Publicatiedatum: 21/08/2019

Zonale Politieverordening
PZ Arro Ieper

Publicatiedatum: 21/08/2019

Inhoudstafel:

Inhoud
Afdeling 1: Samenscholingen, manifestaties en optochten op openbare wegen en plaatsen en de
handhaving van de openbare orde in het algemeen .................................................................................... 7
Afdeling 2: Privatief gebruik van openbare wegen en plaatsen .................................................................. 8
§1 Algemeen ...................................................................................................................................................... 8
§2 Bijzondere bepalingen in verband met artikel 2.2.1.7, 1° .................................................................... 11
§3 Bijzondere bepalingen in verband met artikel 2.2.1.7, 2° .................................................................... 12
§4 Bijzondere bepalingen in verband met artikel 2.2.1.7, 3° .................................................................... 12
§5 Bijzondere bepalingen in verband met artikel 2.2.1.7, 4° .................................................................... 13
§6 Exclusiviteit van gebruik bij manifestaties, wedstrijden of kermissen ............................................... 14
Afdeling 3: Vlotte doorgang .......................................................................................................................... 14
§1 Wegen, voetpaden en bermen ................................................................................................................ 14
§2 Grachten, beken en afsluitingen ............................................................................................................. 17
Afdeling 4: Reclame en publiciteit................................................................................................................ 19
Afdeling 5: Veiligheid van gebouwen en andere onroerende infrastructuur.......................................... 21
§1 Uitwendige veiligheid ............................................................................................................................... 21
§2 Inwendige veiligheid van voor het publiek toegankelijke gebouwen................................................. 21
§3 Maken van vuur in gebouwen ................................................................................................................. 23
Afdeling 6: Kampvuur en kerstboomverbrandingen .................................................................................. 24
Afdeling 7: Vuurwerk, springstoffen, munitie en wensballonnen ............................................................ 26
§2 Spektakelvuurwerk ................................................................................................................................... 27
§3 Munitie en wapens ................................................................................................................................... 29
§4 Wensballonnen ......................................................................................................................................... 30
Afdeling 8: Markten, marktkramen en kermissen...................................................................................... 30
§1 Markten en marktkramen ........................................................................................................................ 30
§2 Kermissen................................................................................................................................................... 32
§3 Controle op markten en kermissen en sancties .................................................................................... 33
Afdeling 9: Fuiven, feesten en evenementen in voor het publiek toegankelijke inrichtingen en in

2

Publicatiedatum: 21/08/2019

open lucht ....................................................................................................................................................... 34
§1 Algemeen ................................................................................................................................................... 34
§2 Openbare veiligheid van tenten, tijdelijke en/of mobiele constructies en dansgelegenheden die
niet milieuvergunnings- plichtig zijn ............................................................................................................ 35
Afdeling 10: Gedragingen die een gevaar vormen voor de openbare veiligheid en bepalingen inzake
de bestrijding van maatschappelijke overlast ............................................................................................ 39
Afdeling 11: Maskeren................................................................................................................................... 41
Afdeling 1: Algemeen..................................................................................................................................... 42
Afdeling 2: Het sluikstorten en verbranden van afvalstoffen ................................................................... 44
Afdeling 3: Afval van evenementen, markten en andere publieke gebeurtenissen .............................. 46
Afdeling 1: Algemeen..................................................................................................................................... 47
Afdeling 2: Fuiven, feesten en evenementen in voor het publiek toegankelijke inrichtingen en in
open lucht ....................................................................................................................................................... 48
§1 Fuiven, feesten en evenementen in voor het publiek toegankelijke inrichtingen ............................ 48
§2 Fuiven, feesten en evenementen in open lucht .................................................................................... 49
Afdeling 3: Openbare rust in drank- en eetgelegenheden, feestzalen en tijdens vertoningen............. 50
Afdeling 4: Groepsverblijven in een kamphuis, bivakhuis of gelijkaardige inrichtingen ....................... 51
Afdeling 5: Vogelschrikkanonnen ................................................................................................................. 52
Afdeling 1: Gebruik van openbare parken .................................................................................................. 53
§1 Algemeen ................................................................................................................................................... 53
§2 Gebruik van het park voor bijzondere manifestaties ........................................................................... 54
Afdeling 2: Aanbrengen op de gevels van de gebouwen van straatnaamborden, van verkeerstekens
en van voorwerpen voor werken van openbaar nut ................................................................................. 56
Afdeling 3: Toekennen van nummers aan huizen en gebouwen .............................................................. 56
Afdeling 4: Verhuren van een woning ......................................................................................................... 57
Afdeling 5: Inschrijvingen in de bevolkingsregisters .................................................................................. 57
Afdeling 6: Openbare grasperken en waterpartijen .................................................................................. 65
Aanvullend politiereglement Stad Ieper ...................................................................................................... 67
Afdeling 7: Duivenvluchten ........................................................................................................................... 59
Afdeling 8. Huisvuil, GFT en Containerpark ................................................................................................. 59
Art. 9 Containerpark – Groenpark ................................................................................................................ 60
Art. 10 Inzameling van grof vuil ................................................................................................................... 61
Art. 12. Selectieve inzameling papier en kartonafdeling ........................................................................... 61
Art. 13. Selectieve inzameling van PMD ...................................................................................................... 62
3

