vastgesteld krachtens artikel 119 van de gemeentewet en van toepassing op het
geheel of een gedeelte van het grondgebied van de gemeente Ichtegem worden opgeheven,
met uitzondering van de aanvullende verkeersreglementen en van de bouwverordeningen.
Artikel 4.0
Deze politieverordening zal bekend gemaakt worden zoals voorgeschreven door artikel 112
en volgende van de gemeentewet.
Artikel 5.0
Afschrift ervan zal worden toegezonden aan de Heer Gouverneur der Provincie, de Heer
Griffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge en de Heer Vrederechter te Oostende.
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Hfdst. II : VEILIGHEID EN GEMAK VAN DOORGANG OP DE OPENBARE WEG

AFDELING 1 : ALGEMENE BEPALING.
_________________________________
Artikel 6.0
Voor de toepassing van dit hoofdstuk en, meer algemeen, van deze verordening, is de
openbare weg dat gedeelte van het gemeentelijk grondgebied dat in hoofdorde bestemd is
voor het verkeer van personen of voertuigen en voor iedereen toegankelijk is binnen de bij de
wetten, besluiten en verordeningen bepaalde perken.
Hij omvat tevens, binnen dezelfde perken van wetten en verordeningen, de installaties voor
het vervoer en de bedeling van goederen, energie en signalen.
Hij omvat onder andere :
a) de verkeerswegen, met inbegrip van de bermen en de voetpaden;
b) de openbare ruimten, aangelegd als aanhorigheden van de verkeerswegen
en voornamelijk bestemd voor het parkeren van voertuigen, voor tuinen,
wandelingen en markten.
Voor de toepassing van dit hoofdstuk en, meer algemeen, van deze verordening, is de
bebouwde kom een gebied met bebouwing, waarvan de invalswegen aangeduid zijn met de
verkeersborden F1 "Begin van de bebouwde kom" en de uitvalswegen met de verkeersborden
F3 "einde van de bebouwde kom".

AFDELING 2 : MANIFESTATIES EN SAMENSCHOLINGEN
OP DE OPENBARE WEG.
__________________________________________________

Artikel 7.0
Behoudens schriftelijke toelating van de Burgemeester is het organiseren van elke
manifestatie op de openbare weg verboden.
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Artikel 8.0
Elke persoon die deelneemt aan een samenscholing op de openbare weg, dient onmiddellijk
gevolg te geven aan iedere vordering of elk bevel van de bevoegde politiediensten, dat tot
doel heeft de veiligheid of het gemak van doorgang te vrijwaren of te herstellen.

Artikel 9.0
De houders van de in artikel 7 bedoelde toelating zijn verplicht zich te schikken naar de
voorwaarden vervat in het toelatingsbesluit. Het niet nakomen van de voorwaarden tegen
dewelke de toelating wed verleend, sluit de intrekking van de vergunning in.

AFDELING 3 : PRIVATIEF GEBRUIK VAN DE OPENBARE WEG.
____________________________________________________________

Onderafdeling 1 : Algemene bepalingen
------------------------------Artikel 10.0
Elk privatief gebruik van de openbare weg, op de begane grond alsook erboven of eronder,
dat een aanslag kan betekenen op de veiligheid of het gemak van doorgang is verboden, tenzij
daartoe de schriftelijke toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid bekomen werd.
Daaronder zijn begrepen het draaien en keren op de openbare weg met voertuigen, materieel
of dieren tijdens het bewerken van de aanpalende landerijen., het plaatsen van containers.
Voor het plaatsen van voertuigen, tenten en kramen met het doel reklame te maken, waren te
koop te stellen of te verkopen, spelen of vermakelijkheden in te richten moet eveneens
voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid bekomen
worden.
Artikel 11.0
Deuren, poorten, hekkens, enz ... mogen niet op de openbare weg opendraaien; kelderingen of
keldergaten mogen niet aangebracht worden in de trottoirs of de openbare wegen, zonder
behoorlijk beveiligd te zijn.
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Artikel 12.0
De private gronden waarop zich waterputten of andere gevaarlijke diepten bevinden en die
rechtstreeks via de openbare weg bereikbaar zijn, moeten veilig afgedekt worden of voorzien
zijn van een behoorlijke afsluiting van tenminste één meter hoog.

Artikel 13.0
Behoudens schriftelijke toelating van de Burgemeester is het verboden, voor rondreizende
personen die in woonwagens verblijven, om met hun voertuigen op de openbare weg te
blijven staan.
De Burgemeester zal een toelating van verblijf van ten hoogste 24 uren verlenen en de plaats
van het verblijf aanduiden.
Uitzondering wordt gemaakt voor de kermisreizigers die in de gemeente verblijven ter
gelegenheid van een door het Gemeentebestuur toegelaten kermis of foor.
Gemelde kermisreizigers zullen zich voor het opstellen van hun wagens op de openbare
wegen en plaatsen, moeten schikken naar de aanduidingen van de plaatselijke politie. Zij
dienen binnen de drie dagen na het beëindigen der feestelijkheden de gemeente te verlaten.
Om gegronde redenen kan de Burgemeester deze termijn verlengen.
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Artikel 14.0
Langs landelijke wegen waar geen grachten voorkomen zijn de gebruikers van de landerijen
en weilanden palende aan de openbare weg ertoe gehouden, bestendig een gelijkgrondse
grasstrook van tenminste 1 meter breed te laten groeien langs de rand van de rijbaan.

Onderafdeling 2 : Aanvullende bepaling die van toepassing is op het uitvoeren van werken op
de openbare weg
------------------------------------------------------------Artikel 15.0
Het is verboden werken uit te voeren op de openbare weg zonder schriftelijke toelating van de
bevoegde gemeentelijke overheid. Deze toelating dient ten minste 14 dagen vóór de aanvang
van de werken aangevraagd te worden. De werken dienen uitgevoerd te worden onder de
voorwaarden in de machtiging bepaald.

Artikel 16.0
Wie werken op de openbare weg uitgevoerd heeft, moet die openbare weg, de signalisatie en
de wegmarkering herstellen in de toestand waarin zij zich bevonden vóór de uitvoering van
de werken, binnen de termijn bepaald door de bevoegde gemeentelijke overheid.

AFDELING 4 : UITVOEREN van WERKEN BUITEN DE OPENBARE WEG.
___________________________________________________________________
Artikel 17.0
Door de bepalingen van de onderhavige afdeling worden de werken bedoeld die buiten de
openbare weg uitgevoerd worden en die van die aard zijn dat ze de bedoelde weg bevuilen of
de veiligheid of het gemak van doorgang belemmeren.
Artikel 18.0
Het is verboden werken uit te voeren zonder een staketsel van tenminste twee meter hoog
opgericht te hebben dat van boven voorzien is van een naar buiten gericht en in een hoek van
45 graden afhellend paneel.
De deuren die aangebracht zijn in het staketsel, mogen niet naar buiten opengaan : ze worden
voorzien van sloten of hangsloten en worden iedere dag gesloten bij het beëindigen der
werken.
De Burgemeester kan afwijkingen toestaan van het in alinea 1 geformuleerde verbod en
andere veiligheidsmaatregelen voorschrijven.
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Artikel 19.0
De toelating om het staketsel op de openbare weg op te richten wordt door de bevoegde
gemeentelijke overheid verleend. Deze laatste bepaalt de voorwaarden voor het gebruik van
de openbare weg en kan bijzondere veiligheidsmaatregelen voorschrijven.
De toelating wordt gevraagd tenminste dertig dagen vóór het openen van de bouwwerf. Ze
wordt verleend voor de duur van de werken en dient zich aan de bouwwerf te bevinden.
Ze kan ingetrokken worden in geval van langdurig en niet gerechtvaardigde onderbreking van
de werken.
Artikel 20.0
Behoudens door de Burgemeester toegestane afwijking mogen de materialen niet buiten de
omheining op de openbare weg afgelegd worden.
Artikel 21.0
De bouwheer is verplicht de Burgemeester te verwittigen tenminste vierentwintig uren vóór
het begin der werken.
Artikel 22.0
De werken worden begonnen onmiddellijk na het uitvoeren van de voorgeschreven
veiligheidsmaatregelen.
Ze worden zonder onderbreking voortgezet ten einde binnen de kortst mogelijke termijn
beëindigd te zijn.
Wanneer de gehele of gedeeltelijke bezetting van de openbare weg beëindigd is, moet de
houder van de vergunning van het Gemeentebestuur daarvan op de hoogte brengen en ervoor
zorgen dat de plaatsen volgens de richtlijnen van het Gemeentebestuur in hun vorige toestand
hersteld worden.
Artikel 23.0
De wanden van de uitgravingen moeten gestut worden om beweging in de weg te beletten en
om ongevallen te voorkomen.
De weggegraven aarde die bederfelijke of ongezonde bestanddelen bevat, dient onmiddellijk
verwijderd te worden.
Artikel 24.0
De werken die stof of afval om de omringende eigendommen of op de openbare weg kunnen
verspreiden, mogen slechts aangevat worden na het aanbrengen van ondoordringbare
schermen.
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Artikel 25.0
Het is verboden puin buiten de omheining op de openbare weg te gooien of te plaatsen alsook
in de leidingen bestemd voor de afvoer van regen- of afvalwater, of in de waterlopen.
De aannemer is verplicht de afbraakwerken en het puin te besproeien teneinde het opjagen
van stof maximaal te beperken.
Ingeval de weg door de werken bevuild wordt, moet de aannemer hem onverwijld opnieuw
volkomen schoon maken.
Artikel 26.0
In geval van volledige of gedeeltelijke afbraak van een gebouw moet er voor de bescherming
van de naburige woningen gezorgd worden door aangepaste procédés. De stutten moeten op
brede zolen steunen. Wanneer deze laatste op de weg liggen, wordt de last over een
voldoende oppervlakte verdeeld.
Artikel 27.0
De stellingen en de ladders die op de openbare weg steunen, moeten zo geplaatst worden dat
alle schade aan personen en aan goederen voorkomen wordt en dat het verkeer der voertuigen
niet gehinderd wordt.
Artikel 28.0
Zonder toelating van de bevoegde overheid mogen op de openbare weg geen bouwstoffen
noch laad- of hijstoestellen of ander bouwwerfmateriaal geplaatst worden. De modaliteiten
van de toelating moeten worden nageleefd zoniet wordt de toelating als onbestaande
beschouwd.

AFDELING 5 : HET SNOEIEN VAN PLANTEN OP EIGENDOMMEN
LANGS DE OPENBARE WEG.
______________________________________________________________
Artikel 29.0
De bewoners of bij ontstentenis de eigenaars van een eigendom zijn ertoe gehouden ervoor te
zorgen dat de op deze eigendom aangebrachte planten zodanig gesnoeid worden dat geen
enkele tak ervan :
a) op minder dan 4,50 meter van de grond boven de rijweg of de gelijkgrondse
berm hangt;
b) op minder dan 2,50 meter van de grond boven de verhoogde berm of boven
het trottoir hangt;
c) het normaal uitzicht op de openbare weg belemmert in de nabijheid van
bochten en kruispunten;
d) de voldoende zichtbaarheid van verkeerstekens in het gedrang brengt.
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AFDELING 6 : DE VOORWERPEN GEPLAATST OP DE VENSTERDORPELS
OF OP ANDERE DELEN VAN DE GEBOUWEN.
___________________________________________________________________
Artikel 30.0
Het is verboden op de vensterdorpels of op enig ander deel van een gebouw voorwerpen te
plaatsen die, ingevolge een onvoldoende stevigheid, op de openbare weg kunnen vallen en
aldus de veiligheid of het gemak van doorgang in gevaar kunnen brengen.
Artikel 31.0
Alle zonneschermen of andere uitstekende voorwerpen aan de huizen vastgemaakt zullen met
het onderste gedeelte op ten minste 2 meter boven de grond moeten komen en tenminste 0,50
meter van de rand van de rijbaan moeten verwijderd blijven.

AFDELING 7 : INZAMELINGEN OP DE OPENBARE WEG.
______________________________________________________
Artikel 32.0
Behoudens schriftelijke toelating van de bevoegde overheid is het verboden op de openbare
weg inzamelingen te doen.

AFDELING 8 : HET LATEN RONDLOPEN VAN DIEREN
____________________________________________________
Artikel 33.0
Het is de bezitters van dieren of diegenen aan wie de zorg over deze dieren werd
toevertrouwd verboden, deze op de openbare weg te laten lopen zonder de nodige voorzorgen
te nemen om te beletten dat de veiligheid of het gemak van doorgang verstoord wordt.
Artikel 34.0
Het is de eigenaars van honden of diegenen aan wie de zorg over deze honden werd
toevertrouwd, verboden deze onbewaakt te laten rondzwerven op de openbare wegen, akkers
en velden, op het ganse grondgebied van de gemeente.
Een hond wordt als onbewaakt beschouwd wanneer hij niet bestendig in het oog wordt
gehouden of meer dan vijftig meter van zijn meester of toezichter verwijderd is.
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Artikel 35.0
Honden dienen aan de leiband gehouden te worden :
a)op de openbare wegen binnen de bebouwde kommen;
b)in de openbare parken en plantsoenen, alsmede op de begraafplaatsen.
Honden die buiten voormelde plaatsen niet aan de leiband gehouden worden, dienen een
halsband te dragen, waarop of waarin naam en adres van de eigenaar vermeld zijn.

Artikel 36.0
De toegang met honden is verboden in de openbare gebouwen, met uitzondering van deze
dienende als blindengeleidehond.

Artikel 37.0
Ronddolende en zonder meester aangetroffen honden zullen door de politie opgesloten
worden. De eigenaars der gevangen honden zullen hierover verwittigd worden. De honden die
niet binnen de 24 uren, te rekenen vanaf het bericht door de politie gegeven, door hun meester
opgeëist zijn of waarvan de eigenaar onbekend blijft, zullen naar een instelling voor
dierenbescherming worden overgebracht. Is het dier ziek, zwaar gewond of gevaarlijk, dan
mag het terstond afgemaakt worden.

Artikel 38.0
Het is verboden overmatig agressieve en wrede honden te houden op de gemeente, tot
welkdanig ras, soort of bastaardvorm deze dieren ook mogen behoren.
Artikel 39.0
De landbouwers alsook alle andere personen dewelke vee houden, zijn verplicht er zorg voor
te dragen dat de weiden en andere percelen waar deze dieren gehouden worden, terdege
afgesloten zijn op dusdanige wijze dat geen runderen, paarden of kleinvee kunnen uitbreken
en zodoende op de openbare weg het verkeer in gevaar kunnen brengen.
Artikel 40.0
Wanneer een afsluiting van een perceel langs de openbare weg gelegen, volgens de politie
onvoldoende blijkt dan dient de houder van de dieren op het eerste politieverzoek de nodige
maatregelen ter verbetering te nemen. Bij negeren van dit verzoek kan de Burgemeester de
verbetering der afsluiting van het perceel ambtshalve laten bevelen op kosten van de
overtreder. De Burgemeester bepaalt de termijn naargelang de dringendheid van het geval,
binnen dewelke de afsluiting door de eigenaar of houder van de dieren, dient verbeterd te
worden. De veehouder wordt van deze termijn per aangetekend schrijven in kennis gesteld.
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AFDELING 9 : HET GEBRUIK VAN EEN SCHIETWAPEN OP DE
OPENBARE WEG OF IN DE NABIJHEID ERVAN.
___________________________________________________________
Artikel 41.0
Buiten de bij de wet toegestane gevallen, is het verboden om op de openbare weg of in de
nabijheid ervan een schietwapen te gebruiken of gebruiksklaar te dragen.

AFDELING 10 : DE BESTRIJDING VAN IJZEL. HET REINIGEN VAN DE OPENBARE WEG
BIJ SNEEUW OF IJZEL.
______________________________________________________

Artikel 42.0
Bij vriesweer is het verboden op de openbare weg water te gieten of te laten lopen.

Artikel 43.0
Bij sneeuwval of ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg erover waken
dat voor de eigendom die zij bewonen, voldoende ruimte voor de doorgang van de
voetgangers wordt schoongeveegd of dat het nodige wordt gedaan om gladheid te vermijden.
Het is verboden de sneeuw vóór een ander gebouw te vegen of op andere plaatsen van de
openbare weg, waardoor de veiligheid en het gemak van doorgang in het gedrang gebracht
worden of de rioolopeningen verstopt worden.
Wanneer het woningen betreft, bewoond door meerdere gezinnen, rust deze verplichting op
de onderste bewoner. Is het gelijkvloers onbewoond of zijn de bewoners ervan afwezig, dan
rust deze verplichting op de bewoner van de dichtst daarboven gelegen verdieping.

AFDELING 11 : HET PLAATSEN, OP DE GEVEL VAN
GEBOUWEN, VAN STRAATNAAMBORDEN
EN VAN VERKEERSTEKENS.
NUMMERING VAN DE HUIZEN.
__________________________________________________

Artikel 44.0
Iedereen is ertoe gehouden op de gevel van het gebouw waarvan hij eigenaar is,
straatnaamborden, evenals verkeerstekens en houders van leidingen inzake openbaar nut en
openbare veiligheid te laten aanbrengen.
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Artikel 45.0
Zo is ook iedereen verplicht het Gemeentebestuur toe te laten het huis waarvan hij eigenaar
is, van een huisnummer te voorzien. De bewoner of de eigenaar is verplicht de gemeentelijke
huisnummerplaat erop te laten en te onderhouden zodat ze goed zichtbaar blijft vanaf de
openbare weg.

AFDELING 12 : HET ACHTERLATEN VAN FIETSEN EN
BROMFIETSEN OP DE OPENBARE WEG.
__________________________________________________

Artikel 46.0
Het is verboden fietsen en bromfietsen onbeheerd achter te laten :
- op de rijbaan, tegen of naast de trottoirbanden die deze rijbaan van de
verhoogde trottoirs afscheiden
- op het trottoir, tenzij geplaatst in rijwielstanders of onmiddellijk tegen de
gevels, de stoepen of afsluitingen.
Onbeheerde rijwielen moeten met behulp van een degelijk slot, voor onmiddellijk gebruik
ongeschikt gemaakt worden.
Artikel 47.0
Het is verboden, zonder schriftelijke toelating van de gemeentelijke overheid, rijwielstanders
op de openbare weg te plaatsen. Een vergunning wordt slechts afgeleverd wanneer de
veiligheid en het gemak van doorgang niet in het gedrang gebracht worden.