Publicatiedatum: 21/08/2019

Art.14. Inzameling van metaalafval............................................................................................................. 62
Art. 15. Toezicht.............................................................................................................................................. 63
Art. 16. Begraven ........................................................................................................................................... 63
Art. 17 Begraafplaatsen ................................................................................................................................ 63
Art. 18.Sancties en Gasboetes ...................................................................................................................... 67
Art. 19. De administratieve schorsing van een door de gemeente afgegeven toestemming of
vergunning, de administratieve intrekking van een door de gemeente afgegeven toestemming of
vergunning en de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting. ......................... 69
Art. 20. Bemiddelingsprocedure ................................................................................................................... 69
Art. 21. Uitvoering van de beslissing............................................................................................................ 70
Art. 22. Beroepsprocedure ............................................................................................................................ 70
Art. 23 . Verjaringstermijn............................................................................................................................. 70
Art. 24. Bekendmaking en inwerkingtreding .............................................................................................. 70
Art. 25. Opheffingsbepaling .......................................................................................................................... 71
Art. 26. Overgangsbepalingen ...................................................................................................................... 71
Art. 27 BEGRIPPENKADER ............................................................................................................................. 72

4

Publicatiedatum: 21/08/2019

Zonale Politieverordening
PZ Arro Ieper
Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen
artikel 1.1
Deze verordening regelt de openbare orde op het grondgebied van de gemeente namelijk
alle handelingen, gedragingen of nalaten ervan met betrekking tot de openbare
veiligheid, gezondheid, hygiëne en rust, zowel op het openbaar als op privaat domein
van de overheden, langs openbare wegen en plaatsen, in openbare gebouwen als op of
in private eigendommen met enige openbare weerslag of openbaar karakter.
artikel 1.2
Deze verordening is niet van toepassing indien een handeling, gedraging of het nalaten
ervan geregeld wordt bij wet, decreet, besluit, verordening of reglement van de hogere
overheden, onverminderd de mogelijke strengere of aanvullende bepalingen in deze
verordening.
artikel 1.3
In deze verordening wordt verstaan onder:
•
basisnormen inzake preventie van brand en ontploffing: de normen,
vastgesteld in het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994, met latere wijzigingen,
tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en
ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.
•
brandpreventie: omvat al de veiligheidsmaatregelen die tot doel hebben,
enerzijds, het ontstaan van een brand te voorkomen, elk begin van brand op
te sporen en de uitbreiding ervan te verhinderen, anderzijds, de hulpdiensten
te alarmeren en zowel de redding van de personen als de bescherming van
de goederen in geval van brand te vergemakkelijken. De preventie van
ontploffingen omvat de gezamenlijke veiligheidsmaatregelen ter voorkoming
van omstandigheden die ontploffingen kunnen veroorzaken en ter beperking
daarvan indien ze toch zouden ontstaan.
•
buurtweg: een openbare, lokale weg die niet voor het algemeen
voertuigenverkeer is bestemd en die in hoofdzaak bestemd is voor één of
meerdere categorieën van langzaam verkeer meer bepaald voetgangers,
fietsers of ruiters. Als buurtwegen worden onder andere beschouwd
voetwegen, veldwegen, aardewegen, kerkpaden, jaagpaden, bospaden, …
•
grote vuurhaard: een vuurhaard met een diameter groter dan 60 cm of met
een stapeling hoger dan 90 cm.
•
manifestatie: elke gebeurtenis die georganiseerd wordt op een openbare weg
of plaats en die een invloed heeft of een impact heeft of kan hebben op het
normale gebruikt van die plaats.
•
marktkraam: alle verkooppunten en verkoopstanden op een openbare weg of
plaats of op een daartoe georganiseerde markt in hun breedste betekenis.
•
nacht: de periode van 22u00 tot 06u00.
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openbaar domein: alle overheidsgoederen die hetzij door een uitdrukkelijke,
hetzij door een impliciete beslissing van de bevoegde overheid bestemd
worden voor het gebruik door allen, zonder onderscheid van personen.
openbaar park: een publiek toegankelijk groendomein aangelegd en beheerd
door de publieke overheid specifiek met het oog op recreatie door eenieder.
openbare hygiëne en gezondheid: beoogt de afwezigheid van ziekten,
besmettingen en vervuiling door de handhaving van de netheid en de
zindelijkheid en door het vrijwaren van een kwalitatief leefmilieu.
openbare orde: het samengaan van de openbare rust, de openbare veiligheid
en de openbare hygiëne of gezondheid, namelijk de toestand die, met
naleving van de vereisten van het algemeen belang, de uitoefening van de
individuele rechten en de democratische ontwikkeling van de maatschappij
toelaat.
openbare overlast: de lichte vorm van verstoring van openbare rust,
veiligheid, gezondheid en reinheid en heeft betrekking op:
de individuele, collectieve of materiële gedragingen die het harmonieuze
verloop van de menselijke activiteiten kunnen verstoren en de levenskwaliteit
van de inwoners kunnen beperken op een manier die de normale druk van
het sociale leven overschrijdt.
de aantasting van de leefbaarheid of het leefbaarheidgevoel door
omgevingsfactoren van materiële of personele aard die mee het
onveiligheidsgevoel veroorzaken.
openbare plaats: de terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek en de niet
openbare terreinen die voor een zeker aantal personen toegankelijk zijn.
openbare rust: beoogt de afwezigheid van wanordelijkheden en onlusten op
openbare plaatsen of op private plaatsen met enige openbare weerslag.
openbare veiligheid: beoogt de afwezigheid van gevaarlijke toestanden voor
personen en goederen en omvat onder meer de voorkoming van criminaliteit
en de bijstand aan personen in gevaar.
openbare weg: de openbare wegen zijn alle wegen die voor het verkeer
bestemd zijn (ook fiets- en voetgangersverkeer). De openbare weg omvat
onder andere de rijbaan, de parkeerstroken, fietspaden, voetpaden en de
gelijkgrondse en niet-gelijkgrondse bermen.
optocht: het gezamenlijk optrekken van een aantal personen langs een
bepaalde route.
privaat domein met openbaar karakter: de onroerende goederen toebehorend
aan een private persoon waarvan de eigenaar een publiek gebruik zonder
enig onderscheid gedoogt.
privaat domein van een overheid: alle domeingoederen van een overheid
die geen openbaar domein zijn.
privatief gebruik of in gebruik nemen van het openbaar domein: het
aanwenden van openbaar domein ten behoeve van een particulier belang.
publiek toegankelijke inrichtingen: de gebouwen, lokalen of plaatsen die
hetzij gewoonlijk hetzij occasioneel opengesteld worden voor eenieder en
waar mensen hetzij vrij hetzij onder bepaalde voorwaarden zich toegang
kunnen verschaffen. In het kader van de brandpreventie zijn publiek
toegankelijke inrichtingen de hierboven beschreven gebouwen, lokalen of
plaatsen waar het aantal gelijktijdig toegelaten personen 50 of meer kan
bedragen.
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rijbaan: het deel van de openbare weg dat voor het voertuigenverkeer in
het algemeen is ingericht.
sterke verkeershinder: de hinder die veroorzaakt wordt door werken of
belemmeringen die op welke plaats ook, zo breed zijn dat ten minste een
rijstrook of de breedte van een rijstrook onttrokken wordt aan het verkeer op
de rijbaan.
stoet: een vertoning van zich statig voortbewegende personen en/of
voertuigen.
tent: een relatief eenvoudig op te bouwen constructie waarvan het dak en de
wanden meestal bestaan uit textiel, kunststof of dergelijke, gedragen door
een frame van stokken.
tijdelijke en/of mobiele constructie: een inrichting of installatie die
verplaatsbaar is en voor een welbepaalde periode opgericht of geplaatst
wordt, onafgezien van het gebruikte materiaal. Verplaatsbaar betekent dat er
geen blijvende vaste aanhechting aan een gebouw of in de grond is
aangebracht.
uitgang: de voorziening op of in een onroerend goed die de aanwezigen leidt
ofwel rechtstreeks naar de openbare weg ofwel naar een plaats van waaruit
de openbare weg bereikbaar is, via een veilige plaats, via een ander
compartiment, via een trap of via een evacuatieweg.
weinig verkeershinder: de hinder die veroorzaakt wordt door werken of
belemmeringen indien deze minder dan één rijstrook of minder dan de breedte
van één rijstrook onttrekken aan het verkeer op de rijbaan.
wensballon: ‘onbemande vrije ballon’, zoals de wetgever ze definieert, die
wordt opgeblazen door middel van een vuurblokje.

Hoofdstuk 2: Openbare veiligheid
Afdeling 1: Samenscholingen, manifestaties en optochten op
openbare wegen en plaatsen en de handhaving van de openbare
orde in het algemeen
artikel 2.1.1
Elke samenscholing in open lucht op een openbare weg of op een openbare plaats die
een gevaar oplevert of kan opleveren voor de openbare orde is verboden. De
burgemeester is bevoegd om alle noodzakelijke maatregelen te bevelen om de openbare
orde te bewaren of te herstellen.
artikel 2.1.2
Onverminderd
bijzondere
reglementering
van
toepassing
op
bepaalde
sportmanifestaties, is elke manifestatie, stoet, sportief evenement of optocht op
openbare wegen en plaatsen met enige weerslag op de openbare orde, onderhevig aan
het verkrijgen van een voorafgaande machtiging van de burgemeester die in zijn
machtigingsbesluit alle voorwaarden en maatregelen kan opleggen om de openbare orde
te verzekeren.
artikel 2.1.3
Ingeval van overtreding van artikel 2.1.1 of in geval van niet naleving van het besluit
van de burgemeester tot het bewaren, handhaven of herstellen van de openbare
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orde, wordt de dader gestraft met een administratieve geldboete van minimum € 150
tot maximum € 350. Het overtreden van artikel 2.1.2 wordt gestraft met een
administratieve geldboete van minimum € 75 tot maximum € 150.
artikel 2.1.4
Bij niet-naleving van een tijdelijk plaatsverbod uitgesproken door de burgemeester, kan
de overtreder van die gedragingen worden gestraft met een administratieve geldboete
van minimum € 250 tot maximum € 350.