AFDELING 13 : LEUREN EN VENTEN.
________________________________

Artikel 48.0
Om op het grondgebied van de gemeente te mogen leuren, is men verplicht daarvan
voorafgaandelijk kennis te geven op het politiebureel.
Artikel 49.0
Het leuren kan door de Burgemeester verboden worden of geschorst worden, tijdens openbare
feestelijkheden of andere buitengewone omstandigheden, in straten of op plaatsen waar het
leuren het verkeer zou hinderen of de openbare orde zou verstoren.
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AFDELING 14 : MARKTEN
____________________________

Onderafdeling 1 : De openbare markten.
-------------------------------

1.1. De vrijdagmarkt.
Artikel 49.1
Elke vrijdagvoormiddag wordt er door het gemeentebestuur een vrijdagmarkt ingericht.
Artikel 49.2
Het gemeentebestuur organiseert en exploiteert de wekelijkse vrijdagmarkt op het
grondgebied van de gemeente ICHTEGEM, deelgemeente EERNEGEM.
De wekelijkse vrijdagmarkt gaat door op het marktplein te EERNEGEM (hoek
Westkerkestraat-Stationsstraat) van 08.00 uur tot 12.30 uur.
Artikel 49.3
Elke aangelegenheid die verband houdt met de inrichting van de wekelijkse vrijdagmarkt
behoort tot de bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen dat zich laat
bijstaan door een marktleider.
Artikel 49.4
Indien de dag van de vrijdagmarkt samenvalt met een wettige feestdag kan de Burgemeester
de markt verplaatsen naar een andere dag, of hem afschaffen voor die dag.
Bij belemmering van de plaats van de markt kan de Burgemeester een andere plaats
aanduiden waar de markt dan zal doorgaan.
Artikel 49.5
De wijziging van tijdstip of plaats van de markt alsook de afschaffing van de markt geeft geen
recht op schadevergoeding voor de marktkramers.
Artikel 49.6
Wat betreft de vrijdagmarkt is de opstelling van tenten, kramen en goederen verboden voor
06.00 uur. De standplaatsen dienen ingenomen te worden tegen 08.00 uur, zoniet mag de
marktleider deze plaats laten innemen door een andere marktkramer. De marktkramers dienen
hun standplaats te behouden tot 12.30 uur en dienen deze verlaten te hebben ten laatste om
14.00 uur.
Artikel 49.7
Worden op de vrijdagmarkt toegelaten, zij die het standrecht betalen overeenkomstig de
bepalingen van de taksverordeningen, houdende het tarief van de standrechten op de markten.
Tevens kunnen enkel de personen die houder zijn van een machtiging, voorgeschreven door
de wet van 25/06/1993 en het KB van 03/04/1995 betreffende de uitoefening van de
ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten en in regel zijn met de sociale
en fiscale verplichtingen naar rato van de beschikbare plaatsen, een standplaats bekomen
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Artikel 49.8
§1. De standplaatsen die het voorwerp uitmaken van een abonnement worden toegekend volgens
chronologische volgorde van de aanvragen, rekening houdende met de lijst van de koopwaren
waarvoor telkens een maximale aanwezigheid per produkt is vastgelegd, de grootte van het
kraam en het soort van produkten dat al of niet past in het marktbeeld. Deze aanvragen worden
ingediend door middel van een brief neergelegd bij of van een aangetekend schrijven gericht
aan het College van Burgemeester en Schepenen, door de titularissen van een machtiging
beschreven in artikel 9, §1 van de wet. De aanvraag moet volgende gegevens bevatten:
1. de soort van produkten die te koop worden aangeboden;
2. in voorkomend geval het nummer van de kaart voor het uitoefenen van ambulante
activiteiten, het inschrijvingsnummer in het handelsregister en B.T.W. - nummer.
Op deze aanvraag volgt de onmiddellijke afgifte of versturing van een ontvangstbewijs. De
aanvragen worden, naarmate ze worden ontvangen en zonder dat stukken opengelaten of
geschrapt worden, opgetekend in een bijzonder register.
§2.

De abonnementen worden toegekend voor een duur van maximum 12 maanden. De
abonnementen worden stilzwijgend hernieuwd, behoudens anders bepaald door de aanvrager en
behoudens intrekking bij aangetekend schrijven door het gemeentebestuur in die gevallen
bepaald in dit reglement.

§3.

Bij het aanvragen van een abonnement door een standwerker dient betrokkene in zijn aanvraag
bovendien deze hoedanigheid te vermelden. Wordt beschouwd als standwerker, de ambulante
handelaar waarvan de activiteit uitsluitend bestaat uit het te koop aanbieden op wisselende
markten van een al dan niet wisselend produkt, waarvan hij de kwaliteit prijst en de
gebruikswijze uitlegt d.m.v. een betoog en/of demonstratie met de bedoeling deze beter bekend
te maken aan het publiek en aldus de verkoop ervan te bevorderen.

§4.

Het aantal standplaatsen waarvoor een abonnement kan worden uitgereikt, mag niet hoger zijn
dan 95 percent van het totale aantal standplaatsen. Aan standwerkers wordt een abonnement
bij voorrang toegekend voor zover hun totaal niet meer bedraagt dan 5 procent van het totale
aantal standplaatsen.

Artikel 49.9
De standplaatsen, die niet het voorwerp zijn van een abonnement worden toegewezen bij loting na
inachtneming van de lijst der koopwaren waarvoor telkens een maximale aanwezigheid per produkt is
vastgelegd en rekening houdende met de grootte van het kraam en het soort van produkten dat al of
niet past in het marktbeeld. Het tijdstip van de loting wordt bepaald door de marktleider en moet
vallen uiterlijk voor het van start gaan van de markt.
Artikel 49.10
Geen ander onderscheid mag gemaakt worden tussen de houders van een machtiging dan deze die
voortvloeien uit de wet en haar uitvoeringsbesluiten, of uit de indeling van de plaatsen naargelang
van het verkochte produkt. De lijst van de koopwaren waarvoor telkens een maximale aanwezigheid
per produkt is vastgelegd, wordt opgesteld door het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 49.11
De bekendmaking van de toe te wijzen standplaatsen zal gebeuren door aanplakking.
Artikel 49.12
De aanvragen voor een wijziging of uitbreiding van de standplaats evenals een wijziging van de te
koop aangeboden produkten moet schriftelijk gericht worden tot het College van Burgemeester en
Schepenen. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de ingediende aanvragen.
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Artikel 49.13
De markthandelaars dienen bij wijziging van adres of firmanaam dit schriftelijk te melden aan
het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 49.14
De marktkramer of zijn aangestelde, in het bezit van een machtiging tot het uitoefenen van
een ambulante activiteit aan wie een standplaats is toegewezen, moet deze zelf bezetten en
voor eigen rekening exploiteren. Uitzondering bestaat voor de personen aangeduid in artikel
40 van het K.B. van 03.04.1995.
De overdracht en onderverhuring van standplaatsen op de markt is slechts mogelijk indien de
voorwaarden vervuld zijn overeenkomstig het hoofdstuk VIII van hetzelfde besluit.
Artikel 49.15
Iedere marktkramer is persoonlijk verantwoordelijk voor de reinheid van zijn standplaats en
directe omgeving. De vuilnis van de ter plaatse gevoerde handel mag niet achtergelaten
worden. Indien niet aan de gestelde voorwaarde wordt voldaan, kan het College van
Burgemeester en Schepenen de overeenkomst verbreken en opruimkosten aanrekenen.
Artikel 49.16
De voertuigen waarmee tenten, kramen en goederen aangevoerd worden, moeten
onmiddellijk worden gelost en verdwenen zijn van de marktplaats voor 08.00 uur.
De voertuigen die noodzakelijk zijn voor de uitbating vormen hierop een uitzondering.
De geweerde voertuigen moeten geplaatst worden op de door de marktleider aangeduide
plaats.
De voertuigen voor het opladen van tenten, kramen en goederen worden terug op de markt
toegelaten om 12.30 uur.
De marktleider kan naargelang de omstandigheden maatregelen treffen.
Artikel 49.17
Het is de marktkramer verboden gebruik te maken van de electriciteitskast zonder
toestemming van de marktleider. Het College van Burgemeester en Schepenen kan voor het
gebruik van de electriciteitskast een vooraf vastgesteld bedrag vragen.
In geen enkel geval van onderbreking van de stroomtoevoer kan het gemeentebestuur
aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of verlies.
Artikel 49.18
De marktkramer die zonder wettige reden en zonder voorafgaande schriftelijke verwittiging
aan het College van Burgemeester en Schepenen, zijn standplaats gedurende één maand niet
heeft bezet, kan geen aanspraak maken op het behoud van deze standplaats.
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de geldigheid van de aangevoerde
redenen.
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Artikel 49.19
De marktkramer die zijn standplaats niet langer wenst te bezetten, dient het College van
Burgemeester en Schepenen hiervan minstens één maand op voorhand schriftelijk in kennis te
stellen.
Artikel 49.20
Het College van Burgemeester en Schepenen regelt de opstelling van de kramen. De
marktkramers dienen zich te gedragen naar de bevelen van het College van Burgemeester en
Schepenen betreffende de schikking der plaatsen.
Artikel 49.21
Het College van Burgemeester en Schepenen behoudt zich het recht voor, ten allen tijde de
schikking van de kramen te wijzigen.
Artikel 49.22
De kramen en winkelwagens moeten op het hun toegewezen perceel geplaatst worden,
zodanig dat de uitgestalde koopwaren niet buiten de scheidingslijn tussen de percelen en de
doorgang voor het publiek uitsteekt.
Een uitzondering wordt gemaakt voor een luik of een gedeelte van een kraam dat kan
beschouwd worden als afdak, op voorwaarde dat het zich ten minste twee meter boven de
grond bevindt en dat er zich geen koopwaar op bevinden.
Artikel 49.23
De rijen winkelwagens of kramen zullen gescheiden zijn door wegen, uitsluitend bestemd
voor voetgangers.
Het is verboden de voetgangers te hinderen in de voor hen voorbehouden doorgangen door
voorwerpen te plaatsen, te hangen of achter te laten.
Het is verboden in de gangen tussen de kramen een rijwiel of motorfiets te besturen of aan de
hand te leiden.
Artikel 49.24
Alle marktkramers moeten een bordje plaatsen, vooraan in de linkerbovenhoek van het kraam
ten opzichte van de klanten, of bij gemis aan een kraam in het midden van de uitstalling, ten
minste 1,20 meter boven de grond. Op dit bord moeten in goed leesbare letters van ten
minste dertig millimeter hoog en zeven millimeter breed vermeld worden:
-naam, voornaam en adres van de handelaar;
-nummer van de kaart voor het uitoefenen van een ambulante activiteit;
-in voorkomend geval, nummer van de inschrijving in het handelsregister.
Artikel 49.25
Niemand mag een standplaats innemen zonder voorafgaande schriftelijke toelating van het
College van Burgemeester en Schepenen. Indien de marktkramer een standplaats inneemt
zonder de vereiste toelating, wordt zijn marktkraam onmiddelijk gesloten door de marktleider
en van de markt verwijderd op kosten en risico van de overtreder.
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Artikel 49.26
Een marktkraam mag nooit vastgehecht worden aan afsluitingen, lichtinstallaties,
verkeerstekens of ander openbaar patrimonium.
De marktkramers moeten de nodige maatregelen treffen teneinde schade te voorkomen aan de
bestrating, boordstenen, voetpaden en beplantingen. Gebeurlijke schade is ten laste van de
desbetreffende marktkramer.
Artikel 49.27
Elke handeling in de uitstalling van goederen met het inzicht de koper te bedriegen of te
misleiden is verboden.
Het College van Burgemeester en Schepenen mag de toegang tijdelijk of definitief verbieden
aan handelaars die voor verkoop van vervalste waren of wegens bedriegelijke handelingen
inzake handel, gestraft wordt.
Artikel 49.28
Het is de handelaars verboden de vrijheid van de verkoop te hinderen of de orde te verstoren.
Het is eveneens verboden onder elkaar te twisten en het publiek lastig te vallen.
Artikel 49.29
Tijdens de markturen mogen de houders van een machtiging tot het uitoefenen van een
ambulante activiteit, deze activiteit niet uitoefenen binnen een straal van vijfhonderd meter
rond de markt, tenzij met toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 49.30
Behoudens toelating van de marktleider is het verboden gebruik te maken van
geluidsversterkende of ander lawaaimakende tuigen die storend zijn.
Artikel 49.31
Het is verboden buiten het kraam reclame aan te brengen bij middel van affiches, ballonnetjes
of andere voorwerpen.
Artikel 49.32
Het is verboden verwarmingstoestellen te gebruiken die niet voldoen aan alle
veiligheidsnormen of die gassen of rook laten ontsnappen.
Artikel 49.33
Het is verboden verbrandingsmotoren te gebruiken.
Artikel 49.34
Het is verboden de bekleding van het marktplein op enigerlei wijze te beschadigen. De
marktkramer zal aansprakelijk gesteld worden voor de door hen aangebrachte schade.
Artikel 49.35
De prijs voor het bezetten van de percelen wordt vastgelegd door de gemeenteraad in het
reglement op de marktrechten.
Artikel 49.36
Het taksreglement is van toepassing vanaf het ogenblik van de bezetting van de standplaats.
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Artikel 49.37
In geval van betwisting dient het verschuldigde bedrag betaald te worden. De
belanghebbenden kunnen zich met het oog op eventuele terugbetaling schriftelijk wenden tot
het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 49.38
De marktkramer die bij het eerste verzoek van de politie of de aangestelde ambtenaar van de
gemeente, het bewijs van betaling niet kan of wil voorleggen, wordt beschouwd als niet
betaald te hebben en zal onmiddellijk het verschuldigde bedrag dienen te betalen.
Artikel 49.39
De marktkramers mogen zich niet verzetten tegen een door de bevoegde ambtenaren
uitgevoerde controle.
Artikel 49.40
De marktkramers moeten in regel zijn met en zich schikken naar alle reglementen, wetten en
besluiten betreffende hun handelsactiviteiten.
Artikel 49.41
Bij niet naleving van huidig reglement of bij weigering zich te schikken naar de bevelen van
de marktleider, kunnen de marktkramers bij beslissing van het College van Burgemeester en
Schepenen het recht ontzegd worden opnieuw hun standplaats in te nemen.
Bij ernstige inbreuken kunnen zij onmiddellijk door de marktleider van de markt verwijderd
worden.
Artikel 49.42
Wanneer het bedrag voor het innemen van een standplaats van hand tot hand wordt betaald,
moet er een ontvangstbewijs afgegeven worden.
Artikel 49.43
Er dient volgens de aard van de goederen, de prijs, gewicht , volume, maten of het aantal
stuks, aangeduid te worden op de koopwaren of op de prijslijst.
Artikel 49.44
Het gemeentebestuur houdt een marktregister bij dat voor elke standplaats vermeldt:
-naam, voornaam en adres van de persoon aan wie de standplaats is toegewezen;
-nummer van de kaart voor het uitoefenen van een ambulante activiteit;
-de soorten te koop aangeboden produkten;
-bedrag van de betaalde standplaatsvergoeding.
Artikel 49.45
Een afschrift van het marktreglement wordt overhandigd aan elke marktkramer. Bij betaling
van het marktrecht wordt de marktkramer beschouwd als zijnde op de hoogte van dit
reglement.

Artikel 49.46
Voor alle niet voorziene gevallen of in geval van betwisting beslist het College van
Burgemeester en Schepenen of in geval van hoogdringendheid de Burgemeester, binnen de
perken van zijn bevoegdheid.
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1.2. De boerenmarkt.
Artikel 49.47
Het beheer van de boerenmarkt zal in concessie gegeven worden door de gemeente
ICHTEGEM onder de hierna vermelde voorwaarden.
Artikel 49.48
De concessie heeft betrekking op het beheer van de boerenmarkt die plaatsvindt elke
zaterdagvoormiddag tussen 09.00 uur en 12.00 uur op de Eernegemmarkt (kleine markt).
Artikel 49.49
Voorgeschreven onroerend goed mag enkel gebruikt worden voor het houden van een
boerenmarkt.
Artikel 49.50
De richting en plaatsing der kramen wordt bepaald door de concessiehouder, zulks na
voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 49.51
Indien de dag van de boerenmarkt samenvalt met een wettige feestdag, kan de Burgemeester
de markt verplaatsen naar een andere dag of afschaffen voor die dag op voorstel van de
concessiehouder.
Bij belemmering van de plaats van de markt kan de Burgemeester een andere plaats
aanduiden waar de markt dan zal doorgaan, dit eveneens op voorstel van de concessiehouder.
De wijziging van tijdstip of plaats, alsook de afschaffing van de markt, geeft geen recht op
schadevergoeding voor de concessiehouder.
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Artikel 49.52
Wat betreft de boerenmarkt ziet de concessiehouder erop toe dat de opstelling van tenten,
kramen en goederen niet aanvangt voor 07.00 uur en dat de marktkramers de markt verlaten
hebben ten laatste om 13.00 uur.
Artikel 49.53
De concessiehouder moet erop toezien dat enkel personen tot de boerenmarkt worden
toegelaten die houder zijn van een machtiging voorgeschreven door de wet van 25/06/1993 en
het KB van 03/04/1995 betreffende de uitoefening van de ambulante activiteiten en de
organisatie van openbare markten.
Artikel 49.54
§1. De standplaatsen die het voorwerp uitmaken van een abonnement worden toegekend volgens
chronologische volgorde van de aanvragen, rekening houdende met de lijst van de koopwaren
waarvoor telkens een maximale aanwezigheid per produkt is vastgelegd, de grootte van het
kraam en het soort van produkten dat al of niet past in het marktbeeld.
Deze aanvragen worden ingediend door middel van een brief neergelegd bij of van een
aangetekend schrijven gericht aan de concessiehouder, door de titularissen van een machtiging
beschreven in artikel 9, §1 van de wet.
De aanvraag moet volgende gegevens bevatten:
1. de soort van produkten die te koop worden aangeboden;
2. in voorkomend geval het nummer van de kaart voor het uitoefenen van ambulante
activiteiten, het inschrijvingsnummer in het handelsregister en B.T.W. - nummer.
Op deze aanvraag volgt de onmiddellijke afgifte of versturing van een ontvangstbewijs. De
aanvragen worden, naarmate ze worden ontvangen en zonder dat stukken opengelaten of
geschrapt worden, opgetekend in een bijzonder register.
§2.

De abonnementen worden toegekend voor een duur van maximum 12 maanden. De
abonnementen worden stilzwijgend hernieuwd, behoudens anders bepaald door de aanvrager en
behoudens intrekking bij aangetekend schrijven door de concessiehouder of het
gemeentebestuur in die gevallen bepaald in dit reglement.

§3.

Bij het aanvragen van een abonnement door een standwerker dient betrokkene in zijn aanvraag
bovendien deze hoedanigheid te vermelden.
Wordt beschouwd als standwerker, de ambulante handelaar waarvan de activiteit uitsluitend
bestaat uit het te koop aanbieden op wisselende markten van een al dan niet wisselend produkt,
waarvan hij de kwaliteit prijst en de gebruikswijze uitlegt d.m.v. een betoog en/of demonstratie
met de bedoeling deze beter bekend te maken aan het publiek en aldus de verkoop ervan te
bevorderen.

§4.

Het aantal standplaatsen waarvoor een abonnement kan worden uitgereikt, mag niet hoger zijn
dan 95 percent van het totale aantal standplaatsen.
Aan standwerkers wordt een abonnement bij voorrang toegekend voor zover hun totaal niet
meer bedraagt dan 5 procent van het totale aantal standplaatsen.