Afdeling 2: Privatief gebruik van openbare wegen en plaatsen
§1 Algemeen
artikel 2.2.1.1
1° Niemand mag de openbare weg of plaats, zowel de begane grond als erboven of
eronder privatief in gebruik nemen, gebruiken of belemmeren door het plaatsen van
voorwerpen of constructies of het verrichten van werken, zonder over één van de
hieronder beschreven vergunningen of concessies te beschikken.
2° Voor het privatief in gebruik nemen of gebruiken van een openbare weg of plaats
zoals bedoeld in de vorige paragraaf en die betrekking heeft op een éénmalige inname
of voor een korte periode die niet langer duurt dan een jaar, dient hij die gebruikt of in
gebruik neemt over een vergunning te beschikken. Deze vergunning wordt verleend door
de burgemeester of zijn gemachtigde.
3° Voor het privatief in gebruik nemen of gebruiken van een openbare weg of plaats
zoals bedoeld in de eerste paragraaf en die betrekking heeft op een periode die langer
duurt dan een jaar, dient hij die gebruikt of in gebruik neemt over een vergunning te
beschikken. Deze vergunning wordt verleend door het college van burgemeester en
schepenen en heeft betrekking op het plaatsen van vaste constructies op of in de grond
van de openbare weg of plaats op permanente wijze, evenals op meerjarige
terrasconstructies.
4° Voor het geheel of gedeeltelijk uitbaten op een permanente wijze van een
handelszaak of andere professionele activiteit op de openbare weg of plaats zoals
bijvoorbeeld een frietkraam of een krantenkiosk, dient de uitbater met het
gemeentebestuur een concessieovereenkomst af te sluiten met betrekking tot de
gebruikte openbare weg of plaats. Het verlenen van een domeinconcessie en het
vaststellen van de voorwaarden ervan behoort tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad.
artikel 2.2.1.2
Niemand mag een openbare weg of plaats van de andere overheden privatief in gebruik
nemen, belemmeren door het plaatsen van voorwerpen of constructies of het verrichten
van werken, zonder voorafgaandelijke schriftelijke machtiging van de burgemeester
onafgezien van de toepassing van de bepalingen van de wegcode en aanverwante
reglementering en onverminderd het verkrijgen van een vergunning of concessie van
deze overheid.
artikel 2.2.1.3
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Het verkrijgen van een vergunning of een domeinconcessie, stelt de houder ervan niet
vrij van het aanvragen en verkrijgen van een andere noodzakelijke vergunning zoals
bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving.
Indien het voorwerp van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning identiek
is aan het voorwerp van de aanvraag voor een vergunning zoals bedoeld in artikel
2.2.1.1 3°, wordt de vergunning in de stedenbouwkundige vergunning opgenomen.
artikel 2.2.1.4
Het is verboden collectes te houden, steunkaarten en voorwerpen te verkopen zonder
voorafgaande vergunning van de burgemeester. Tevens is het verboden tombola’s of
loterijen in te richten, zonder voorafgaandelijke vergunning van het college van
burgemeester en schepenen in overeenstemming met de wet van 1851 op de loterijen.
Deze aanvragen dienen minstens tien werkdagen vooraf aangevraagd te worden.
artikel 2.2.1.5
Het is verboden te bedelen op alle openbare plaatsen, in alle openbare gebouwen en
voor het publiek toegankelijke inrichtingen.
artikel 2.2.1.6
1° Elk privatief gebruik van een openbare weg of plaats dient te allen tijde zo voorzien
te worden dat dit gebruik in veilige omstandigheden kan verlopen waarbij de nodige
signalisatie
wordt
aangebracht
in
overeenstemming
met
de
geldende
verkeersreglementering en de passende verkeersmaatregelen voor zover nodig worden
aangevraagd. Verkeersborden die niet zichtbaar zijn ten gevolge van de inname dienen
te worden vervangen door tijdelijke signalisatie.
2° De signalisatiemachtiging afgeleverd in overeenstemming met het ministerieel besluit
van 07 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op
de openbare weg geldt als machtiging voor de inname van de openbare weg of plaats.
Deze vergunning wordt verleend bij sterke verkeershinder door de burgemeester en bij
weinig verkeershinder door de burgemeester of zijn gemachtigde.
artikel 2.2.1.7
Onder het privatief gebruiken of in gebruik nemen van een openbare weg of plaats,
wordt onder meer verstaan:
1. Het plaatsen van afsluitingen, stellingen, bouwmaterialen, machines, kranen,
containers voor afbraakmaterialen en andere gebruiksvoorwerpen en goederen
ten behoeve van werken;
2. Het
plaatsen
van
terrasmeubilair,
bloembakken,
paraplu’s,
luifels,
zonneschermen, feesttenten, reclameborden, koopwaar en andere sier- of
gebruiksvoorwerpen voor en ten behoeve van een handels- of horecazaak
onafgezien van de toepassing van de reglementering inzake ambulante handel
en kermisactiviteiten;
3. Het aanbrengen of plaatsen van bloembakken en sier- of gebruiksvoorwerpen
aan, voor of ten behoeve van een private eigendom, het plaatsen van
voorgeveltuintjes of het plaatsen van tenten, feestmateriaal en andere
gebruiksvoorwerpen ten behoeve van private feestelijkheden of gebeurtenissen
en verhuizingen;
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4. Het plaatsen van barbecuetoestellen, frietkramen en aanverwante standen en
kramen naar aanleiding van een manifestatie of gebeurtenis waarbij aan de
organisator geen exclusiviteit van gebruik werd verleend en onafgezien van de
reglementering betreffende ambulante handel en kermisactiviteiten.

artikel 2.2.1.8
1° Onverminderd strengere bepalingen in de hiernavolgende artikelen moet elke
machtiging of vergunning zoals bedoeld in artikel 2.2.1.1, 2° of artikel 2.2.1.2 minstens
vijf werkdagen vooraf worden aangevraagd aan de hand van een daartoe door het
gemeentebestuur bestemd formulier.
2° De vergunningen zoals bedoeld in artikel 2.2.1.1, 3° moeten minstens één maand
vooraf worden aangevraagd aan de hand van een daartoe door het gemeentebestuur
bestemd formulier.
3° Domeinconcessies moeten minstens zestig dagen voor de gewenste inwerkingtreding
worden aangevraagd. Desgevallend kan het gemeentebestuur een langere termijn
toepassen indien bepaalde voorbereidende of onderzoekshandelingen verricht moeten
worden.
4° Het aanvraagformulier wordt steeds vergezeld van een plan waarop de in te nemen
oppervlakte nauwkeurig wordt aangeduid. Het aantal te bezetten vierkante meter dient
in het aanvraagformulier te worden opgegeven.
5° Het is niet toegelaten om de vastgestelde oppervlakte te overschrijden, tenzij na een
wijzigingsaanvraag bij het gemeentebestuur.
6° Het is niet toegelaten om een andere plaats dan deze opgenomen in de machtiging
of vergunning in te nemen.
artikel 2.2.1.9
De machtiging, vergunning of de concessie moeten te allen tijde op de plaats van de
ingebruikname aanwezig zijn en ter inzage of ter beschikking liggen van de bevoegde
gemeente- of politiediensten, onverminderd strengere bepalingen in de hiernavolgende
artikelen.
artikel 2.2.1.10
Elk privatief gebruik van een openbare weg of plaats waarvoor geen machtiging,
vergunning of concessie werd verkrijgen, kan op last van de burgemeester beëindigd
worden met inbegrip van de wegname van de op de openbare weg of plaats geplaatste
voorwerpen. De eigenaar van de weggenomen voorwerpen kan gedurende een termijn
van zes maanden steeds de teruggave verkrijgen van die voorwerpen na aanvraag bij
de bevoegde dienst en onverminderd eventuele betaling van een retributie zoals
geregeld in een afzonderlijk reglement.
artikel 2.2.1.11
Het privatief gebruik van een openbare weg of plaats heeft steeds het karakter van een
gedoogzaamheid. De burgemeester of de andere vergunningverlenende overheid kan te
allen tijde een verleende machtiging, vergunning of concessie intrekken of aanvullende
voorwaarden opleggen om redenen van algemeen belang of ingeval van openbaar nut,
of in geval van enig gevaar voor de openbare orde. Dit kan geen aanleiding geven tot
enige vorm van schadeloosstelling.
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artikel 2.2.1.12
Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg
is van privatief gebruik van een openbare weg of plaats. De houder van de verleende
machtiging, vergunning of domeinconcessie is steeds zelf verantwoordelijk voor de door
hem geplaatste voorwerpen of het door hem uitgeoefende gebruik. Hij is tevens
aansprakelijk voor schade die hierdoor aan de openbare weg of plaats aangericht kan
worden.
artikel 2.2.1.13
Ingeval van overtreding van de bepalingen van deze paragraaf zijn de hiernavolgende
sancties van toepassing:
De overtreding van artikel 2.2.1.1 wordt bestraft met een administratieve
geldboete van minimum € 125 tot maximum € 200.
De overtreding van de overige artikelen in deze paragraaf wordt bestraft met
een administratieve geldboete van minimum € 75 tot maximum € 150.
In geval de houder van een vergunning zich niet houdt aan de bepalingen van deze
verordening, of aan de voorwaarden van zijn vergunning, kan het college van
burgemeester en schepenen als gemeentelijke administratieve sanctie de verleende
vergunning schorsen of intrekken naargelang de ernst van de begane inbreuk.

§2 Bijzondere bepalingen in verband met artikel 2.2.1.7, 1°
(Het plaatsen van afsluitingen, stellingen, bouwmaterialen, machines, kranen, containers voor
afbraakmaterialen en andere gebruiksvoorwerpen en goederen ten behoeve van werken.)

artikel 2.2.2.1
De verleende machtiging dient te allen tijde zichtbaar aangeplakt te worden op de
geplaatste voorwerpen voor zover dit mogelijk is, in het bijzonder in het geval van de
plaatsing van werfketen, kranen, silo’s, containers voor afbraakmaterialen en andere
machines. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn of indien het over andere voorwerpen
gaat, dient de machtiging op een zichtbare plaats in de onmiddellijke omgeving te
worden aangebracht.
artikel 2.2.2.2
Indien vereist door de toepasselijke reglementering inzake wegverkeer, dient de
aanvrager benevens de machtiging of vergunning voor het gebruik van de openbare weg
of plaats tevens een signalisatiemachtiging aan te vragen teneinde de reglementaire
signalisatie aan te brengen.
Artikel 2.2.2.3
Indien dit werd opgenomen in de machtiging, is de aanvrager ertoe gehouden alle
omwonenden schriftelijk op de hoogte te brengen van alle vormen van hinder
resulterend uit de private inname van de openbare weg of plaats.
artikel 2.2.2.4
Deze machtiging of vergunning is niet vereist voor het privatief gebruik van de openbare
weg of plaats waarbij hoeveelheden zand, stenen, aarde, hout of andere bouwmaterialen
op de openbare weg of plaats gelost worden waarbij deze materialen na het lossen
worden verwijderd en niet langer dan tijdens de dag (tussen zonsopgang en
zonsondergang) op de openbare weg of plaats blijven liggen, en het verkeer niet
wezenlijk hinderen.
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artikel 2.2.2.5
Overtredingen van de bepalingen van deze paragraaf worden bestraft met een
administratieve geldboete van minimum € 25 tot maximum € 70.