Artikel 49.55
De standplaatsen, die niet het voorwerp zijn van een abonnement worden toegewezen bij loting na
inachtneming van de lijst der koopwaren waarvoor telkens een maximale aanwezigheid per produkt is
vastgelegd en rekening houdende met de grootte van het kraam en het soort van produkten dat al of
niet past in het marktbeeld. Het tijdstip van de loting wordt bepaald door de concessiehouder en
moet vallen uiterlijk voor het van start gaan van de markt.
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Artikel 49.56
Geen ander onderscheid mag gemaakt worden tussen de houders van een machtiging dan
deze die voortvloeien uit de wet en haar uitvoeringsbesluiten, of uit de indeling van de
plaatsen naargelang van het verkochte produkt. De lijst van de koopwaren waarvoor telkens
een maximale aanwezigheid per produkt is vastgelegd, wordt opgesteld door de
concessiehouder.
Artikel 49.57
De bekendmaking van de toe te wijzen standplaatsen zal gebeuren door aanplakking.
Artikel 49.58
De aanvragen voor een wijziging of uitbreiding van de standplaats evenals een wijziging van
de te koop aangeboden produkten moet schriftelijk gericht worden tot de concessiehouder.
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de ingediende aanvragen op
voorstel van de concessiehouder.
Artikel 49.59
De markthandelaars dienen bij wijziging van adres of firmanaam dit schriftelijk te melden aan
de concessiehouder.
Artikel 49.60
De marktkramer of zijn aangestelde, in het bezit van een machtiging tot het uitoefenen van
een ambulante activiteit aan wie een standplaats is toegewezen, moet deze zelf bezetten en
voor eigen rekening exploiteren. Uitzondering bestaat voor de personen aangeduid in artikel
40 van het K.B. van 03.04.1995.
De overdracht en onderverhuring van standplaatsen op de markt is slechts mogelijk indien de
voorwaarden vervuld zijn overeenkomstig het hoofdstuk VIII van hetzelfde besluit.”
Artikel 49.61
De concessiehouder is verantwoordelijk voor de reinheid van de standplaatsen en directe
omgeving. De vuilnis van de ter plaatse gevoerde handel mag niet achtergelaten worden.
Indien niet aan de gestelde voorwaarde wordt voldaan, kan het College van Burgemeester en
Schepenen opruimkosten aanrekenen.
Artikel 49.62
De concessiehouder zorgt ervoor dat de voertuigen waarmee tenten, kramen en goederen
aangevoerd worden onmiddellijk worden gelost en verdwenen zijn van de marktplaats voor
09.00 uur.
De voertuigen die noodzakelijk zijn voor de uitbating vormen hierop een uitzondering.
De geweerde voertuigen moeten geplaatst worden op de door de concessiehouder aangeduide
plaats. Dit zal bij voorkeur zijn op de parking achter de kerk.
De concessiehouder ziet er eveneens op toe dat de voertuigen voor het opladen van tenten,
kramen en goederen niet vroeger dan om 12.00 uur terug op de markt worden toegelaten.
De concessiehouder kan naargelang de omstandigheden maatregelen treffen.
Artikel 49.63
Het College van Burgemeester en Schepenen behoudt zich het recht voor ten allen tijde de
schikking van de kramen te wijzigen.
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Artikel 49.64
De concessiehouder zorgt ervoor dat de kramen en winkelwagens op het hun toegewezen
perceel geplaatst worden, zodanig dat de uitgestalde koopwaren niet buiten de scheidingslijn
tussen de percelen en de doorgang voor het publiek uitsteekt.
Een uitzondering wordt gemaakt voor een luik of een gedeelte van een kraam dat kan
beschouwd worden als afdak, op voorwaarde dat het zich ten minste twee meter boven de
grond bevindt en dat er zich geen koopwaar op bevinden.
Artikel 49.65
De concessiehouder zorgt ervoor dat de rijen winkelwagens of kramen gescheiden zijn door
wegen, uitsluitend bestemd voor voetgangers.
Hij zorgt er eveneens voor dat de voetgangers niet gehinderd worden in de voor hen
voorbehouden doorgangen door marktkramers die daar voorwerpen plaatsen, hangen of
achterlaten.
Artikel 49.66
De concessiehouder zorgt ervoor dat alle marktkramers een bordje plaatsen, vooraan in de
linkerbovenhoek van het kraam ten opzichte van de klanten, of bij gemis aan een kraam in het
midden van de uitstalling, ten minste 1,20 meter boven de grond. Op dit bord moeten in goed
leesbare letters van ten minste dertig millimeter hoog en zeven millimeter breedte vermeld
worden:
-naam, voornaam en adres van de handelaar;
-nummer van de kaart voor het uitoefenen van een ambulante activiteit;
-in voorkomend geval, nummer van de inschrijving in het handelsregister.
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Artikel 49.67
De concessiehouder zorgt ervoor dat de marktkramen niet vastgehecht worden aan
afsluitingen, lichtinstallaties, verkeerstekens of ander openbaar patrimonium.
De concessiehouder moet de nodige maatregelen treffen teneinde schade te voorkomen aan de
bestrating, boordstenen, voetpaden en beplantingen. Gebeurlijke schade is ten laste van de
concessiehouder.
Artikel 49.68
Het is de handelaars evenals de concessiehouder verboden de vrijheid van de verkoop te
hinderen of de orde te verstoren. Het is de handelaars eveneens verboden onder elkaar te
twisten en het publiek lastig te vallen.
Artikel 49.69
Tijdens de markturen mogen de houders van een machtiging tot het uitoefenen van een
ambulante activiteit, hun activiteit niet uitoefenen binnen een straal van vijfhonderd meter
rond de markt indien het produkten betreft die op de boerenmarkt verkocht worden, tenzij
met toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 49.70
De concessiehouder zorgt ervoor dat er buiten de kramen geen reclame wordt aangebracht bij
middel van affiches, ballonnetjes of andere voorwerpen.
Artikel 49.71
De concessiehouder dient alle nodige maatregelen te treffen ter voorkoming van beschadiging
van het marktplein. De concessiehouder zal aansprakelijk gesteld worden voor de
aangebrachte schade.
Artikel 49.72
De concessiehouder zal voor het innemen van een standplaats op de markt een bijdrage
vragen aan de deelnemers van 100 fr. Deze bijdrage zal van hand tot hand betaald worden
tegen afgifte van een ontvangstbewijs.
Artikel 49.73
De concessiehouder zal aan de afgevaardigden van de gemeente, alsmede aan personen met
politionele bevoegdheid, ten allen tijde toegang verlenen tot het volledige terrein van de
markt.
Artikel 49.74
De concessiehouder zal alle verplichtingen opgelegd door wetten, decreten en besluiten met
betrekking tot de ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten evenals de
gemeentelijke verordeningen strikt naleven.
Artikel 49.75
De concessiehouder zorgt ervoor dat de marktkramer volgens de aard van de goederen, de
prijs, gewicht, volume, maten of het aantal stuks aanduiden op de koopwaren of op de
prijslijst.
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Artikel 49.76
De concessiehouder houdt een marktregister bij dat voor elke standplaats vermeldt:
-naam, voornaam en adres van de persoon aan wie de standplaats is toegewezen;
-nummer van de kaart voor het uitoefenen van een ambulante activiteit;
-de soorten te koop aangeboden produkten;
-bedrag van de betaalde standplaatsvergoeding.
Artikel 49.77
Voor alle niet voorziene gevallen of in geval van betwisting, beslist het College van
Burgemeester en Schepenen, of in geval van hoogdringendheid de Burgemeester, binnen de
perken van zijn bevoegdheid.
Artikel 49.78
Bij niet naleving van huidig reglement of bij weigering zich te schikken naar de bevelen van
de concessiehouder, kunnen de marktkramers door de concessiehouder na akkoord van het
College van Burgemeester en Schepenen het recht ontzegd worden opnieuw hun standplaats
in te nemen. Bij ernstige inbreuken kunnen zij onmiddellijk door de concessiehouder van de
markt verwijderd worden.

Onderafdeling 2 : De private of jaarlijkse markten.
---------------------------------Artikel 49.79
Het is verboden op de openbare weg een private markt in te richten zonder voorafgaandelijke
en schriftelijke toelating van het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 49.80
Het is verboden een private markt in te richten op dagen en uren waarop reeds een openbare
markt voor dezelfde koopwaar plaats heeft.
Artikel 49.81
De verkrijger moet de voorwaarden vervat in de toelating naleven.
De Burgemeester kan altijd de gegeven toelating intrekken, schorsen, wijzigen. De verkrijger
moet zich aan dit bevel houden zonder aanspraak te kunnen maken op enige
schadeloosstelling.
Artikel 49.82
De toelating tot het inrichten van een private markt op de openbare weg wordt verleend op
risico van de verkrijger, zonder dat hieruit voor het gemeentebestuur enige
verantwoordelijkheid voortvloeit.
Artikel 49.83
De inrichter mag slechts een standplaats op zijn toegelaten private markt toekennen aan de
verkopers die houder zijn van een machtiging voorgeschreven door de wet van 25/06/1993 en
het KB van 03/04/1995 betreffende de uitoefening van de ambulante activiteiten en de
organisatie van de openbare markten.
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Artikel 49.84
De inrichter is verantwoordelijk voor de reinheid van de marktplaats en de directe omgeving.
De vuilnis van de ter plaatse gevoerde handel mag niet achtergelaten worden. Indien hieraan
niet wordt voldaan, kan het College van Burgemeester en Schepenen opruimkosten
aanrekenen.
Artikel 49.85
Tijdens de markturen worden geen voertuigen op de marktplaats toegelaten, uitgezonderd
winkelauto's. Bij slecht weer, of in bijzondere omstandigheden, kan de marktleider of de
politiebeambte van dienst hierop een afwijking toestaan.
Artikel 49.86
De rijen kramen of winkelwagens zullen gescheiden zijn door wegen uitsluitend bestemd
voor voetgangers.
Het is verboden de voetgangers te hinderen in de voor hen voorbehouden doorgangen door
voorwerpen te plaatsen, te hangen of achter te laten.
Het is verboden in de gangen tussen de kramen een rijwiel, bromfiets of motorfiets te
besturen.
Artikel 49.87
De inrichter zorgt ervoor dat de marktkramen niet vastgehecht worden aan bomen,
afsluitingen, lichtinstallaties, verkeerstekens of ander openbaar patrimonium.
De inrichters moeten de nodige maatregelen treffen teneinde schade te voorkomen aan
bestrating, boordstenen, beplantingen. Gebeurlijke schade is ten laste van de inrichter.
Artikel 49.88
Elke handeling in de uitstalling van goederen met het inzicht de koper te bedriegen of te
misleiden is verboden.
Artikel 49.89
Het is de handelaar verboden de vrijheid van de verkoop te hinderen of de orde te verstoren.
Het is eveneens verboden onder elkaar te twisten of het publiek lastig te vallen.
Artikel 49.90
Het is verboden buiten het kraam reclame aan te brengen bij middel van affiches, ballonnetjes
of enig ander voorwerp. De inrichter ziet hierop toe.
Artikel 49.91
De marktkramers mogen zich niet verzetten tegen een door een bevoegde ambtenaar
uitgevoerde controle.
Artikel 49.92
De marktkramer moet in regel zijn met en zich schikken naar alle reglementen, wetten en
besluiten betreffende hun handelsactiviteiten.
Artikel 49.93
Er dient volgens de aard van de goederen, de prijs, gewicht, volume, maten of aantal stuks
aangeduid te worden op de koopwaren of de prijslijst.
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Hfdst. III : REINHEID EN MILIEUZORG.

AFDELING 1 : ALGEMENE BEPALINGEN.
_______________________________________
Artikel 50.0
Het is verboden op de openbare weg, op een langs vermelde weg gelegen openbaar of privaat
terrein of op eender welke andere openbare of private plaats iets te plaatsen, te storten of te
gooien dat schade kan berokkenen aan de openbare reinheid en hygiëne. Het is verboden op
een langs de openbare weg gelegen terrein iets te behouden dat schade kan berokkenen aan
de reinheid van de vermelde weg.

AFDELING 2 : REINHEID VAN DE GEMEENTE.
____________________________________________

Artikel 51.0
Opgeheven bij besluit van 29.04.1999.

Artikel 52.0
Braakliggende of onbewoonde gronden binnen de bebouwde kom van de gemeente gelegen,
moeten voorzien zijn van een degelijke afsluiting.
De gebruikers, of bij ontstentenis, de eigenaars van deze gronden gelegen op het ganse
grondgebied van de gemeente zijn verplicht de gronden rein te houden; dit impliceert o.a. de
verplichting tot het verdelgen van onkruid dat tot uitzaaiing over de naburige percelen kan
leiden, alsook de verplichting tot het verdelgen van ongedierte zoals ratten en muizen.

Artikel 53.0
Het is verboden om het even welk materiaal of gereedschap boven de openbare weg uit te
kloppen, uit te borstelen of uit te schudden.

Artikel 54.0
Opgeheven bij besluit van 29.04.1999.
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Artikel 55.0
Het is verboden op de openbare weg voertuigen te smeren en er, behoudens geval van
overmacht, werken aan uit te voeren.
Het is verboden de openbare weg te bevuilen door het achterlaten van overblijfselen en
ingrediënten afkomstig van het wassen of reinigen.
Artikel 56.0
Het is verboden op en langs de openbare weg te wateren elders dan in de daartoe bestemde
waterplaatsen.

AFDELING 3 : OPHALEN VAN VUILNIS.
______________________________________
Artikel 57.0 tot en met 71.25
Opgeheven bij besluit van 29.04.1999.

AFDELING 4 : AFLOOP VAN REGENWATER EN VAN AFVALWATER.
__________________________________________________________________

Artikel 72.0
In de gedeelten van de gemeenten waar waterlopen, grachten of een rioleringsnet bestaan, is
het verboden regen- of afvalwater komende van gebouwde eigendommen, op de openbare
weg te laten lopen.
De eigenaar voor wiens gebouwde eigendom door de gemeente riolen gelegd zijn of zullen
gelegd worden, is ertoe gehouden zijn eigendom aan het rioleringsnet te laten aansluiten.
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Artikel 73.0
In de gedeelten van de gemeenten waar geen rioleringsnet bestaat, moet iedere woning
voorzien zijn van een septic-bank.
Artikel 74.0
Het is verboden in de afvoerleidingen voor regen- en afvalwater iets te plaatsen, te gieten, te
gooien of te laten lopen waardoor ze kunnen verstoppen.
Artikel 75.0
Elke lozing van industrieel afvalwater in de gemeenteriolen of in de openbare waterlopen
moet het voorwerp uitmaken van een voorafgaandelijke machtiging van de bevoegde
overheid, die de voorwaarden terzake bepaalt.

AFDELING 5 : ONTSTOPPEN, REINIGEN EN HERSTELLEN
VAN RIOLEN EN DUIKERS.
___________________________________________________

Artikel 76.0
Behoudens toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid is het verboden de riolen op het
openbaar domein te ontstoppen, te reinigen of te herstellen.
Artikel 77.0
De aangelande eigenaars moeten de duikers, die zij hebben aangelegd of laten aanleggen op
privaat terrein, ontstoppen en reinigen.

AFDELING 6 : REINIGEN VAN DE OPENBARE WEG.
_________________________________________________
Artikel 78.0
De eigenaars, gebruikers, huurders of vruchtgebruikers moeten instaan voor de reinheid van
de aangelegde bermen, trottoirs, goten en rioolroosters voor hun eigendom.
Het reinigen vóór de eigendommen die door verschillende gezinnen betrokken worden, berust
op de persoon zoals vermeld in artikel 43.
Artikel 79.0
Iedereen die, op om het even welke wijze, de openbare weg heeft bevuild of laten bevuilen,
moet ervoor zorgen dat deze onverwijld opnieuw proper gemaakt wordt.
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AFDELING 7 : GRACHTEN.
_________________________
Artikel 80.0
Het is verboden in de grachten iets te plaatsen, te gieten, te gooien of te laten lopen, waardoor
de normale waterafvoer wordt verhinderd of bezoedeld.
Artikel 81.0
Het is verboden grachten op te vullen of te verleggen.
De grachten, die wederrechtelijk werden opgevuld of verlegd, zullen op kosten van de
overtreder in hun oorspronkelijke staat hersteld worden.
Behoudens schriftelijke toelating van de gemeentelijke overheid is het verboden grachten of
gedeelten ervan te vervangen door buizen.
Artikel 82.0
Met het oog op de verdelging van ratten of ander ongedierte, langs de boorden van grachten
en waterlopen, zijn de bewoners verplicht de vrije doorgang te verlenen aan personen die
door de bevoegde gemeentelijke overheid met de verdelging zijn belast. Zij dienen het
plaatsen van de daartoe nodig geachte tuigen te dulden.

AFDELING 8 : OPENBARE PARKEN EN PLANTSOENEN.
_________________________________________________
Artikel 83.0
Onder 'Openbare parken en plantsoenen' wordt verstaan : alle beplante ruimten, behorende tot
het openbaar domein van de gemeente.
Er is sprake van een beplante ruimte, van zodra deze in aanleg of aangelegd is met gras,
bloemen, hagen, heesters, planten, naaldgewassen of bomen.
De hierna volgende voorschriften gelden ook voor de wegen en wandelpaden binnen deze
ruimten en voor alle voorwerpen en infrastruktuur van de openbare parken en plantsoenen.
Artikel 84.0
In de openbare parken en plantsoenen is het verboden
a)
de beplantingen te betreden.
Tenzij anders aangeduid, mogen de grasvelden betreden worden met
dien verstande evenwel dat op generlei wijze schade aan het gras mag worden
toegebracht;
b)
te spelen of sport te beoefenen op een wijze die hinderlijk is voor de andere
bezoekers,
of die schade kan toebrengen aan de beplantingen;
c)
samenscholingen te veroorzaken, die de toegang of de doorgang kunnen belemmeren;
d)
zich voort te bewegen met voertuigen.
Dit verbod geldt niet voor :
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e)
f)
g)
h)
i)
j)

voertuigen (in de meest uitgebreide zin van het woord), aangewend voor het
onderhoud van de parken en plantsoenen.
voertuigen, bestemd voor het vervoer van zieken en gehandicapten.
bloemen te plukken, scheuten en takken te breken, of beplantingen en bomen in het
algemeen, te beschadigen of te vernielen;
in de bomen te klimmen, eieren en nesten te roven, of op enigerlei wijze schade toe te
brengen aan de vogelrijkdom;
voorwerpen tot algemeen nut of tot verfraaiing aangebracht, te gebruik gebruiken voor
een doel waarvoor zij niet bestemd zijn, ze te beschadigen of te vernielen;
afsluitingen te beklimmen, erdoor te kruipen of ze te beschadigen;
muziek of lawaai te maken, dat hinderlijk is voor de andere bezoekers;
paardesport te beoefenen.

Afwijkingen van sommige verbodsbepalingen, in dit artikel vervat, kunnen in bijzondere
omstandigheden door de Burgemeester worden toegestaan.
Artikel 85.0
Het is verboden honden op de plantsoenen te leiden, hen er schade laten aanrichten en er hun
behoefte te laten doen.
Artikel 86.0
Het is verboden te baden of dieren te laten baden in de vijvers of andere waters van de
openbare parken en plantsoenen.
Artikel 87.0
Zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Burgemeester is het niet
toegelaten :
a)
b)
c)
d)
te

in de openbare parken en plantsoenen te leuren, te collecteren of om het even welke
andere handelsactiviteit uit te oefenen;
de bevroren gemeentewaters te betreden;
op de gemeentewaters te varen of om het even welke watersport te beoefenen;
in de gemeentewaters te hengelen, er op gelijk welke wijze vissen of watervogels uit
halen of in te plaatsen.