§3 Bijzondere bepalingen in verband met artikel 2.2.1.7, 2°
(Het plaatsen van terrasmeubilair, bloembakken, paraplu’s, luifels, zonneschermen, feesttenten,
reclameborden, koopwaar en andere sier- of gebruiksvoorwerpen voor en ten behoeve van een handelsof horecazaak onafgezien van de toepassing van de reglementering inzake ambulante handel en
kermisactiviteiten.)

artikel 2.2.3.1
Geen machtiging of vergunning is vereist voor het plaatsen van de voorwerpen zoals
bedoeld in artikel 2.2.1.7, 2° voor zover het slechts gaat om siervoorwerpen,
bloembakken, reclameborden, luifels en zonneschermen. Deze voorwerpen mogen enkel
geplaatst worden op de delen van de openbare weg of plaats voorzien voor het
voetgangersverkeer. Ingeval de voorziene ruimte voor voetgangers breder is dan 2
meter, dient voor deze voorwerpen steeds een minimale obstakelvrije loopweg van 1,5
meter breedte voorzien te worden en ingeval deze ruimte een breedte heeft tussen 1,5
meter en 2 meter mag slechts maximum 0,5 meter door deze obstakels worden
ingenomen. Steeds en in elke omstandigheid dient minstens 1 meter obstakelvrij te
blijven in functie van de vrije doorgang voor voetgangers. Dergelijke voorwerpen die
rechtstreeks aan een private eigendom worden aangebracht, dienen steeds zo
aangebracht te worden met een vrije hoogte van minstens 2,10 meter.
artikel 2.2.3.2
1° Machtiging of vergunning is steeds vereist voor de plaatsing van terrasmeubilair,
feesttenten, koopwaar en andere gebruiksvoorwerpen voor of ten behoeve van een
handels- of horecazaak onafgezien van de toepassing van de reglementering inzake
ambulante handel en kermisactiviteiten.
2° In een afzonderlijk terrasreglement kan het gemeentebestuur voor het geheel of
bepaalde delen van het grondgebied bijzondere voorwaarden opleggen op met
betrekking tot vorm, kleur en materiaalgebruik van het te plaatsen terrasmeubilair en
toebehoren.
artikel 2.2.3.3
De in artikel 2.2.3.2 bedoelde voorwerpen mogen enkel geplaatst worden voor de
handels- of horecazaak van de aanvrager en mogen enkel op een voetpad of
parkeerstrook geplaatst worden. Behalve voor het plaatsen van feesttenten en
terrasconstructies, mag in geen enkele omstandigheid de rijbaan door deze voorwerpen
bezet worden en de aanvrager dient te alle tijde een veilige en vrije doorgang van 1
meter voor het voetgangersverkeer te waarborgen of in te richten. Daarenboven dient
er een veilige afstand bewaard te worden ten aanzien van de rijbaan ingericht voor
voertuigenverkeer, zo niet dient er een veilige afscheiding geplaatst te worden. Een
veilige afstand is afhankelijk van de plaatsgesteldheid.

§4 Bijzondere bepalingen in verband met artikel 2.2.1.7, 3°
(Het aanbrengen of plaatsen van bloembakken en sier- of gebruiksvoorwerpen aan, voor of ten behoeve van
een private eigendom, het plaatsen van voorgeveltuintjes of het plaatsen van tenten, feestmateriaal en andere
gebruiksvoorwerpen ten behoeve van private feestelijkheden of gebeurtenissen en verhuizingen.)
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artikel 2.2.4.1
Onverminderd hogere regelgeving, is geen machtiging of vergunning vereist voor het
plaatsen van de voorwerpen zoals bedoeld in artikel 2.2.1.7, 3° voor zover het slechts
gaat om bloembakken en sier- of gebruiksvoorwerpen. Deze voorwerpen mogen enkel
geplaatst worden op de delen van de openbare weg of plaats voorzien voor het
voetgangersverkeer. Ingeval de voorziene ruimte voor voetgangers breder is dan 2
meter, dient voor deze voorwerpen steeds een minimale obstakelvrije loopweg van 1,5
meter breedte voorzien te worden en ingeval deze ruimte een breedte heeft tussen 1,5
meter en 2 meter mag slechts maximum 0,5 meter door deze obstakels worden
ingenomen. Steeds en in elke omstandigheid dient minstens
1 meter obstakelvrij te blijven in functie van de vrije doorgang voor voetgangers.
Dergelijke voorwerpen die rechtstreeks aan een private eigendom worden aangebracht,
dienen steeds zo aangebracht te worden met een vrije hoogte van minstens 2,10 meter.
artikel 2.2.4.2
Machtiging of vergunning is steeds vereist voor de plaatsing van tenten, feestmateriaal
en andere gebruiksvoorwerpen ten behoeve van private feestelijkheden of
gebeurtenissen.