Artikel 88.0
Om bevuiling te voorkomen en in het belang van de openbare gezondheid, is het verboden,
gelijk welke afval van eten, papier, flessen of andere voorwerpen in de gemeentewaters te
werpen, in of op de grond van de openbare parken of plantsoenen achter te laten.
Alle afval moet in de daartoe bestemde afvalbakken geworpen worden.
Artikel 89.0
Telkens wanneer bijzondere omstandigheden het vereisen, kan de Burgemeester de toegang
tot de openbare parken en plantsoenen, geheel of gedeeltelijk, beperken of verbieden.
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AFDELING 9 : GEMEENTELIJKE SPORTHAL EERNEGEM EN ICHTEGEM
______________________________________________________________________

Artikel 90.0
De gemeentelijke sporthal is voor het publiek toegankelijk tijdens de daartoe vastgestelde
uren.
Artikel 91.0
De gebruikers moeten zich strikt houden aan de toegestane tijdsduur, zelfs indien de zaal
nadien vrij blijft.
Artikel 92.0
Het sportmateriaal wordt door de gebruikers opgesteld, en na gebruik opgeborgen op de
daartoe voorziene plaats. Bij beschadiging dient de aangestelde toezichter onmiddellijk
verwittigd; deze onderzoekt in hoever de gebruikers verantwoordelijk zijn voor de schade, die
desgevallend dient vergoed.
Artikel 93.0
Het is verboden te roken in de sporthal, er honden of fietsen binnen te brengen, rond te lopen
met niet aangepast of bevuild schoeisel, de andere gebruikers te hinderen, ondermeer door
muziekuitzendingen.
Artikel 94.0
Bij het verlaten van de sporthal moeten de lichten gedoofd worden en nagezien of alles in
orde is in de kleedkamers en bij de stortbaden.
Er mag geen papier of afval achtergelaten worden.
Artikel 95.0
Publiciteit mag enkel aangebracht worden mits voorafgaandelijke schriftelijke toelating van
het Schepencollege, in samenspraak met de V.Z.W.
Artikel 96.0
Het Gemeentebestuur neemt geen verantwoordelijkheid voor ongevallen of diefstal die
mochten voorkomen in de sporthal.
Artikel 97.0
Gekwetsten of ongestelden melden zich onmiddellijk bij de aangestelde toezichter teneinde
de eerste zorgen te laten toedienen.
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Artikel 98.0
De verantwoordelijke toezichter is gemachtigd de hulp van de politie in te vorderen bij
onregelmatigheden.
Artikel 99.0
Klachten of opmerkingen worden aan de aangestelde toezichter overgemaakt; deze brengt ze
onverwijld ter kennis van de V.Z.W Sport- en Ontspanningsanimatie of het Schepencollege.
Artikel 100.0
In geval van overtreding kan, naast de gebruikelijke politiestraffen, eventuele ontzegging van
toegang en gebruik der sporthal, opgelegd worden.

AFDELING 10 : AANPLAKKINGEN.
___________________________________

Artikel 100.1
Het is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de
burgemeester publiciteitsborden te plaatsen of aanplakkingen te verrichten op de
openbare weg op het ganse grondgebied van de gemeente.
Artikel 100.2
- De borden mogen slechts geplaatst worden maximum 14 dagen voor de aanvang van
de manifestatie waarvoor publiciteit wordt gemaakt.
- Er mogen maximum 3 borden per weg worden geplaatst met een maximum
oppervlakte van 1 m2 of tot 1 per weg met een maximum oppervlakte van 4 m2.
- Ze moeten minstens 0,75 m vanaf de rand van de rijweg worden geplaatst en niet in de
onmiddellijke nabijheid van kruispunten.
- De tekst op de borden dient voor 80 % van de oppervlakte uit mededelingen te
bestaan m.b.t. de geplande manifestatie.
- De borden mogen geen enkele hinder betekenen m.b.t. de zichtbaarheid van de
weggebruikers.
- De aanvrager is volledig verantwoordelijk voor de geplaatste borden, zowel t.o.v. de
overheid als t.o.v. derden. Alle eventuele schade rechtstreeks voortvloeiende uit het
plaatsen van de borden wordt op de aanvrager verhaald. Bij stormweer dienen extra
maatregelen genomen te worden om ze in goede staat te houden.
- De publiciteitsborden of aanplakkingen mogen niet voor de palen van de openbare
verlichting, signalisatiepalen noch brugleuningen, telefooncellen en bushokjes
aangebracht worden.
- Alle borden en aanplakkingen dienen 3 dagen na de beëindiging van de manifestatie
worden weggenomen. Voor wat betreft het plaatsen van barelen en aanplakkingen
langs de gewest- en provinciewegen dient supplementair een vergunning van het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Dienst der Wegen, te Brugge, worden
bekomen.
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Artikel 100.3
Onregelmatig geplaatste aanplakkingen of publiciteitsborden worden terstond en op
kosten van de overtreder door het gemeentebestuur verwijderd.
AFDELING 11 : TENNISTERREINEN TE EERNEGEM.
Artikel 100.4
De tennisterreinen op het sportterrein te Eernegem zijn voor het publiek toegankelijk
op de dagen en uren bepaald door het College van Burgemeester en Schepenen. Het
College is tevens bevoegd de toegangsprijs en de gebruiksmodaliteiten te bepalen.
Artikel 100.5
De sporters moeten zich strikt houden aan de gebruiksmodaliteiten en de toegestane
tijdsduur.
Artikel 100.6
Het gemeentebestuur neemt geen verantwoordelijkheid voor ongevallen of diefstal die
mochten voorkomen.
Artikel 100.7
Het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd om, indien de weergesteldheid,
herstellingen, of andere oorzaken dit noodzakelijk maken, de terreinen onbepeelbaar te
verklaren.
Artikel 100.8
Er mag tijdens het spelen geen hinder voor de gebruikers van het ander terrein
ontstaan.
Artikel 100.9
Enkel tennis volgens de normaal geldende spelregels wordt toegestaan.
Er zullen dus geen spelende of andere sporten op de terreinen worden toegestaan.
Artikel 100.10
De terreinen zijn verboden voor motorfietsen en andere rijwielen.
Artikel 100.11
Personen die de rust en de goede orde verstoren kunnen van de terreinen gewezen
worden.
Artikel 100.12
Sportschoeisel is verplicht.
Artikel 100.13
Bij vernieling of beschadiging moet de gemeentelijke sportdienst of de conciërge
onmiddellijk verwittigd worden.
Artikel 100.14
Op de terreinen zijn geen dieren toegelaten.
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Artikel 100.15
Handelingen in strijd met de goede orde zijn verboden :
- spelen met ballen buiten de banen
- het beklimmen van de omheining of afrastering
- het verontreinigen van de terreinen door wegwerpen van
papier e.d.
- elke gedraging waardoor aan beplanting, hekwerken en
netten schade zou kunnen toegebracht worden; daaronder
inbegrepen het springen en stappen over de tennisnetten
- het plaatsen van fietsen en bromfietsen tegen afsluitingen
en beplanting. “
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Hfdst. IV : OPENBARE GEZONDHEID.

AFDELING 1 : GEZONDHEID VAN DE WONINGEN.
________________________________________________
Artikel 101.0
Wanneer het de Burgemeester ter kennis komt dat er woningen, logementen of welkdanige
woonplaatsen bestaan, welke tengevolge van hun staat van verval, onzindelijkheid,
ouderdom, door gebrek aan verluchting, drinkwater, waterafloop, door de te grote
bevolkingen, door gebrek aan onderhoud der gemakken of door gelijk welke oorzaak, van die
aard zijn dat zij de gezondheid of de veiligheid van de inwoners in gevaar brengen, zal door
de Burgemeester een proces-verbaal omtrent de toestand van het gebouw opgemaakt worden.
Artikel 102.0
De Burgemeester zal de nodige maatregelen bevelen en de tijd waarbinnen deze moeten
worden uitgevoerd. Dit bevel zal aan de eigenaar worden betekend.
Artikel 103.0
Wanneer bij het verstrijken van de gestelde tijd, de eigenaar de voorgeschreven maatregelen
niet heeft nageleefd kan de Burgemeester ofwel ambtshalve, op de kosten van de eigenaar, de
noodwendig geachte werken laten uitvoeren, ofwel het bewonen van de woongelegenheden
verbieden.
De kosten van de werken zullen van de eigenaar kunnen worden teruggevorderd op een
eenvoudige kostenstaat vastgesteld door de Burgemeester.
Artikel 104.0
Het verbodsbesluit zal met redenen zijn omkleed en worden betekend aan de eigenaar en aan
de huurders. Het verbod zal door bemiddeling van de gemeentepolitie worden aangeplakt op
een zeer zichtbare plaats van bedoelde woonaangelegenheden.
Het wegnemen van dit bericht zonder de toestemming van de Burgemeester, ofwel het
onleesbaar maken van de tekst, is verboden.
Artikel 105.0
De bij besluit van de Burgemeester voor onbewoonbaar verklaarde woongelegenheden
moeten ontruimd worden binnen de veertien dagen volgend op de betekening van het besluit
ten ware een andere ontruimingstermijn ware voorzien.
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Artikel 106.0
Het is verboden een gebouw dat door de Burgemeester onbewoonbaar werd verklaard of
waarvan de ontruiming werd bevolen, te bewonen of te laten bewonen.

AFDELING 2 : OPSTAPELEN, VERSPREIDEN, VERVOEREN EN LOZEN
VAN HINDERLIJKE OF SCHADELIJKE GOEDEREN.
___________________________________________________________________

Artikel 107.0
Het is verboden hinderlijke of schadelijke goederen op te stapelen, te verspreiden of te lozen
wanneer de openbare gezondheid hierdoor in gevaar komt.

AFDELING 3 : VERWARMINGSINSTALLATIES
EN GEBRUIK VAN BRANDSTOFFEN.
________________________________________________

Artikel 108.0
De gebruikers van de verwarmingsinstallaties met verbranding moeten ervoor zorgen dat de
werking van hun installatie geen hinder oplevert voor de openbare gezondheid, door o.m.
roetneerslag, bijtende rook, giftige gassen.

AFDELING 4 : GEBRUIK VAN LEIDINGWATER BIJ WATERSCHAARSTE.
_____________________________________________________________________
Artikel 109.0
Gedurende de tijd van waterschaarste is het verboden leidingwater te gebruiken voor het
besproeien van grasperken en plantsoenen, het schrobben van trottoirs en terrassen, het
reinigen van auto's, het bereiden van mortel en beton, het reinigen van dierenstallen of op
enige ander wijze water te verspillen.
Artikel 110.0
De periode gedurende dewelke evenals de plaatsen waarop de beperking van het
waterverbruik van toepassing is, worden bepaald en kenbaar gemaakt door de Burgemeester.
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Hfdst. V : OPENBARE VEILIGHEID.

AFDELING 1 : DANSGELEGENHEDEN.
____________________________________
Onderafdeling 1 : Algemene bepalingen
----------------------------Artikel 111.0
Het is verboden danspartijen te organiseren in gebouwen en lokalen die niet aan de
voorwaarden van onderhavige afdeling voldoen.
Onder bestendige danspartijen wordt verstaan deze die gehouden worden door iemand die in
de loop van het kalenderjaar in een welbepaalde inrichting of dancing, méér dan 12
danspartijen inricht. Met gelegenheidsdanspartijen worden alle andere danspartijen bedoeld
die niet aan het zo even gestelde criterium beantwoorden.
Artikel 112.0
De inrichters van gelegenheidsdanspartijen dienen minstens acht dagen vóór de danspartij
doorgang vindt, aangifte te doen bij het Gemeentebestuur.
Deze aangifte is echter niet verplicht voor de inrichters van private familiefeesten, van
gelegenheidsdanspartijen die een niet-georganiseerd karakter hebben en van danspartijen die
plaatsvinden in lokalen waar gelegenheidsverbruikers spontaan dansen en waar geen
specifieke dansvloer aanwezig is.
Artikel 113.0
De indeling van de dansgelegenheid dient volledig overeenstemmend te zijn met het bij de
bouwaanvraag bijgevoegd plan.
De drankslijterijen moeten tevens voldoen aan de wetsbepalingen van het K.B. van
03.04.1953, gewijzigd door de wet van 06.07.67 en de Wet van 10.10.67, inzake de
samengeordende wetsbepalingen nopens de drankslijterijen.
Artikel 114.0
Voor de binneninrichting mag alleen gebruik worden gemaakt van materialen die niet of
moeilijk ontvlambaar zijn.
Er mag geen gebruik gemaakt worden van hout, riet, stro, boomschors, papier, brandbare
doeken, visnet of andere gemakkelijk ontvlambare stoffen voor versiering of inrichting van de
binnenbekleding. Als overgangsmaatregel kan dit evenwel gedoogd worden mits deze
ontvlambare materialen brandwerend, met een minimum duur van een half uur, gemaakt
worden en waarbij alsdan een getuigschrift moet kunnen worden voorgelegd. De duur van de
brandwerendheid moet vermeld zijn in het attest.
Telkens de geldigheidsduur vervallen is, zal een nieuwe behandeling plaats hebben, die door
een nieuw attest zal gedekt zijn.
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Artikel 115.0
De verbindingsdeuren tussen de dansgelegenheid en de lokalen, niet behorend tot de uitbating
van de dansgelegenheid moeten zelfsluitend zijn en een graad van weerstand tegen brand
hebben van minstens één uur.
Artikel 116.0
De deuren moeten naar buiten openslaan in de richting van de uitgang en gemakkelijk kunnen
geopend worden, met dien verstande evenwel dat deze die rechtstreeks op de openbare weg
uitgeven niet buiten de rooilijn mogen komen.
Indien de deuren noodzakelijkerwijze naar binnen opendraaien moeten deze kunnen
openslaan tegen een vast gedeelte van het gebouw en er stevig kunnen aan bevestigd worden.
Gedurende de openingsuren moeten deze deuren in open stand worden vastgezet.
Artikel 117.0
Een nooduitgang moet voorzien zijn, bij voorkeur aan de tegenovergestelde kant van de
ingang van de zaal. Deze nooduitgang moet opendraaien in de vluchtrichting, moet
volledig afhankelijk zijn van de eigenlijke dansgelegenheid, moet rechtstreeks op de
openbare weg of voor de brandweer gemakkelijk bereikbare weg uitgeven, zonder dat
ingewikkelde gangen of lokalen dienen doorlopen te worden. Betreffende het
aanbrengen van een nooduitgang kan in bepaalde gevallen door de burgemeester op
gunstig advies van de brandweer daarop een afwijking toegestaan worden.
Afhankelijk van de mogelijke bezettingsgraad kan meer dan één nooduitgang geëist
worden door de brandweer.
Artikel 118.0
De richting naar en de plaats van alle uitgangen en nooduitgangen dienen te allen tijde
aangeduid te zijn door de overeenkomstige pictogrammen zoals beschreven in artikel 54
quinques van het algemeen reglement op de arbeidsbescherming. Ze moeten onverminderd de
normale verlichting op de veiligheidsverlichting worden aangesloten.

Onderafdeling 2 : Verwarming.
----------------------

Artikel 119.0
De dansgelegenheid moet behoorlijk verwarmd en verlucht zijn derwijze dat alle
veiligheidsmaatregelen getroffen zijn om verhittingen, ontploffingen en brand te vermijden.
Artikel 120.0
Er mag absoluut geen gebruik gemaakt worden van open vuren of verplaatsbare
verwarmingstoestellen.
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Artikel 121.0
De branders van de verwarmingstoestellen en hun eventuele brandstofvoorraad worden
geplaatst in een goed verlucht lokaal uitsluitend tot dit gebruik voorbehouden en dat niet
rechtstreeks op de danszaal uitgeeft.
Op de branders met vloeibare brandstof moet een blusinstallatie worden voorzien.
Op de branders met gasvormige brandstof moet een automatische gaslekdetector worden
voorzien.
Op de toevoerleidingen van de brandstof naar de brander moet een afsluitkraan worden
geplaatst, op een veilige gemakkelijk bereikbare plaats, buiten de stookplaats gelegen.

Onderafdeling 3 : Verlichting en elektrische installaties.
----------------------------------------Artikel 122.0
De lokalen moeten behoorlijk verlicht zijn.
De elektriciteit is verplichtend als algemeen verlichtingssysteem.
Artikel 123.0
De inrichting moet voorzien zijn van een veiligheidsverlichting die voldoende lichtsterkte
geeft om een ordelijke ontruiming te verzekeren, automatisch en onmiddellijk in werking
treedt bij het uitvallen van de gewone verlichting en minstens één uur in werking blijft.
Artikel 124.0
De elektrische installatie en de veiligheidsverlichting dienen om het jaar door een door het
Ministerie van Economische Zaken erkend organisme aan een speciaal nazicht onderworpen
te worden.
Het afgeleverd attest moet te allen tijde aan de controlediensten kunnen voorgelegd worden.
Aan de bemerkingen in het attest vermeld moet onverwijld het passend gevolg worden
gegeven.

Onderafdeling 4 : Brandbestrijdingsmiddelen.
---------------------------------Artikel 125.0
Een voldoende hoeveelheid geschikte blusmiddelen moet opgesteld worden op een goed
zichtbare en bereikbare plaats in akkoord met de gemeentelijke of gewestelijke
brandweerdienst.
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Artikel 126.0
Deze toestellen dienen minstens éénmaal per jaar door een daartoe bevoegd organisme
nagezien en beproefd te worden.
De kontrolekaart moet steeds aan het toestel bevestigd zijn.
Artikel 127.0
Snelblusapparaten op basis van halogenen zijn ten strengste verboden.

Onderafdeling 5 : Bijzondere voorschriften.
---------------------------------Artikel 128.0
Er mogen geen licht ontvlambare vloeistoffen of vloeibaar gemaakte gassen in de
dansgelegenheid of aanhorigheden opgestapeld worden.
Artikel 129.0
Buiten het gebouw op de gastoevoerleiding zal door de gasmaatschappij een afsluiter worden
geplaatst.
Deze zal op de voorgevel worden aangeduid met de letter "G".
De hoofdkraan van de gastoevoer en de hoofdschakelaar van de elektriciteit dienen zoveel
mogelijk buiten de eigenlijke danszaal gelegen te zijn en zo dicht mogelijk bij de openbare
weg of tegenaan één der uitgangen.
Artikel 130.0
Houders, met butaan- of propaangas gevuld, worden in de dansgelegenheid niet toegelaten.
Artikel 131.0
Alle voorzorgen dienen opgenomen te worden om brandrisico's afkomstig van het roken te
weren.
Het is streng verboden te roken op de dansvloer.
Artikel 132.0
De inrichtingen moeten van een goed verluchtingssysteem worden voorzien.
Desgevallend kunnen door de brandweer ventilatiekoepels of rookluiken voorgeschreven
worden.
Artikel 133.0
De uitgangen en nooduitgangen moeten steeds vrij blijven van hindernissen en een
gemakkelijke ontruiming mogelijk maken.
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Artikel 134.0
De uitbating moet minstens één op het openbaar net aangesloten telefoontoestel ter
beschikking hebben.

Onderafdeling 6 : Kontrolemaatregelen en strafbepalingen.
------------------------------------------Artikel 135.0
De eigenaar(s), huurder(s), uitbater(s) of welkdanig personen die aan de uitbating van de
dansgelegenhied deelnemen zijn verplicht - met het oog op een regelmatige kontrole - te allen
tijde toegang te verlenen aan de bevoegde plaatselijke of gewestelijke brandweerbevelhebber
alsook aan de gemeentelijke politie.
Artikel 136.0
De niet-naleving van de brandbeveiligingsmaatregelen kan eventueel aanleiding geven tot een
onmiddellijke sluiting van de dansgelegenheid op bevel van de heer Burgemeester.

AFDELING 2 : VOORZORGSMAATREGELEN TEGEN BRAND.
__________________________________________________________

Artikel 137.0
Behoudens toelating van de Burgemeester is het verboden feest- of danstenten op te richten.

AFDELING 3 : WATERVOORRADEN VOOR HET BLUSSEN VAN BRANDEN.
______________________________________________________________________

Artikel 138.0
Het is verboden voertuigen te parkeren of goederen te stapelen, ook tijdelijk, wanneer
hierdoor de toegang tot of het gebruik van watervoorraden voor het blussen van branden
gehinderd of verhinderd wordt.
Artikel 139.0
Het is verboden de identifikatie- en herkenningstekens van de watervoorraden voor het
blussen van branden onherkenbaar te maken, te beschadigen, onzichtbaar te maken of te laten
maken.
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Artikel 140.0
De personen die er bij sneeuwval toe gehouden zijn, voor de door hen gebruikte eigendom
een doorgang vrij te maken voor de voetgangers, zijn er eveneens toe gehouden de
bereikbaarheid van de brandhaarden en van de zuigputten te verzekeren.

AFDELING 4 : BEPALINGEN BETREFFENDE HET BLUSSEN VAN BRANDEN.
_______________________________________________________________________
Artikel 141.0
Iedereen is verplicht te dulden dat, door of vanwege, de bevoegde politie- of
brandweerdiensten, al die maatregelen getroffen worden die voor het bestrijden van brand, tot
afwending van brandgevaar, ter voorkoming van uitbreiding van brand, of ter afwering van
gevaar voor de openbare veiligheid nodig geoordeeld worden.
Artikel 142.0
De bewoners en gebruikers van in nabijheid gelegen gebouwen zijn verplicht, met het oog op
het aanvoeren van water, onmiddellijk de bevelen van de bevoegde politie- of
brandweerdiensten op te volgen.
Artikel 143.0
De personen die zich bij een brand bevinden zullen de hulp moeten verlenen die door de
bevelhebbers van politie of brandweer gevorderd wordt.
Artikel 144.0
Buiten het in vorig artikel vermeld geval van opeising, is het verboden zich te begeven of te
bevinden op het terrein dat in geval van brand, door de politie in het belang van de veiligheid
van personen en goederen, is afgebakend.
De personen wier aanwezigheid op of nabij de plaats van de brand door de politie niet
noodzakelijk wordt geacht, moeten zich op het eerste bevel van de politie verwijderen.
Artikel 145.0
De personen die uit een plaats waar brand ontstaan is, geredde voorwerpen in hun bezit
hebben zijn verplicht deze aan de eigenaar terug te geven, of er binnen de vierentwintig uur
de aangifte van te doen op het Commissariaat van Politie.
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AFDELING 5 : GEBOUWEN.
__________________________
Artikel 146.0
Wanneer een bouwwerk door bouwvalligheid de openbare veiligheid in het gedrang brengt,
kan de Burgemeester, op grond van een deskundig verslag, de vereiste herstellingswerken
voorschrijven. De eigenaar van het betrokken bouwwerk dient deze herstellingswerken te
laten uitvoeren binnen de bij dat verslag opgelegde tijdsperiode.

AFDELING 6 : OVERSTROMINGEN EN ANDERE RAMPEN.
________________________________________________________

Artikel 147.0
In geval van overstromingen of andere rampen kan de Burgemeester ten allen tijde alle
personen en materiaal die hij nodig acht vorderen ten einde de schadelijke gevolgen van deze
rampen in te dijken en/of te beperken.
Ieder is verplicht aan de vorderingen gevolg te geven zodra hij ervan in kennis gesteld wordt
door de Burgemeester of een afgevaardigde.

AFDELING 7 : VERGADERINGEN IN OPEN LUCHT en OPENBARE
VERGADERINGEN IN GESLOTEN PLAATSEN.
_______________________________________________________________

Artikel 148.0
In deze afdeling wordt verstaan onder :
Vergaderingen : alle bijeenkomsten, feesten, vermakelijkheden, manifestaties, festiviteiten of
activiteiten zoals optochten, fuiven, bals danspartijen, betogingen, openbare concerten,
muziekuitvoeringen, kermisvoorstellingen, muziekoptochten, sportevenementen, ...
Vergaderingen in open lucht : alle vergaderingen in open lucht (d.i. op niet afgedekte
plaatsen) op de openbare weg of op erven, openbaar of privaat, die niet van de openbare weg
zijn afgesloten.
Openbare vergaderingen in gesloten plaatsen : alle vergaderingen in een afgesloten en
overdekte ruimte zoals zalen, tenten, herbergen, ... die door iedereen kunnen bijgewoond
worden, al of niet met inkomgeld.
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Private vergaderingen : alle vergaderingen waarvan de genodigden behoren tot een strikt
gesloten gezelschap. De toegang is afhankelijk van een persoonlijke en individuele
uitnodiging die uitgaat van de inrichter.
Artikel 148.1
Behoudens voorafgaande schriftelijke toelating van de Burgemeester is het verboden op het
grondgebied van de gemeente Ichtegem vergaderingen in open lucht te organiseren.
Artikel 148.2
Deze toelating dient schriftelijk door de organisatoren te worden aangevraagd aan de
Burgemeester, minstens acht dagen op voorhand, onder vermelding van :
- de volledige identiteit van de personen die bij de organisatie betrokken zijn;
- het adres of de plaats waar de vergadering zal plaatsvinden;
- de datum en het uur van aanvang, alsmede de verwachte duur van de
vergadering;
- het aantal verwachte deelnemers.
Artikel 148.3
De Burgemeester stelt ten minste 3 dagen op voorhand de aanvrager in kennis van zijn
gemotiveerde weigering of toelating.
Het uitblijven van een antwoord binnen de gestelde termijn wordt als toelating beschouwd.
Artikel 148.4
De houders van de vergunning waarvan sprake in art. 148.1 zijn ertoe gehouden de
voorwaarden na te leven die in deze vergunning worden gesteld. Het niet naleven van de
voorwaarden tegen dewelke de toelating werd verleend, sluit de intrekking van de vergunning
in.
Artikel 149.0
De organisatoren van openbare vergaderingen in gesloten plaatsen zijn er toe gehouden
minstens acht dagen op voorhand de Burgemeester schriftelijk op de hoogte te brengen van
hun organisatie, onder vermelding van :
- de volledige idenditeit van de personen die bij de organistie betrokken zijn;
- het adres of de plaats waar de organisatie plaatsvindt;
-de datum en het uur van aanvang, alsmede de verwachte duur van het
evenement;
- het verwachte aantal deelnemers.
Artikel 150.0
De politie heeft ten allen tijde toegang tot de onder artikel 148.1 en 149.0 beodlede
vergaderingen teneinde toe te zien op de toepasing van de wetten, decreten en de
verordeningen. Met dit doel dienen de inrichters en de deelnemers te gehoorzamen aan de
bevelen van de politie.
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Artikel 150.1
Behoudens voorafgaande schriftelijke toelating van de Burgemeester is het verboden
geluidgevende of geluidversterkende toestellen, van welke aard ook, te gebruiken op de
openbare weg en op de openbare plaatsen.

AFDELING 8 : BEPALINGEN DIE DE HOOFDSTUKKEN III EN IV
GEMEEN HEBBEN.
______________________________________________________________

Artikel 151.0
Wie bemerkt dat er iets kan gebeuren of gebeurd is dat de openbare gezondheid of veiligheid
in gevaar brengt, is verplicht onmiddellijk de openbare overheid te verwittigen.
Iedere oproep en ieder alarm die geen ander doel hebben dan een nutteloos optreden van de
overheid te veroorzaken, zijn verboden.
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Hfdst. VI : BEGRAAFPLAATSEN.

AFDELING 1 : ALGEMENE BEPALINGEN.
________________________________________

Artikel 152.0
De teraardebestellingen hebben plaats op één van de gemeentelijke begraafplaatsen, hetzij te
Ichtegem, Eernegem of Bekegem.
Elk van deze begraafplaatsen beschikt over een columbarium en asverstrooiingsweide.

AFDELING 2 : OVERLIJDEN
____________________________

Artikel 153.0
Elk overlijden dat voorvalt of ontdekt wordt op het grondgebied van de gemeente, dient
onverwijld aangegeven te worden aan de ambtenaar van de Burgerlijke stand.
Artikel 154.0
De aangevers regelen met het Gemeentebestuur de formaliteiten van de begrafenis. Bij
ontstentenis hiervan, neemt het Gemeentebestuur zelf de nodige maatregelen.
Artikel 155.0
De begrafenis geschiedt ten vroegste 24 uren na het overlijden of het ontdekken ervan, en
uiterlijk binnen de zevende dag na het overlijden of het ontdekken ervan, dag van overlijden
of ontdekking niet inbegrepen.
Zij heeft plaats tussen zonsopgang en zonsondergang en in elk geval binnen de normale
diensturen van het daartoe aangesteld gemeentepersoneel. Afwijkingen hierop, in
uitzonderlijke omstandigheden (openbare gezondheid, veiligheid, openbare orde, enz ...)
worden door de Burgemeester geregeld.
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AFDELING 3 : KISTING.
_______________________

Artikel 156.0
Er mag slechts worden overgegaan tot balseming of kisting nadat het overlijden werd
vastgesteld door de ambtenaar van de Burgerlijke stand.
Ten einde de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen na te gaan, mag de
Burgemeester of zijn gemachtigde de kisting bijwonen.
Artikel 157.0
Voor de teraardebestelling in volle grond moeten de kist en eventueel het omhulsel
samengesteld zijn uit gemakkelijk vergane materialen.
Artikel 158.0
Voor de teraardebestelling in grafkelder dient verplichtend gebruik gemaakt te worden van
een lijkkist in hermetisch gesloten duurzame materialen.
Artikel 159.0
De lijkkist mag na de kisting van het stoffelijk overschot, niet meer geopend worden, tenzij
op bevel van de gerechtelijke overheid.

AFDELING 4 : REGISTER.
_______________________

Artikel 160.0
Er wordt register gehouden, dat genummerd en geparafeerd wordt door de ambtenaar van de
Burgerlijke stand en waarin dag na dag, zonder enig wit vlak de verloven tot begraving en de
plaats van begraving worden ingeschreven van :
de personen die op het grondgebied van de gemeente overleden zijn of dood
werden aangetroffen;
de personen die buiten de gemeente overleden zijn of dood werden
aangetroffen en die op de gemeentelijke begraafplaats begraven worden.
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AFDELING 5 : VERVOER.
________________________
Artikel 161.0
Het vervoer van stoffelijke overschotten naar een andere gemeente is verboden, behoudens
machtiging van de Burgemeester.
Deze machtiging wordt slechts gegeven op voorlegging van een document waaruit het
akkoord blijkt van de Burgemeester van de plaats van bestemming.
Het vervoer,naar een plaats gelegen op het grondgebied van de gemeente, van de lijken van
personen die er niet overleden of dood werden aangetroffen, is verboden, behoudens
machtiging van de Burgemeester.
Artikel 162.0
Het lijkenvervoer wordt waargenomen door een private onderneming onder toezicht van het
Gemeentebestuur dat ervoor zorgt dat het vervoer ordelijk en met de aan de overledene
verschuldigde eerbied verloopt.
Artikel 163.0
Het vervoer van het stoffelijk overschot naar het gemeentelijk dodenhuis kan geschieden na
vaststelling van het overlijden, dit onverminderd de toepassing van artikel 81 en volgende van
het Burgerlijk Wetboek.
a) facultatief :voor de personen overleden op het grondgebied van de gemeente doch die er
geen woonplaats hebben, en dit op machtiging van het Gemeentebestuur;
b) verplichtend :indien de vrijwaring van de openbare gezondheid dit vereist.

AFDELING 6 : DODENHUIS.
__________________________
Artikel 164.0
Het gemeentelijk dodenhuis is bestemd om de stoffelijke overschotten te ontvangen :
a) voor het tijdelijk bergen ter vereenzelviging van stoffelijke overschotten van onbekende
personen;
b) voor het tijdelijk bergen van stoffelijke overschotten van personen waarop, bij
gerechtelijke beslissing, de lijkschouwing moet worden verricht;
c) voor het tijdelijk bewaren van stoffelijke overschotten welke wegens speciale
omstandigheden niet binnen het normaal tijdsbestek kunnen begraven worden;
d) die niet op de plaats van overlijden kunnen bewaard worden;
e) waarvan het vervoer naar het dodenhuis aangevraagd werd door de familie van de
overledene of, bij ontstentenis, door elke belanghebbende;
f) waarvan het vervoer naar het lijkenhuis noodzakelijk is voor de vrijwaring van de openbare
gezondheid.
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AFDELING 7 : BEGRAAFPLAATSEN (bestemming).
______________________________________________

Artikel 165.0
De begrafenissen hebben plaats op de gemeentelijke begraafplaatsen :
a) Kerkhofstraat (oud kerkhof) deelgemeente Eernegem
b) Bruggestraat (nieuw kerkhof) deelgemeente Eernegem
c) Arthur Coussensstraat, Ichtegem
d) Kerkhof rond de kerk te Bekegem (ingang Dorpsstraat) en nieuw aangelegd
gedeelte (ingang langs de Kerkweg)
Evenwel mogen er op het kerkhof langs de Kerkhofstraat te Eernegem en langs de
Dorpsstraat te Bekegem enkel nog begravingen plaats hebben in de bestaande concessies of
kelders.
Artikel 166.0
De gemeentelijke begraafplaatsen, de columbaria en de strooiweiden zijn bestemd voor de
teraardebestelling van :
a) de personen overleden of overleden aangetroffen op het grondgebied van de gemeente;
b) de personen die buiten het grondgebied van de gemeente overleden zijn, maar die in haar
bevolkings of vreemdelingenregister ingeschreven zijn;
c) de personen die begunstigde zijn van en recht op begraving in een geconcedeerd graf of
plaatsing in een geconcedeerde cel op een gemeentelijke begraafplaats.
d) andere dan de hiervoor vermelde personen :
wanneer de aanvraag tot begraving, asverspreiding of bijzetting in een columbarium op een
gemeentelijke begraafplaats aangevraagd wordt door de persoon die instaat voor de
teraardebestelling, en tegen de in het retributiereglement vermelde voorwaarden.

AFDELING 8 : GRAVEN.
_______________________

Artikel 168.0
De plaats van de teraardebestelling wordt bepaald in volgorde van datum van de
teraardebestelling en dit zonder tussenruimten.
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Artikel 169.0
Vormen en regeling der soorten teraardebestellingen :
A. Kerkhof gelegen langs de Bruggestraat :
1) De teraardebestelling in volle grond - secties B + D - geschieden in afzonderlijke kuilen,
op naast elkaar liggende ruimten van 1 m x 2,5 m op kosten der gemeente.
2) De teraardebestelling in grafkelders geschiedt alleen in kelders daartoe door de gemeente
zelf aangebracht : secties A + C + E.
De teraardebestelling van de eerste persoon in onderste vak van de kelder en de 2e of 3e
bijzetting gebeuren op kosten van de gemeente, welke tevens instaat voor de opening en
dichting van de grafkelder. Enkel de personen
individueel opgegeven in de
concessieaanvraag mogen in de kelder begraven worden.
Het Schepencollege beslist over de toekenning van een kelder van 2 of 3 personen.
3) De asverstrooiing geschiedt op de strooiweide aan de Noord-oost kant - sectie G - van de
begraafplaats, op kosten der gemeente.
4) De asurnbegraving geschiedt :
a) in volle grond : kosteloos en op dezelfde wijze als punt 1, hierboven;
b) in grafkelder : idem als punt 2, hierboven;
c) in columbarium - sectie F : in voorziene nissen van 30 cm hoogte, 30 cm breedte en 25 cm
diepte. Na plaatsing van de urn, aan te schaffen door de familie volgens aangegeven
afmetingen, gebeurt de afsluiting met een plaat op kosten der gemeente.
In geen geval is het toegelaten de asurnen in een tempel of thuis te bewaren.

B. Kerkhof gelegen langs de Arthur Coussenstraat :
1) De teraardebestelling in volle grond - secties B + D, gelegen langs de buitenzijde geschieden in afzonderlijke kuilen, op naast elkaar liggende ruimten van 1 m x 2,50 m op
kosten van de gemeente.
2) De teraardebestelling in grafkelders geschiedt alleen in kelders daartoe door de gemeente
zelf aangebracht, met uitzondering van diegenen die vroeger een concessie op de
begraafplaats hebben verkregen : secties A + C.
De teraardebestelling van de eerste persoon in onderste vak van de kelder en de 2e en 3e
bijzetting gebeuren op kosten van de gemeente, welke tevens instaat voor de opening en
dichting van de grafkelder.
Enkel de personen individueel opgegeven in de concessieaanvraag mogen in de kelder
begraven worden.
Het Schepencollege beslist over de toekenning van een kelder van 2 of 3 personen.
3) De asverstrooiiing geschiedt op de strooiweide -sectie E, bovenzijde van het nieuw
gedeelte - op kosten der gemeente.
4) De asurnbegraving geschiedt :
a) in volle grond : kosteloos en op dezelfde wijze als punt 1 hierboven;
b)in grafkelder : idem als punt 2 hierboven;
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c) in columbarium : sectie F : in voorziene nissen van 30 cm hoogte, 30 cm breedte en 25 cm
diepte.
Na plaatsing van de urn, aan te schaffen door de familie volgens aangegeven
afmetingen,gebeurt de afsluiting met een plaat op kosten der gemeente.
In geen geval is het toegelaten de asurnen in een tempel of thuis te bewaren.

C. Kerkhof gelegen langs de Kerkweg :
1) De teraardebestelling in volle grond secties 6 en 7 - geschiedt in afzonderlijke kuilen, op
naast elkaar liggende ruimten van 1 m x 2,5 m op kosten van de gemeente.
2) De teraardebestelling in grafkelders geschiedt alleen in kelders daartoe door de gemeente
zelf aangebracht : secties 1, 2, 3, 4, 5 + 8.
De teraardebestelling van de eerste persoon in onderste vak van de kelder en de 2e en 3e
bijzetting gebeuren op kosten van de gemeente, welke tevens instaat voor de opening en
dichting van de grafkelder.
Enkel de personen individueel opgegeven in de concessieaanvraag mogen in de kelder
begraven worden.
Het Schepencollege beslist over de toekenning van een kelder van 2 of 3 personen.
3) De asverstrooiing geschiedt op de strooiweide, sectie 9, op kosten van de gemeente.
4) De asurnbegraving geschiedt :
a) in volle grond : kosteloos en op dezelfde wijze als punt 1 hierboven;
b) in grafkelder : idem als punt 2 hierboven;

c) in columbarium - sectie 9 : in voorziene nissen van 30 cm hoogte, 30 cm breedte en 25 cm
diepte. Na plaatsing van de urn, aan te schaffen door de familie volgens aangegeven
afmetingen, gebeurt de afsluiting met een plaat op kosten der gemeente.
In geen geval is het toegelaten de asurnen in een tempel of thuis te bewaren.