§5 Bijzondere bepalingen in verband met artikel 2.2.1.7, 4°
(Het plaatsen van barbecuetoestellen, frietkramen en aanverwante standen en kramen naar aanleiding
van een manifestatie of gebeurtenis waarbij aan de organisator geen exclusiviteit van gebruik werd
verleend en onafgezien van de reglementering betreffende ambulante handel en kermisactiviteiten.)

artikel 2.2.5.1
1° Machtiging of vergunning is steeds vereist voor de plaatsing van barbecuetoestellen,
frietkoten en aanverwante standen en kramen naar aanleiding van een manifestatie of
gebeurtenis waarbij aan de organisator geen exclusiviteit van gebruik werd verleend in
overeenstemming met §6 van deze afdeling en onafgezien van de reglementering inzake
ambulante handel en kermisactiviteiten.
2° De burgemeester kan in de machtiging of vergunning steeds de nodige voorwaarden
opleggen om de openbare veiligheid te verzekeren en er steeds het nodige toezicht op
voorzien.
artikel 2.2.5.2
De hier bedoelde toestellen, kramen en standen waarvan de plaatsing een brandrisico
inhoudt, moeten steeds een voldoende veilige afstand bewaren ten opzichte van
gebouwen, infrastructuur en andere voorzieningen. De te bewaren afstand is afhankelijk
van de gebruikte brandstoffen of verwarmingselementen. In elk geval mag de plaatsing
de manifestatie of gebeurtenis naar aanleiding waarvan machtiging werd gevraagd, niet
hinderen. Is hierbij nog verkeer toegelaten, dan mag het verkeer in elk geval niet
gehinderd worden en dient een voldoende veilige afstand bewaard te worden.
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§6 Exclusiviteit van gebruik bij manifestaties, wedstrijden of
kermissen
artikel 2.2.6.1
1° Aan de organisator van een manifestatie, wedstrijd of kermis kan in het
machtigingsbesluit of de vergunning exclusiviteit van gebruik van de openbare weg of
plaats worden verleend.
2° Exclusiviteit van gebruik houdt in dat de organisator bevoegd is om toestemming te
verlenen voor het plaatsen van verkoopstanden, publiciteitsstanden, marktkramen,
eetkramen, terrassen en andere voorzieningen en hiervoor tevens een vergoeding kan
vragen. In dat geval is de organisator verantwoordelijk voor het vlot en veilig verloop
van het bedoelde exclusief gebruik onafgezien van de bevoegdheden van de overheden
die ten allen tijde op grond van de openbare veiligheid kunnen tussenkomen en de
nodige maatregelen kunnen opleggen.
artikel 2.2.6.2
Ingeval van toestemming tot exclusief gebruik dient de organisator zich passend en
voldoende te verzekeren voor schade aan derden. In het machtingsbesluit of de
vergunning kunnen aanvullende voorwaarden opgenomen worden zoals het voorleggen
van een verzekeringsattest en/of het stellen van een waarborg.
artikel 2.2.6.3
1° Dit exclusief gebruik kan geen afbreuk doen aan de verkregen rechten van derden op
grond van een machtiging of vergunning zoals bedoeld in deze verordening.
2° De burgemeester is evenwel bevoegd om tijdelijk en naar aanleiding van de
manifestatie, wedstrijd of kermis op grond van de openbare veiligheid de nodige
maatregelen te nemen om het gebruik op mekaar af te stemmen en de nodige
machtigingen of vergunningen tijdelijk aan te passen.