AFDELING 9 : GRAFTEKENS.
____________________________

Artikel 170.0
Op de gemeentelijke begraafplaatsen zijn de graftekens en monumenten aan de
hiernavolgende reglementering onderworpen :
A. Begraafplaats gelegen Bruggestraat :
-------------------------------* Secties A + E :
Teraardebestellingen in kelder.
Grafzerken zijn toegelaten naar keuze van de familie:
a) Vertikaal grafteken aan te brengen aan het hoofdeinde.
Maximum afmetingen :
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breedte: 1.00 m
dikte: 0,10 m
hoogte : 0,90 m (op het hoogste deel van de dekplaat te plaatsen).
b) Horizontale dekplaat : de volledige oppervlakte van de concessie moet
bedekt zijn.
Maximum afmetingen :
breedte : 1.00 m
hoogte : 0,20 m opgaand tot 0,30 m (hellend vlak) boven het maaiveld
lengte : 2,40 m
Samengevoegde hoogten : max. 1,20 m boven het maaiveld.
Opmerking :
In het grafperk A waarvan het keldergebruik volgens het huursysteem
werd toegestaan mogen de bestaande graftekens behouden blijven in
hun huidige vorm.
* Sectie B :
Teraardebestellingen in volle grond.
De familie mag een grafteken aan het hoofdeinde van de grafkuil
plaatsen :
maximum afmetingen :
hoogte 0,90 m
met kleine deksteen : 0,30 m x 0,60 m
De plaatsing van kelders is er niet toegestaan.
* Sectie D :
Teraardebestellingen in volle grond met éénvormige
graftekens.
* Sectie C :
Teraardebestellingen in kelders met éénvormige graftekens.

B. Begraafplaats gelegen Kerkhofstraat :
-------------------------------De bestaande graftekens mogen behouden blijven in hun
huidige vorm.

C. Begraafplaats gelegen Arthur Coussenstraat :
--------------------------------------- Oude gedeelte, gelegen richting Centrum :
De bestaande graftekens mogen behouden blijven in hun huidige vorm en er
is ook geen reglementering van toepassing voor de verdere begravingen op
dit gedeelte.
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- Nieuw gedeelte, gelegen richting Sportlaan :

* Sectie C :
Teraardebestellingen in kelder.
Grafzerken zijn toegelaten naar keuze van de familie :
a : Vertikaal grafteken aan te brengen aan het hoofdeinde.
max. afmetingen :
breedte : 1.00 m
dikte : 0.10 m
hoogte: 0,90 m (op het hoogste gedeelte van de dekplaat te
plaatsen)
b : Horizontale dekplaat :
de volledige oppervlakte van de concessie moet bedekt zijn.
max. afmetingen :
breedte : 1.00 m
hoogte : 0,20 m tot 0,30 m (hellend vlak) boven het maaiveld
lengte : 2.40 m
Samengevoegde hoogten : max. 1,20 m boven het maaiveld.

* Sectie A :
Teraardebestellingen in kelder, straatzijde, met éénvormige graftekens.

* Sectie D :
Teraardebestellingen in volle grond.
De familie mag een grafteken aan het hoofdeinde van de grafkuil
plaatsen.
maximum afmetingen :
hoogte 0,90 m : 0,30 m x 0,60 m.
met kleine deksteen
De plaatsing van kelders is niet toegelaten.

* Sectie B :
Teraardebestelling in volle grond met éénvormige graftekens.

D. Begraafplaats gelegen Dorpsstraat :
------------------------------De bestaande graftekens mogen behouden blijven in hun vorm.
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E. Begraafplaats gelegen Kerkweg :
---------------------------* Secties 1, 2, 3 en 8.
Teraardebestellingen in kelder
Grafzerken zijn toegelaten naar keuze van de familie :
a) vertikaal grafteken aan te brengen aan het hoofdeinde.
max. afmetingen :
breedte : 1.00 m
dikte
: 0,10 m
hoogte : 0,90 m (op het hoogste deel van de dekplaat te
plaatsen)
Samengevoegde hoogten : max. 1,20 m boven het maaiveld.
b)horizontale dekplaat :
de volledige oppervlakte van de concessie moet bedekt zijn.
max. afmetingen :
breedte : 1,10 m
hoogte : 0,20 m opgaand tot 0,30 m (hellend vlak) boven het
maaiveld
lengte : 2,40 m

* Sectie 7
Teraardebestellingen in volle grond
De familie mag een grafteken aan het hoofdeinde van de grafkuil
plaatsen :
maximum afmetingen :
hoogte : 0,90 m
met kleine deksteen : 0,30 m x 0,60 m
De plaatsing van kelders is er niet toegelaten.

* Sectie 6
Teraardebestellingen in volle grond met éénvormige graftekens.

* Secties 4 en 5
Teraardebestellingen in kelders met éénvormige graftekens.

Artikel 171.0
Al wat buiten de concessie ligt, is grond van de gemeente en mag niet beplant worden,
behalve een kleine strook, de breedte van de grafkelder plus 30 cm lengte vooraan de
grafkelder.
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Artikel 172.0
De prijzen van de grondvergunningen, de éénvormige graftekens, de verkoop van grafkelders
en columbariumelementen worden door de Gemeenteraad vastgesteld in een tariefreglement.
Artikel 173.0
De personen die een grondvergunning aankopen op een grafperk alwaar geen éénvormige
graftekens voorzien zijn, moeten een grafzerk plaatsen volgens de afmetingen voorzien in
artikel 170.0, binnen het jaar na de datum van het besluit van het Schepencollege houdende
aflevering der grondconcessie.
Artikel 174.0
Het plaatsen van opschriften op de éénvormige graftekens en op de afsluitplaten van de
nissen van het columbarium wordt uitgevoerd door de plaatselijke begrafenisondernemers en
de kostprijs ervan dient rechtstreeks geregeld te worden tussen de betrokken familie en de
begrafenisondernemer.
Artikel 175.0
De graftekens dienen in goede staat van onderhoud bewaard te worden, dit lastens de familie
van de overledene of diegene die met de testamentuitvoering is gelast.
Artikel 176.0
In geen geval mogen op de gemeentelijke begraafplaatsen :
- de graftekens de afmetingen van het graf overschrijden;
- de beplantingen hoogstammig zijn.
Artikel 177.0
Op de begraafplaatsen mogen de opschriften en de grafschriften niet van aard zijn om de
welvoeglijkheid, de orde en de aan de doden verschuldigde eerbied te storen.
Artikel 178.0
Het Gemeentebestuur staat niet in voor de bewaring van op de graven geplaatste voorwerpen.
Artikel 179.0
Niemand kan vanwege het Gemeentebestuur enige schadevergoeding eisen wegens bevuiling,
groen worden en dergelijke, van graven en graftekens, veroorzaakt door aanplanting en
andere nutsvoorzieningen door het Gemeentebestuur aangebracht.
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AFDELING 10 : ORDEMAATREGELEN.
_____________________________________

Artikel 180.0
De gemeentelijke begraafplaatsen zijn toegankelijk van 09.00 uur tot 18.00 uur voor de
periode april tot en met september en van 09.00 uur tot 16.00 uur voor de periode van oktober
tot en met maart, behoudens afwijkingen vastgesteld door de Burgemeester.
Artikel 181.0
Het is verboden :
a) de begraafplaatsen te betreden buiten de openingsuren;
b) de graven, dienstgebouwen, aanplantingen, wegen, afsluitingen en andere
nutsvoorzieningen te beschadigen of te vervuilen;
c) afval en andere voorwerpen binnen de omheining van de begraafplaats weg te gooien,
behoudens in de daartoe bestemde ruimten;
d) alle handelingen te stellen in strijd met de welvoeglijkheid;
e) koopwaren, dranken, enz ..., te venten en te koop te stellen;
f) kinderen aan zichzelf over te laten, ze te laten lopen of spelen;
g) dieren te laten rondlopen;
h) muziek te maken of te zingen, met uitzondering van het begrafenisceremonieel;
i) enige reclame of aanplakborden aan te brengen;
j) zich met voertuigen binnen de omheining te begeven. Uitzondering hierop wordt gemaakt
wat betreft de gemeentelijke dienstvoertuigen, de lijkwagens en de voertuigen van hoogstens
3 ton brutogewicht van aannemers die op de begraafplaatsen werken moeten uitvoeren.
Artikel 182.0
De wegen op de gemeentelijke begraafplaatsen dienen steeds vrij gehouden te worden.
Niemand mag er de doorgang van een lijkstoet verhinderen.
Artikel 183.0
De aannemers welke werken uitvoeren aan grafkelders, -kuilen, enz... dienen onmiddellijk de
overtollige aarde en andere materialen te verwijderen.
Alvorens op de begraafplaats van de gemeente te worden toegelaten moeten de als graftekens
bestemde stenen langs alle kanten afgewerkt en gekapt zijn zodat ze onmiddellijk kunnen
geplaatst worden.
Artikel 184.0
De bouw-, beplantings- en andere werken, alsmede het plaatsen van graftekens zijn verboden
op zon- en wettelijke feestdagen.
De handelingen zijn eveneens verboden vanaf de voorlaatste werkdag van oktober tot en met
de tweede november.
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Artikel 185.0
Voor hetgeen in voornoemde ordereglementering niet voorzien is, dienen de bezoekers van de
gemeentelijke begraafplaatsen zich te onderwerpen aan de aanwijzingen en onderrichtingen
van het daartoe aangesteld gemeentepersoneel.

AFDELING 11 : ONTGRAVING.
__________________________
Artikel 186.0
Elke ontgraving is verboden, behoudens machtiging van de Burgemeester. Deze kan zich niet
verzetten tegen een door de gerechtelijke overheid bevolen ontgraving. Proces-verbaal wordt
ervan opgemaakt.
Artikel 187.0
De overplaatsing van een lijkkist of een asurn van één vak naar een ander vak van een
grafkelder of een nis, wordt gelijkgesteld met een ontgraving.
De ontgravingen hebben plaats op de datum en het uur in gemeen akkoord vastgesteld door
de grafdelver en de familie.
Artikel 188.0
Indien de staat van de opgegraven kist zulks vereist, schrijft de Burgemeester voor :
- dat ze vernieuwd wordt :
- dat elke andere maatregel genomen wordt die van aard is de welvoeglijkheid of de openbare
gezondheid te beschermen.
In dit geval moet ofwel een kistje van 0,40 x 0,40 x 0,80 cm ofwel een gewone lijkkist, door
toedoen van de aanvrager, op de begraafplaats ter beschikking gesteld worden.
Alle kosten die ontstaan uit ontgravingen, vallen telkens ten laste van de familie die de
ontgraving heeft aangevraagd.

AFDELING 12 : TERUGGAVE VAN GRAVEN.
__________________________________________
Artikel 189.0
Het onderhoud van de graven op de gemeentelijke begraafplaats rust op de belanghebbende.
Verwaarlozing opgeleverd onderhoudssverzuim, staat vast als het graf doorlopend
onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, vervallen, ingestort of bouwvallig is.
De verwaarlozing wordt vastgesteld in een akte van de Burgemeester of zijn afgevaardigde.
Die akte blijft één jaar bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt.
Na het verstrijken van die termijn en bij niet-herstelling wordt na beslissing van de
Gemeenteraad, overgegaan tot de afbraak of tot het wegnemen van de materialen op kosten
van de in gebreke blijvende familie.
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Artikel 190.0
Behalve de bepalingen voorzien door de grondconcessies, kunnen de niet geconcedeerde
graven door het Gemeentebestuur teruggenomen worden, na verloop van zeven jaar, volgende
op 31 december van het jaar van de teraardebestelling. Na deze periode vervalt ook aan
verwanten en vrienden het recht tot behoud van graftekens op niet-geconcedeerde graven.
Artikel 191.0
Na het verstrijken van de vergunningen, ingeval deze niet vernieuwd werden, zullen de
vergunninghouders of hun rechtverkrijgers het recht hebben de grafkelders, grafmonumenten
en -gedenktekens op hun kosten weg te halen binnen de maand na de hen toegestuurde
verwittiging.
Wanneer geen aanvraag om verlenging is ingediend, worden de niet weggenomen graftekens
en de eventuele nog bestaande ondergrondse bouwwerken, eigendom van de gemeente.
Artikel 192.0
Alleen het College van Burgemeester en Schepenen regelt de bestemming van het aan de
Gemeente toevallen materiaal.
Artikel 193.0
Indien één der begraafplaatsen in het vervolg gesloten wordt, hebben de houders van de
vergunningen waarvan de duur nog niet verstreken is, geen ander recht dan het kosteloos
bekomen, in de nieuwe begraafplaats, van een perceel grond van dezelfde oppervlakte als
deze van de vergunning en dit voor de nog te lopen tijd van de toegestane concessietermijn.
De gemeente is GEEN vergoeding verschuldigd wegens de verplichting aan de
vergunninghouders opgelegd, de over te brengen gedenktekens af te breken en de grafkelders
en -monumenten op de nieuwe grond te plaatsen.
Artikel 194.0
Indien het openbaar nut of de noodwendigheid van de dienst het vereisen, mag de vergunde
grond teruggenomen worden. In dit geval wordt de vergunninghouder een nieuwe plaats
aangewezen zonder dat hij enige schadevergoeding kan eisen. De kosten voor de eventuele
overbrenging van het stoffelijk overschot, het vervoer van de graftekens en deze voor het
bouwen van een nieuwe kelder zijn ten laste van de gemeente.
Artikel 195.0
Het stoffelijk overschot van een echtgenoot, begraven in een grafkelder of een gewoon graf
op de gemeentelijke begraafplaatsen gelegen in de Kerkhofstraat en de Dorpstraat, moeten bij
aanvraag tot overbrenging door de belanghebbende in een grafkelder op de gemeentelijke
begraafplaatsen gelegen in A. Coussensstraat, Bruggestraat en Kerkweg, bij de andere
echtgenoot, geplaatst worden.
Overdracht van kelder naar volle grond wordt niet toegestaan.
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Artikel 196.0
Na de goedkeuring zal onderhavig hoofdstuk bestendig aangeplakt blijven aan de bijzonderste
ingang van de gemeentelijke begraafplaatsen.
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Hfdst. VII : OPENBARE RUST

AFDELING 1 : BELEMMERING VAN LICHT EN ZICHT.
____________________________________________________

Artikel 197.0
Het is verboden voorwerpen die het licht of het zicht belemmeren of die hinderend zijn of
onwelriekende geuren verspreiden te plaatsen voor woningen. Dergelijke voorwerpen
moeten, zonder de normale doorgang te belemmeren, op voldoende afstand en langs
onbewoonde straatgedeelten geplaatst worden.

AFDELING 2 :

VERVOER EN OPSTAPELING VAN
ONWELRIEKENDE STOFFEN.
___________________________________________________

Artikel 198.0
Composthopen op privé-gronden mogen niet geplaatst worden op minder dan 3 meter
afstand van de scheidingslijn van de nabuur.
Artikel 199.0
Organisch afval mag in geen enkele vorm in tuinen gedeponeerd of gedolven worden op
minder dan 3 meter van de scheidingslijn van de nabuur.
Artikel 200.0
Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit dd 29 juni 1995.
Artikel 201.0
De beerputten en vergaarbakken voor mest- en andere afvalstoffen, moeten zo aangelegd
worden dat zij geen hinder zijn voor de geburen en geen vloeistoffen laten aflopen in of op
het openbaar domein.
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AFDELING 3 : LAWAAIHINDER
___________________________
Artikel 202.0
Alle lawaai of rumoer bij dag of bij nacht waardoor de rust van de inwoners verstoord kan
worden is verboden, wanneer dit lawaai of rumoer zonder noodzaak veroorzaakt wordt.
Artikel 203.0
Tussen 22.00 uur en 08.00 uur is het verboden in de bedrijven het begin en het einde van de
werkuren en de rustpauze aan te kondigen op een wijze die storend is voor de omwonenden.
Artikel 204.0
Tussen 22.00 uur en 08.00 uur is het verboden in de bebouwde kom van de gemeente
grasmaaiers of andere werktuigen, aangedreven door ontbrandingsmotoren, te gebruiken.
Op zon- en feestdagen geldt een totaal verbod binnen de bebouwde kom.
Artikel 205.0
Het is verboden vuurwapens af te schieten, knalsignalen of ontploffingen te veroorzaken, die
personen of dieren kunnen doen opschrikken of storend zijn voor de omwonenden.
Voor de verdelging van schadelijk wild dienen de landbouwers de mogelijkheden
voorzien door de artikelen 22 en 23 van het Jachtdecreet te benutten. Uitzonderlijk mag
supplementair gebruik gemaakt worden van veldkanonnen. Deze tuigen mogen niet
geplaatst worden op minder dan 500 meter in rechte lijn van een gebouw waarin
regelmatig mensen vertoeven.
Het is verboden deze apparaten te laten werken tussen zonsondergang en zonsopgang.
Het aantal slagen mag maximum 20 per uur bedragen.
Artikel 206.0
Wagens voorzien van klankversterking mogen er slechts op het grondgebied van de gemeente
gebruik van maken na voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Burgemeester.
De Burgemeester bepaalt de bijkomende voorwaarden qua o.m. geluidssterkte, tijdstippen van
rondrijden, in deze schriftelijke toestemming.
Artikel 206.1
De eigenaars of houders van honden waarvan het geblaf, en de eigenaars of houders van
om het even welke dieren, waarvan de voortgebrachte geluiden aanleiding kunnen
geven tot gerechtvaardigde klachten vanwege de nabuur, zijn strafbaar.
Ze zijn verplicht de nodige maatregelen te treffen inzake onderdak en bergplaats voor
deze dieren, zodat deze laatsten de buren door hun geluiden niet kunnen storen.
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AFDELING 4 : VOETZOEKERS.
__________________________
Artikel 207.0
Het is ten allen tijde verboden voetzoekers, ontploffingspatronen of -tuigen, vuurpijlen of
andere vuurwerkpatronen te gebruiken.
Het College van Burgemeester en Schepenen kan voor kunstvuurwerk afgeschoten door een
gespecialiseerde firma afwijkingen toestaan en zal de veiligheidsvoorwaarden terzake
bepalen.

AFDELING 5 : HINDER OF LAST AANDOEN.
__________________________________________

Artikel 208.0
Het is verboden :
- aan de deuren te bellen of te kloppen met de bedoeling de bewoners te storen of te plagen;
- te gooien met voorwerpen die schade aan personen of goederen kunnen toebrengen;
- al dan niet automatisch alarmkanonnen of lawaaimakende apparaten, dienend om vogels te
verschrikken op minder dan 100 m van het dichtsbijgelegen bewoond gebouw te plaatsen.
Het is verboden deze apparaten 's nachts te laten werken.
Artikel 209.0
Het is binnen de grenzen van de gemeente verboden, duiven die niet meekampen in de
prijsvluchten te laten uitvliegen op zon- en feestdagen gedurende het speelseizoen en
vooraleer de prijskampen zijn gesloten. Door speelseizoen wordt verstaan, de periode die
ieder jaar begint de eerste zondag van april en eindigt de laatste zondag van oktober. Ingeval
dat tengevolge van overmacht, ongunstig weder of andere oorzaken op de dagen hierboven
voorzien, de duiven niet kunnen gelost worden, gelden de voorschriften voor de volgende
dag(en).
In deze gevallen zijn de medekampende liefhebbers gehouden dit ruchtbaar te maken.
Artikel 210.0
Elke handeling die de liefhebbers schade kan toebrengen is ten allen tijde verboden. Door
schadelijke handelingen dient verstaan te worden : alle middelen die aangewend worden om
de duivenliefhebbers te benadelen, zoals slaan op allerlei voorwerpen, zwaaien met
gelegenheidsvlaggen of deze aanhangen (op daken en andere plaatsen) in de nabijheid van de
duivenhokken.
Worden niet aanzien als gelegenheidsvlaggen : de nationale, gewest en gemeentevlaggen die
worden uitgehangen ter gelegenheid van bepaalde feestdagen.
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AFDELING 6 : KANSSPELEN EN WEDDENSCHAPPEN.
__________________________________________________

Artikel 211.0
Het is verboden kansspelen en weddenschappen in te richten of te houden in het openbaar.
Artikel 212.0
Het is verboden aan dergelijke kansspelen en weddenschappen deel te nemen, mee te werken
of toe te laten op privaat domein.
Artikel 213.0
De weddenchappen met wettelijke vergunning afgeleverd door de gemachtigde overheid
vallen, voor zover de voorwaarden omschreven in die vergunning worden nagekomen, niet
onder toepassing van dit verbod.

AFDELING 7 : MASKERS.
________________________

Artikel 214.0
Het is verboden zich gemaskerd, vermomd of verkleed in het openbaar te vertonen. De
Burgemeester mag in bijzondere omstandigheden afwijkingen toestaan.
De personen, die zich gemaskerd, vermomd of verkleed in het openbaar vertonen, mogen
geen stokken of wapens hanteren.
Niemand mag geen vermomming dragen, die van aard is de openbare orde te storen.
Gemaskerde of vermomde personen mogen geen vlugschriften uitdelen of verspreiden.

AFDELING 8 : BADEN EN ZWEMMEN.
________________________________

Artikel 215.0
Het is verboden te baden of te zwemmen in publieke waterlopen en vijvers.
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AFDELING 9 : DRANKSLIJTERIJEN.
_______________________________

Artikel 216.0
Bij wanordelijkheden, wanneer de uitbater niet bij machte is de orde in zijn instelling te
handhaven of wanneer door het lawaai binnen de inrichting de openbare rust in het gedrang
wordt gebracht, mogen de drankslijterijen op bevel van de Burgemeester door de politie
gesloten worden.

AFDELING 10 : EXOTISCHE IN HET WILD LEVENDE DIEREN.
_____________________________________________________

Artikel 217.0
Voor de toepassing van deze afdeling, zijn exotische in het wild levende dieren alle
niet-inheemse in het wild levende dieren die geen huisdieren zijn, met uitzondering van
vogels en vissen.
Artikel 218.0
Het is aan partikulieren verboden exotisch in het wild levende dieren te houden, te vervoeren,
in te voeren, te verhandelen, kosteloos of tegen betaling af te staan, tenzij namens een
erkende zoo, dierenpark, private verzameling, circus of dolfinarium, zonder schriftelijke en
voorafgaande toelating van de Burgemeester.
Deze bepaling is evenwel niet van toepassing wanneer de dieren gehouden worden in een
inrichting waarvoor vergunning is vereist krachtens het algemeen reglement voor de
arbeidsbescherming.
Artikel 219.0
De dieren, gehouden, vervoerd, ingevoerd, verhandeld of afgestaan in overtreding met deze
afdeling, worden in beslag genomen en verbeurd verklaard, waarna ze zullen afgestaan
worden aan een erkende organisatie voor dierenbescherming.

AFDELING 11 : WOONWAGENS OP PRIVAAT TERREIN.
________________________________________________

Afdeling 220.0
Indien woonwagens meer dan 24 uur op een privaat terrein blijven staan, is de eigenaar van
het terrein verplicht hiervan aangifte te doen bij het Gemeentebestuur.
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Artikel 221.0
De in artikel 220 woonwagens moeten voldoen aan volgende voorwaarden :
- de woonwagens moeten steeds zindelijk gehouden worden :
- de ruimte van elke woonwagen moet minstens 4 m3 lucht aan iedere inwoner verzekeren;
- zelfs als de deuren en vensters gesloten zijn, moet door een bepaald systeem de bestendige
verluchting van de woonwagens mogelijk zijn;
- de woonwagens moeten toegankelijk zijn voor het daglicht door uit glas bestaande
oppervlakten, van tenminste één achtste van de bodemoppervlakte. Zo er scheidingswanden
geplaatst zijn, moet de verhouding bestaan voor iedere plaats die als woonplaats dient. Enkel
de deuren en ramen inde buitenwanden komen hiervoor in aanmerking;
- de rookafleidende buizen moeten door het dak van de woonwagens geleid worden op een
wijze dat brandgevaar vermeden wordt en geen hinder of ongemak veroorzaakt voor de
omwonenden;
- de ruimten tussen de woonwagens moet rein gehouden worden en vrije doorgang verlenen;
- ieder privaat terrein, waar met instemming van de eigenaar woonwagens standplaats nemen,
moet door middel van een afsluiting van de openbare weg worden afgesloten, op kosten van
de eigenaar.
De woonwagens moeten geplaatst worden op tenminste 10 meter van de stallingen,
mestputten, stro- of hooimijten en alle ontvlambare stoffen, en op tenminste 5 meter van alle
gebouwen en van de openbare wegen.

AFDELING 12 : VOORTBEWEGINGSTOESTELLEN
________________________________________________

Afdeling 221.1
Alle recreatief gebruik van niet-gemotoriseerde voortbewegingstoestellen zoals skateboards,
éénwielers, steps en andere middelen worden verboden op het plein rond de kerk van
Eernegem afgebakend door het H.H.-plein, de Westkerkestraat, de Stationsstraat en de
Eernegemmarkt.
Afdeling 221.2
Afwijkingen op art. 221.1 kunnen naar aanleiding van speciale omstandigheden (kermissen,
feestelijkheden … ) door het College van Burgemeester en Schepenen bij collegebesluit
worden toegestaan.
Afdeling 221.3
De voortbewegingstoestellen alsook alle materialen, voorwerpen, instrumenten of goederen
aangewend door de gebruikers van voortbewegingstoestellen en aangetroffen in overtreding
met art. 221.1 van dit besluit, kunnen door de politie in beslag worden genomen en
gestockeerd.
Afdeling 221.4
De in beslag genomen goederen worden vrijgegeven op verzoek van de bezitter of eigenaar
op de eerstvolgende werkdag tijdens de kantooruren of na afspraak.
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Hfdst. VIII : OPHALEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN
EN HET GEBRUIK VAN HET CONTAINERPARK

AFDELING 1 : ALGEMENE BEPALINGEN
______________________________________

Artikel 222.0
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder huishoudelijke afvalstoffen
verstaan: afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere
huishouding zoals gedefinieerd in artikel 3, § 2, 1° van het decreet van 2 juli 1981
betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen.
Artikel 223.0
Het is verboden afvalstoffen afkomstig uit andere gemeenten aan te bieden voor
inzameling in de gemeente of in de gemeentelijke containerparken.
Het intercommunaal containerpark is toegankelijk voor de inwoners en bedrijven van
alle gemeenten-vennoten van de intercommunale.
Artikel 224.0
Alleen de ophalers, daartoe aangewezen door de burgemeester of de intercommunale,
zijn gerechtigd om afvalstoffen in te zamelen.
Artikel 225.0
Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden om het
even welke huishoudelijke afvalstoffen te verbranden, zowel in open lucht als in
gebouwen, behoudens wanneer het gaat om plantaardige afvalstoffen, afkomstig van
het onderhoud van de eigen tuin of van eigen bedrijfslandbouwkundige
werkzaamheden.
Artikel 226.0
§ 1. Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden om
het even welke huishoudelijke afvalstoffen te sluikstorten.
§ 2. Wanneer afval wordt achtergelaten op een wijze of een plaats in strijd met deze
verordening, is de gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de daders,
betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen. Voor het ophalen en
opruimen van deze sluikstorten wordt door de gemeente een indirecte
gemeentebelasting gevestigd.
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§ 3. Deze indirecte belasting is hoofdelijk verschuldigd door de eigenaar van de
afvalstoffen en door de persoon die ongeoorloofd gestort heeft, evenals door degenen
welke afvalstoffen, regelmatig geplaatst voor ophaling, op de weg hebben
rondgestrooid.
§ 4. De belasting wordt vastgesteld als volgt:
Bedrag gelijk aan de werkelijke kostprijs voor het verwijderen en verwerken van het
afval.
De minimumbelasting wordt bepaald op 5.000 BEF per voorkomend geval.
§ 5. De belasting is opeisbaar op de dag van het weghalen der ongeoorloofd gestorte
afvalproducten.
§ 6. De belasting moet betaald worden binnen de vijftien dagen na toezending van het
bericht der belastingschuld. De betaling geschiedt uitsluitend via de gemeentekas.
§ 7. De belasting wordt ingevorderd volgens de wet van 23 december 1986.
Wanneer de belasting niet betaald is binnen de gestelde termijn, brengen de
verschuldigde sommen ten voordele van de gemeente nalatigheidsintresten op,
berekend tegen de rentevoet vastgesteld inzake directe rijksbelastingen met dien
verstande dat elke begonnen maand vertraging aangerekend wordt als een volle maand.
§ 8. Het is verboden slijk, zand of vuilnis dat zich voor of nabij de woning bevindt op de
straten, in de greppels of in de rioolputten te vegen. Het is tevens verboden via de
rioolputten, of op enige andere wijze, afvalstoffen in de riolering te brengen die een
verstopping kunnen veroorzaken of die schadelijk kunnen zijn voor de openbare
gezondheid en het leefmilieu zoals bijvoorbeeld vetten en derivaten van petroleum.
Artikel 227.0
§ 1. Huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden zoals voorzien in deze
verordening. Huishoudelijke afvalstoffen die worden aangeboden op een wijze die niet
voldoet aan de voorwaarden van deze verordening worden niet aanvaard. De aanbieder
dient dezelfde dag nog de niet aanvaarde afvalstoffen terug te nemen.
§ 2. Het toezicht op de aanbieding van huishoudelijke afvalstoffen, wordt uitgevoerd
door de ophalers die van de burgemeester of de intercommunale de toelating kregen
afvalstoffen in te zamelen en door de parkwachter in geval van inzameling via het
containerpark. Deze ophalers en de parkwachter mogen de aanbieders wijzen op de
foutieve aanbieding en de nodige richtlijnen verstrekken.
§ 3. Onverminderd de bepalingen van dit artikel, zijn de officieren van de gerechtelijke
politie, de leden van de rijkswacht en de gemeentepolitie en de ambtenaren bedoeld in
artikel 54 van het Afvalstoffendecreet bevoegd voor het vaststellen van inbreuken op
deze verordening en het opstellen van proces-verbaal.
Artikel 228.0
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§ 1. De huishoudelijke afvalstoffen mogen slechts vanaf 17 uur de avond voor de
ophaling buiten geplaatst worden.
§ 2. De voorgeschreven recipiënt moet door de inwoners aangeboden worden aan de
rand van het trottoir of, waar geen trottoir aanwezig is, op de rand van het openbaar
domein en voor het betrokken perceel, zonder evenwel het verkeer van voertuigen,
fietsers en voetgangers te hinderen. De inwoners van wegen, plaatsen of stegen waar
de wagens van de ophaaldienst niet door kunnen, of van woningen die afgelegen zijn
van de openbare weg, moeten de voorgeschreven recipiënt neerzetten aan de dichtst bij
hun woning gelegen straathoek of openbare weg die wel bereikbaar is.
§ 3. De inwoners die de recipiënt buitenzetten zijn verantwoordelijk voor het eventueel
uitspreiden van de inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen.
§ 4. Het is verboden de langs de openbare weg staande recipiënten te openen, de inhoud
ervan geheel of gedeeltelijk te ledigen, een gedeelte van de inhoud eruit te halen en/of
te doorzoeken en afvalstoffen toe te voegen (uitgezonderd van de papierkorven en de in
artikel 8 omschreven recipiënten) met uitzondering van de politie in de uitoefening van
hun functie.
§ 5. Het is aan derden absoluut verboden eigenhandig afval in de ophaalwagens te
werpen.
Artikel 229.0
De uitbaters van drankautomaten, snackbars, frituren, ijssalons en meer algemeen alle
uitbaters van inrichtingen die voedingswaren of dranken verkopen bestemd om buiten
hun inrichting te gebruiken, dienen ervoor te zorgen dat behoorlijke en goed bereikbare
afvalrecipiënten duidelijk zichtbaar zijn geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van het
verkooppunt. Zij dienen de recipiënten zelf tijdig te ledigen en de recipiënt, de
standplaats en de onmiddellijke omgeving van hun inrichting rein te houden.
Artikel 230.0
Indien op het grondgebied van de gemeente een evenement plaatsvindt, dienen de
organisatoren ervan in samenspraak met de gemeente de nodige acties te ondernemen
om het afval te voorkomen en het afval selectief in te zamelen.
Artikel 231.0
§ 1. Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in
leegstaande panden of ze achter te laten op andere plaatsen dan in de brievenbussen.
§ 2. Door de gemeente wordt een zelfklever ter beschikking gesteld die de bedeling van
reclamedrukwerk of gratis regionale pers verbiedt. Het is verboden reclamedrukwerk
en gratis regionale pers te bedelen in de brievenbussen die voorzien zijn van deze
zelfklever.
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AFDELING 2 : INZAMELING VAN HUISVUIL.
_________________________________________
Definitie.
-------Artikel 232.0
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder huisvuil verstaan: alle
afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding die
in de voorgeschreven recipiënt voor de huisvuilophaling kunnen geborgen worden, met
uitzondering van alle selectief ingezamelde afvalstoffen.

Inzameling.
--------Artikel 233.0
§ 1. Het huisvuil wordt wekelijks huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en
pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en
schepenen bepaalde dagen.
§ 2. Huisvuil mag niet worden meegegeven met het grofvuil of een andere inzameling,
andere dan deze van huisvuil
Wijze van aanbieding.
-------------------

Artikel 234.0
§ 1. Het huisvuil moet aangeboden worden in standaardhuisvuilzakken die het bestuur
daartoe ter beschikking stelt van de gebruikers, op de voorwaarden door de
gemeenteraad vastgesteld en herkenbaar aan een opdruk, voorgeschreven door de
gemeente.
§ 2. Het gewicht van de aangeboden recipiënt mag niet hoger zijn dan 15 kg.
§ 3. Scherpe voorwerpen moeten zodanig verpakt worden dat ze geen gevaar kunnen
opleveren voor de ophalers van de afvalstoffen.
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AFDELING 3 : INZAMELING VAN GROFVUIL.
_________________________________________
Definitie.
-------Artikel 235.0
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder grofvuil verstaan: alle
afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding die
omwille van de omvang, de aard en/of het gewicht niet in de gewone huisvuilzak voor
de huisvuilophaling kunnen geborgen worden, met uitzondering van papier, karton,
textiel, glas, KGA, GFT-afval of groenafval, plastiek, metaal en drankkartons, bouw en
sloopafval en autobanden.

Inzameling.
--------Artikel 236.0
§ 1. Het grofvuil wordt opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling
is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen.
Deze dagen worden aan de bevolking meegedeeld via de gebruikelijke infokanalen. Het
grofvuil kan ook worden aangeboden op het containerpark. Het herbruikbaar grofvuil
kan worden aangeboden in het kringloopcentrum waarmee de intercommunale een
overeenkomst heeft afgesloten of op de containerparken.
§ 2. Grofvuil mag niet worden meegegeven met het huisvuil of een andere inzameling,
andere dan deze van grofvuil.
Wijze van aanbieding.
---------------Artikel 237.0
§ 1. Grofvuil mag niet zwaarder wegen dan 50 kg, niet groter zijn dan 1 m³ en niet
langer zijn dan 2 meter.
§ 2. Het grofvuil mag niet verpakt of gebundeld worden.
§ 3. Per ophaalronde mag niet meer dan 5 m³ aangeboden worden.
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AFDELING 4 : SELECTIEVE INZAMELING VAN GLAS.
___________________________________________________
Definitie.
-------Artikel 238.0
§ 1. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder glas verstaan: hol glas en
vlak glas dat ontstaat door de normale werking van een particuliere huishouding met
uitzondering van vuurvaste voorwerpen, gewapend glas, serreglas, kristal, opaal glas,
rookglas, spiegelglas, autoruiten, plexiglas, gloeilampen, spaarlampen, TL-lampen,
porselein, aardewerk en beeldbuizen en dergelijke.
§ 2. Hol glas betreft alle flessen en bokalen.
§ 3. Vlak glas betreft alle glazen voorwerpen zoals ruiten, stolpen en schotels die geen
hol glas zijn.

Inzameling.
-------Artikel 239.0
§ 1. Hol glas kan worden aangeboden op het containerpark of in de glascontainers die
verspreid staan opgesteld in de gemeente.
§ 2. Vlak glas moet worden aangeboden op het containerpark.
§ 3. Glas mag niet worden meegegeven met het huisvuil, grofvuil of een andere
selectieve inzameling, andere dan deze van glas.

Wijze van aanbieding.
----------------Artikel 240.0
Hol glas dat naar de glascontainer gebracht wordt moet, afhankelijk van de kleur, in de
daartoe voorziene opening van de glascontainer worden gedeponeerd. Hol glas wordt
bij de aanbieding ontdaan van deksels en stoppen. Het dient leeg en voldoende
gereinigd te zijn.
Artikel 241.0
§ 1. Het storten in glascontainers van om het even welke andere afvalstof dan glas, is
verboden. Het is verboden om naast de glascontainers lege of volle dozen, kratten,
zakken, glas of andere voorwerpen achter te laten.
§ 2. Het is verboden glas te storten in de glascontainers tussen 20 uur en 8 uur.
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AFDELING 5 : SELECTIEVE INZAMELING VAN PAPIER EN KARTON.
__________________________________________________________________
Definitie.
-------Artikel 242.0
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder papier en karton verstaan: alle
kranten, reclamedrukwerk, tijdschriften, publikaties, schrijfpapier, kopieerpapier,
computerpapier, boeken en papieren of kartonnen verpakkingen die ontstaan door de
normale werking van een particuliere huishouding, met uitzondering van geolied papier
of karton, papier met waslaag, carbonpapier, vervuild papier, vervuilde papieren en
kartonnen verpakkingen, papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in
verwerkt zijn, kaarten met magneetbanden, behangpapier, cementzakken,
meststofzakken en sproeistofzakken en dergelijke.

Inzameling.
--------Artikel 243.0
§ 1. Papier en karton wordt éénmaal per maand huis-aan-huis opgehaald langs de
straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van
burgemeester en schepenen bepaalde dagen. Papier en karton kan ook worden
aangeboden op het containerpark; voor de aanbieding op het containerpark dienen de
deelstromen papier en karton gescheiden te zijn.
§ 2. Papier en karton mag niet worden meegegeven met het huisvuil, grofvuil of een
andere selectieve inzameling, andere dan deze van papier en karton.

Wijze van aanbieding.
---------------Artikel 244.0
§ 1. Het papier en karton moet aangeboden worden in een kartonnen doos of
samengebonden met een touw in een stapel, zodat het niet kan wegwaaien.
De inwoners die het papier en karton buiten plaatsen zijn verantwoordelijk voor het
eventueel uitspreiden ervan en staan zelf in voor het opruimen.
§ 2. Het gewicht van de gevulde recipiënt mag niet hoger zijn dan 15 kg.
§ 3. Per ophaalronde en per ophaalpunt mag niet meer dan 150 kg aangeboden worden.
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AFDELING 6 : SELECTIEVE INZAMELING VAN KLEIN GEVAARLIJK AFVAL.
__________________________________________________________________________
Definitie.
-------Artikel 245.0
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder klein gevaarlijk afval verstaan de
afvalstoffen zoals opgesomd in artikel 1, § 1 van het besluit van de Vlaamse regering van
13 maart 1991 tot vaststelling van de algemene voorwaarden die gelden voor de
verwijdering van gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen.

Inzameling
-------Artikel 246.0
§ 1. Het KGA wordt ingezameld via de containerparken.
§ 2. KGA mag niet worden meegegeven met het huisvuil, grofvuil of een andere
selectieve inzameling, andere dan deze van KGA.

Wijze van aanbieding.
---------------Artikel 247.0
Het KGA moet, tenzij het fysisch onmogelijk of niet aangewezen is, afzonderlijk van
andere afvalstoffen aangeboden worden in de milieubox die door de gemeente ter
beschikking wordt gesteld.
Artikel 248.0
Het aangeboden KGA wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, inclusief
buitenverpakking, aangeboden om de identificatie te vereenvoudigen en indien nodig
brengt de voortbrenger zelf de aanduiding(en) over de aard, de samenstelling en de
eventuele gevaren van het KGA op de verpakking aan. Producten van verschillende aard
mogen niet worden samengevoegd en tevens dient de verpakking van elk afzonderlijk
product te worden aangepast om lekken of andere ongewenste effecten te voorkomen.
Artikel 249.0
Het KGA dat aangeboden wordt op het containerpark, met uitzondering van frituurolie
en -vet, afvalolie en batterijen, wordt door de parkwachter in de gepaste sorteer- of
opslagrecipiënten gedeponeerd. De aanbieder van het KGA mag dit niet zelf doen.
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Gebruik van de milieubox.
------------------Artikel 250.0.
De milieubox, geleverd door het Vlaamse Gewest, is eigendom van het Vlaamse Gewest
en wordt slechts voor gebruik aan de inwoners ter beschikking gesteld. De inwoners
zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van de
milieubox. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de milieubox uitsluitend mag
gebruikt worden voor de opslag van KGA.
Artikel 251.0
De milieubox moet verbonden blijven aan het adres waar hij is afgeleverd. In geval van
verhuizing is het de inwoner niet toegestaan om de milieubox mee te nemen naar diens
nieuw adres.

AFDELING 7 : SELECTIEVE INZAMELING VAN SNOEIHOUT.
_________________________________________________________
Definitie.
-------Artikel 252.0
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder snoeihout verstaan: takken met
een diameter van minder dan 10 cm, die ontstaan door de normale werking van een
particuliere huishouding.
Op het containerpark kunnen boomwortels en snoeihout van meer dan 10 cm diameter
aangevoerd worden, afzonderlijk van het gewone groenafval.

Inzameling.
--------Artikel 253.0
§ 1. Het groenafval wordt twee maal per jaar opgehaald langs de straten, wegen en
pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en
schepenen bepaalde dagen.
Het snoeihout kan ook aangeboden worden op het containerpark. Het fijne tuinafval en
gras kan worden aangeboden op het containerpark.
§ 2. Snoeihout mag niet worden meegegeven met het huisvuil, grofvuil of een andere
selectieve inzameling, andere dan deze van snoeihout.
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Wijze van aanbieding.
---------------Artikel 254.0
§ 1. Het snoeihout moet samengebonden worden met een touw. De takken mogen niet
langer zijn dan 1,5 meter. De bundel heeft een diameter van maximum 40 cm.
§ 2. Het gewicht van de bundel mag niet hoger zijn dan 15 kg.

AFDELING 8 : SELECTIEVE INZAMELING VAN PLASTICVERPAKKINGEN
EN METALEN VERPAKKINGEN EN DRANKKARTONS.
_______________________________________________________________________
Definitie.
-------Artikel 255.0
§ 1. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder plastic flessen en flacons,
metalen blikjes en conservenblikken en drankkartons verstaan:
plastic flessen en flacons (HDPE, PET en PVC):
Alle plastic flessen van water en limonade, fruit- en groentensappen, melk, keukenolie &
azijn. Alle plastic flacons van afwas- en onderhoudsproducten, wasproducten &
wasverzachters, bleekmiddelen, gedistilleerd water en producten voor bad of douche.
metalen verpakkingen:
Drankblikjes, conservenblikken, aluminium schoteltjes, schaaltjes en bakjes,
schroefdoppen, kroonkurken en deksels van flessen en bokalen, metalen dozen en
bussen.
Drankkartons:
Drankkartons voor vloeibare levensmiddelen (fruitsap, melk,...).
§ 2. Het aangeboden PMD-afval mag geen andere dan in §1. genoemde afvalstoffen
bevatten en dient gereinigd te zijn.

Inzameling.
--------Artikel 256.0
§ 1. Het PMD-afval wordt 2 maal per maand huis-aan-huis opgehaald langs de straten,
wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van
burgemeester en schepenen bepaalde dagen. Het PMD-afval kan ook worden
aangeboden op het containerpark.
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§ 2. PMD-afval mag niet worden meegegeven met het huisvuil, grofvuil of een andere
selectieve inzameling, andere dan deze van PMD-afval.
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Wijze van aanbieding.
---------------Artikel 257.0
§ 1. De ophaling van PMD gebeurt bij middel van speciaal daartoe bestemde blauwe
kunststofzakken die de intercommunale daartoe ter beschikking stelt van de gebruikers,
op de voorwaarden door de gemeenteraad vastgesteld en herkenbaar aan een opdruk,
voorgeschreven door de intercommunale.
De inwoners die het PMD-afval buiten zetten zijn verantwoordelijk voor het eventueel
verspreiden van de inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen.
§ 2. De verschillende fracties van het PMD-afval mogen gemengd in de voorgeschreven
recipiënt worden aangeboden.
§ 3. De zak moet volledig gesloten worden aangeboden.

AFDELING 9 : SELECTIEVE INZAMELING VAN METALEN GEMENGD.
_______________________________________________________________________
Definitie.
-------Artikel 258.0
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder metalen gemengd verstaan: alle
soorten van metalen voorwerpen, waarvan de grootte sterk kan verschillen.
Inzameling.
--------Artikel 259.0
§ 1. De metalen gemengd worden minstens tweemaal per jaar opgehaald langs de
straten, wegen en pleinen op het zelfde moment dat de grofvuil-ophaling wordt
ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen.
De metalen gemengd kunnen ook aangeboden worden op het containerpark.
§ 2. Metalen gemengd mogen niet worden meegegeven met het huisvuil, grofvuil of een
andere selectieve inzameling, andere dan deze van de metalen gemengd.
Wijze van aanbieding
- - - - - - - -- - - - - - - Artikel 260.0
§ 1. Een afzonderlijk voorwerp mag niet zwaarder wegen dan 50 kg, niet groter zijn dan
1 m³ en niet langer zijn dan 2 meter.
§ 2. De voorwerpen mogen niet verpakt of gebundeld worden.
§3. Per ophaling mag niet meer dan 5 m³ aangeboden worden.
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AFDELING 10 : HET CONTAINERPARK.
_____________________________________
Definitie.
-------Artikel 261.0
Het containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van
huishoudelijke afvalstoffen mogelijk te maken met het oog op de maximale recyclage
van deze stoffen.
Artikel 262.0
Het gemeentelijk containerpark is gelegen te Ichtegem, Eernegem, langs de
Bruggestraat ter hoogte van het sportcentrum
Het intercommunaal containerpark is gelegen in de Hooggeleedstraat te Oostende.
Artikel 263.0
§ 1. Het gemeentelijk containerpark is enkel toegankelijk voor de inwoners, woonachtig
of verblijvend in de gemeente en voor de ondernemingen, scholen, instellingen,
openbare besturen, beoefenaars van vrije beroepen, burelen, verenigingen, e.d. die op
het grondgebied van de gemeente gevestigd zijn.
Het intercommunaal containerpark is toegankelijk voor de inwoners en ondernemingen
gevestigd te Bredene, Gistel, Ichtegem, Middelkerke, Oostende en Oudenburg.
§ 2. Het gemeentelijk containerpark is geopend op het door het college van
burgemeester en schepenen bepaalde data en openingsuren. Het intercommunaal
containerpark is geopend op het door de intercommunale bepaalde data en
openingsuren.
Buiten de openingsuren zijn de containerparken niet toegankelijk voor personen
vreemd aan de dienst.
Gebruik van het containerpark.
----------------------Artikel 264.0
Op het containerpark mogen minstens de hierna vermelde vooraf maximaal gesorteerde
huishoudelijke afvalstoffen aangeboden worden, overeenkomstig de hierna opgesomde
aanvoereisen. De afvalstoffen mogen slechts na goedkeuring van de aanwezige
parkwachter, enkel in de daartoe voorbestemde en van duidelijke vermelding voorziene
container, recipiënt of opslagruimte gedeponeerd worden.
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1

Afvalstof
papier en karton

Wat kan wel
zie definitie artikel
21

2

glas

3

bouw- en
sloopafval

zie definitie artikel
17
baksteenpuin,
tegels, beton,
dakpannen, kleine
hoeveelheden kalk
en cement

4

PMD

zie definitie artikel
45

5

piepschuim

niet bevuild
piepschuim

6

herbruikbare
goederen in goede
staat en textiel

7

herbruikbaar
materiaal (voor
kringloopcentrum
)
oude metalen

8

KGA

zie KGA-besluit van
13/03/91

frituuroliën en vetten
10 afvalolie
11 klein tuinafval

alle oude metalen

Wat kan niet

Aanvoereisen
karton moet vooraf
geplooid en of
gescheurd zijn;
maximum hoeveelheid:
2 m³ per dag
per kleur;

asfaltpapier of zakken moeten
brokken, golfplaten, geledigd worden;
gyproc
maximum hoeveelheid:
2 m³ per dag
Kostprijs:
• tot 0,5 m³: gratis
• 0,5 tot 1 m³:500 BEF
• >1 tot 2 m³:1000
BEF
los of in blauwe PMDzak;
maximum hoeveelheid:
1 m³ per dag
isolatiemateriaal,
niet vervuild materiaal,
“chips” voor
grote stukken
verpakken van
gebroken; maximum
breekbaar materiaal hoeveelheid:
0,5 m³ per dag
kledij en lederwaren
mogen niet vervuil zijn,
maximum hoeveelheid:
onbeperkt
autobanden met
maximum hoeveelheid:
velgen, verfpotten
1 m³/dag
met resten verf

9

12 snoeiafval
boomwortels

grasmaaisel en
klein tuinafval

groenten en fruit

Zakken dienen
geledigd
takken verpakt in
bundels van max. 1,5 m
lengte,
samengebonden met
een touw en diameter
van hoogstens 40 cm,
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13 autobanden
14 houtafval

auto- en
vrachtwagenbande
n
alle behandeld en
onbehandeld hout

15 brandbaar (grof)
huisvuil

brandbaar restafval

16 te storten
materialen

alle niet
recycleerbare en
niet brandbare
materialen, TV met
beeldbuis

GEEN banden met
velgen

maximum hoeveelheid:
4 banden per dag

dwarsliggers, hout
met grote metalen
onderdelen van
meer dan 20 cm

meubels zoveel
mogelijk verkleind;
maximum hoeveelheid:
1 m³ per dag
aanvoer van huisvuil
grijze gesloten zakken
(cf. def. artikel 11),
aanvoer van grofvuil
niet in grijze zakken
(cf. def. artikel :....),
veren uit matrassen
verwijderen;
maximum hoeveelheid:
1 m³ per dag
maximum hoeveelheid:
1m³ per dag

Artikel 265.0
Tijdens de openingsuren is het containerpark permanent onder toezicht van de
parkwachter.
Artikel 266.0
§ 1. Het is de parkwachter toegestaan de aanvoerders van afvalstoffen buiten de
omheining te laten wachten indien er zich reeds te veel mensen op het containerpark
bevinden en in functie van een goede verkeersregeling op het containerpark.
§ 2. De parkwachter heeft het recht om bezoekers die zijn opmerkingen niet opvolgen,
de toegang tot het containerpark te ontzeggen en afvalstoffen die niet op het
containerpark thuishoren of niet voldoen aan voormelde voorwaarden, te weigeren.
Geweigerde afvalstoffen dienen door de aanbrenger terug te worden meegenomen.
Zaken kunnen ook geweigerd worden om veiligheidsredenen.
§ 3. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten vergezeld zijn door een volwassen begeleider.
§ 4. Het is verboden dieren te laten rondlopen op het containerpark.
§ 5. De gebruikers dienen zelf de selektief gescheiden afvalstoffen in de daartoe
bestemde containers te deponeren of op de aangeduide plaats te stapelen.
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§ 6. De afvalstoffen mogen niet vermengd worden. Het uitzoeken en meenemen van
afval is verboden. Dit verbod geldt niet voor onbehandeld sloophout; dit wordt aan de
geïnteresseerde bezoekers gratis ter beschikking gesteld.
Artikel 267.0
De afvalstoffen dienen zoveel mogelijk gesorteerd te worden aangeboden, teneinde de
verblijfsduur van de bezoekers op het terrein te beperken. De snelheid van de
voertuigen is beperkt tot 10 km/uur. De motor dient stilgelegd te worden bij het lossen
van de afvalstoffen. De bezoekers en de ophalers zijn ertoe gehouden de aanwijzingen
van de parkwachter te volgen.
Artikel 268.0
§ 1. De gebruikers van het containerpark moeten de omgeving van de containers en de
overige ruimte van het terrein steeds zo rein mogelijk houden. Zij kunnen door de
parkwachter verzocht worden het door hen bevuilde terrein te reinigen. De gebruikers
van het containerpark moeten het geweigerde afval terug meenemen. De eventuele
opruimingskosten worden ten laste gelegd van de overtreder.
§ 2. Tijdens de sluitingsuren van het containerpark is het verboden om afval te
deponeren voor de toegangspoorten of over de omheining op het containerpark te
gooien. Dergelijke handelingen worden gelijkgesteld met sluikstorten.
Artikel 269.0
Op het containerpark is het verboden te roken of om op enige andere wijze vuur te
maken. Het is verboden om enige beschadiging aan te brengen aan de omheining,
containers, gebouwen, beplantingen of uitrusting.

Bijzonder onderdeel : bedrijven.
----------------------Artikel 270.0
§ 1. Het gemeentelijk containerpark wordt gemachtigd om KMO-reststoffen afkomstig
van uitsluitend in de eigen gemeente gevestigde KMO-bedrijven onder voorbehoud te
accepteren.
§ 2. De hierna vermelde KMO reststoffen kunnen gratis aangeboden worden:
- papier en karton maximum 2 m³ per dag
- glas
maximum 1 m³ per dag
- PMD
maximum 2 m³ per dag
- schroot
maximum 1 m³ per dag.
De hierna vermelde KMO reststoffen kunnen tegen betaling aangeboden worden met
een maximum hoeveelheid van 2 m³ per week:
- brandbaar afval zoals landbouwplastiek, hout, vervuild papier en karton,
- tuinafval (gras, haagscheersel)
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- snoeihout.
De vergoeding bedraagt 300 BEF per m³ aangebracht materiaal. Voor elke beurt wordt
minimaal 1 m³ aangerekend.
§ 3. De hierna vermelde afvalstoffen worden niet aanvaard op het containerpark:
- inert materiaal
- afvalstoffen afkomstig van de bereiding van maaltijden
- frituurolie
- motorolie
- slib en afvalstoffen afkomstig van rioleringsnetten
- afvalstoffen afkomstig van septische putten en vetvangers
- de krachtens het VLAREA bepaalde bijzondere afvalstoffen, gevaarlijke afvalstoffen.
§ 4. Enkel op vertoon van een geldige KMO-reststoffenkaart geleverd door de eigen
gemeente verkrijgt de aanbrenger het recht om KMO-reststoffen op het containerpark
aan te bieden. De KMO-reststoffenkaart is te koop op de milieudienst en op het
containerpark. Een KMO reststoffenkaart kost 3000 BEF en is geldig voor het
aanbrengen van 10 m³ restafval.
§ 5. De aanbrenger dient zich, voorzien van een voldoende geldige KMO-reststoffenkaart
en met de afvalstoffen, aan te melden bij de parkwachters op het containerpark en dit
vooraleer de afvalstoffen worden gelost. De parkwachter oordeelt of de afvalstoffen in
overeenstemming zijn met de reglementering ter zake en oordeelt eveneens over het
volume van de aangeboden massa. Overeenkomstig het aangebrachte volume, wordt de
KMO-reststoffenkaart afgestempeld voor de KMO reststoffen die tegen betaling
aangeboden kunnen worden.
§ 6. Voor de inzameling van piepschuim worden zakken te koop aangeboden aan de
KMO’s. De gevulde zakken kunnen op het containerpark door de KMO’s afgeleverd
worden. De verkoopprijs van deze speciale inzamelzakken bedraagt 150 BEF (excl.
BTW) voor een kleine zak van 1.000 l en 200 BEF (excl. BTW) voor een grote zak van
1.500 l. In de verkoopprijs zijn alle kosten begrepen voor de aankoop van de zakken,
het verzamelen/stockeren, het transport van de zakken tussen het verzamelpunt op het
IVOO terrein en de verwerking van het ingezamelde materiaal. De zakken kunnen
afgehaald worden tegen aftekening van een afleveringsbon die nadien door de IVOO aan
de betrokken bedrijven zal gefactureerd worden.
AFDELING 11 : KORVEN OPGESTELD LANGS DE OPENBARE WEG.
_________________________________________________________________
Artikel 271.0
Papier, verpakkingen, vruchtenschillen, dozen, blikjes en alle andere dergelijke
voorwerpen, waarvan het publiek zich wenst te ontdoen na verbruik langs de openbare
weg, moeten in de daartoe door de bevoegde overheid langs de openbare weg
geplaatste korven, worden geworpen.
Deze korven mogen in geen geval gebruikt worden om huisafval in te werpen.
Het is verboden in deze korven voorwerpen, materialen of producten, van welke aard
ook en onder welke vorm ook te werpen of achter te laten, die deze korven kunnen
beschadigen of vernielen of het ledigen ervan bemoeilijken.
Artikel 272.0
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De uitbaters van frituren of snackbars, de bestendige of occasionele verkopers van
voedings- of andere waren, bestemd om ter plaatse of langs de openbare weg te
verbruiken, dienen ervoor te zorgen dat behoorlijke en goed bereikbare korven bij hun
inrichting geplaatst zijn. Deze recipiënten moeten door henzelf geplaatst, geledigd en
rein gehouden worden. Het terrein rond de recipiënten of de standplaats moet door
hen gereinigd worden.
*

*

*

*
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