Afdeling 3: Vlotte doorgang
§1 Wegen, voetpaden en bermen
artikel 2.3.1.1
1° Het is toegelaten om op de openbare weg of plaats cement, mortel, of andere
bouwmaterialen te bereiden of klaar te maken voor zover dit gebeurt op zorgvuldige
wijze en voor zover het verkeer op geen enkele manier wordt gehinderd en dit duidelijk
wordt gesignaleerd. Alle vuilnis en afval dat ten gevolge van deze werken ontstaat, dient
opgeruimd te worden en van openbare wegen en plaatsen verwijderd te worden. Indien
nagelaten wordt dit te doen, kan ambtshalve dit gebeuren door de gemeentediensten
op kosten van de overtreder in overeenstemming met een retributie geregeld in een
afzonderlijk reglement.
2° Bij bouw- of reinigingswerkzaamheden aan gebouwen, of aan andere constructies of
kunstwerken die verder gaan dan een gewoon onderhoud, waarbij stof of andere
vervuilende producten vrijkomen, dienen deze werken zodanig afgeschermd te worden
dat er geen neerslag mogelijk is buiten de werfzone. Deze werken kunnen bijvoorbeeld
zijn: het schijven, slijpen, zandstralen, waterstralen of afbraakwerken.
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artikel 2.3.1.2
1° Onverminderd het verkrijgen van een vergunning door een andere bevoegde
wegbeheerder en onverminderd de vereiste signalisatiemachtiging is het uitvoeren van
werken op de openbare weg of plaats onderworpen aan het verkrijgen van een
voorafgaande vergunning van het college van burgemeester en schepenen. Deze
vergunning dient per werk aangevraagd te worden. Voor een opeenvolgende reeks van
kleine werken kan een vergunning voor een langere periode aangevraagd worden. In de
vergunning kunnen bijkomende voorwaarden worden opgelegd om deze werken vlot en
veilig te laten verlopen, kan een waarborg vastgesteld worden en kan een termijn
bepaald worden waarbinnen deze werken moeten worden uitgevoerd, onverminderd
andere wet- of regelgeving. De bedoelde waarborg kan eveneens voor een langere
periode bepaald worden. De waarborg wordt gesteld in handen van de financieel
beheerder van het gemeentebestuur. De waarborg wordt bepaalt door het college van
burgemeester en schepenen in functie van de omvang van de werken, het soort werken
en de gevraagde duur. Voor de start van de werken dient de verantwoordelijke
aannemer hiervan melding te maken bij de bevoegde gemeentedienst en dient hij
minstens vijf werkdagen vooraf de bewoners van de buurt waarin de werken
plaatsvinden, op de hoogte te brengen aan de hand van een duidelijke en verstaanbare
brief met vermelding van een contactpersoon en zijn contactgegevens.
2° Deontologische codes of codes van goede praktijk voor zover goedgekeurd door de
gemeenteraad en enkel ten aanzien van de bij deze codes betrokken partijen zijn
onverkort van toepassing op de in deze afdeling bedoelde werken op openbare wegen en
plaatsen. Minstens dient de openbare weg of plaats behorend tot de domeingoederen
van het gemeentebestuur hersteld te worden op de wijze en onder de voorwaarden zoals
bepaald in de laatst toepasselijke versie van het typebestek
250. In elk geval dient de openbare weg of plaats steeds volgens de regels van de kunst
hersteld te worden op zo’n wijze dat het geen gevaar kan vormen voor het openbaar
gebruik.
3° Gedurende de uitvoering van de werken dient de werfzone steeds in ordentelijke staat
gehouden te worden. Onmiddellijk na de werken staat de vergunninghouder in voor de
volledige opkuis van de werfzone. In die mate dat er geen voorwerpen blijven liggen, of
restanten van bouwmaterialen en andere die het vlot verkeer hinderen.
4° Het overtreden van de bepalingen in dit artikel evenals het niet naleven van het
typebestek wordt bestraft met een administratieve geldboete van minimum € 125 tot
maximum € 300.
5° De burgemeester is gemachtigd ambtshalve op te treden en de nodige maatregelen
te bevelen en te laten uitvoeren teneinde gevolg te geven aan de bepalingen van dit
artikel. De kosten die hieraan verbonden zijn, kunnen verhaald worden op de houder van
de vergunning, onverminderd de mogelijkheid om hiertoe beroep te doen op een
bevoegde dienst of aangestelde firma.
artikel 2.3.1.3
1° Hagen, struiken, bomen of andere aanplantingen die hinder kunnen veroorzaken voor
het gebruik van of het verkeer op de openbare weg of plaats dienen steeds voldoende
onderhouden en ingesnoeid te worden. Deze beplantingen mogen nooit op minder dan
4,50 meter van de grond boven de rijweg hangen, hetzij op 2,50 meter van de grond
boven de gelijkgrondse of verhoogde berm, gracht of het voetpad.
2° Op last van de burgemeester moeten de beplantingen, aangebracht in strijd met de
bepalingen van dit artikel hetzij verwijderd, hetzij gesnoeid worden. Ingeval van
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weigering kan dit ambtshalve en tegen de in een afzonderlijk retributiereglement
bepaalde vergoeding door de gemeentediensten uitgevoerd worden.
Aanvullend Politiereglement Stad Ieper
4° Gebruik van deuren en poorten
Het plaatsen van afsluiting moet op een minimale afstand van 50 cm van de boordsteen
van het voetpad of van de rand van de weg.
Deuren en poorten, hetzij draaiend of kantelend, mogen bij het openen of het sluiten,
niet over de openbare weg komen.
5° Niet gemotoriseerde voortbewegingstoestellen (bv. Éénwielers,
skateboards, skeelers, inliners, …)
Het is verboden niet-gemotoriseerde voortbewegingstoestellen te gebruiken op de Grote
Markt of op andere pleinen of openbare plaatsen met natuursteenelementen. Voor het
overige is het gebruik van deze toestellen toegestaan als de veiligheid van voetgangers en
de vlotte doorgang niet in het gedrang worden gebracht.

artikel 2.3.1.4
1° Elke bewoner, gebruiker of eigenaar van een onroerend goed is ertoe gehouden om
het voetpad, de straatgoten of de gelijkgrondse of verhoogde berm tussen de rijbaan en
de perceelgrens van de betreffende eigendom op regelmatige basis te onderhouden hetzij
door het vegen hetzij door het maaien van het gras of op een andere manier. Minstens
dienen het voetpad en straatgoten vrijgehouden te worden van onkruid of andere gladde,
gevaarlijke of bevuilende stoffen of producten. In een woonerf geldt deze verplichting
over een breedte van 1,5 meter te rekenen vanaf de perceelgrens. Het is tevens
verboden slijk, zand of andere vuilnis in de straatgoten of straatkolken te vegen. Deze
bepaling geldt onverminderd het onderhoud dat door de openbare diensten op bepaalde
plaatsen wordt uitgevoerd.
2° De bewoners, gebruikers of eigenaars van een onroerend goed moeten ingeval van
sneeuwval of ijzelvorming, de sneeuw of ijzel binnen een redelijke termijn van het
voetpad over een breedte van minstens 1 meter voor en/of palend aan hun onroerend
goed verwijderen of bestrijden. De sneeuw en het ijs mogen bij het wegruimen niet op
de openbare weg worden gebracht, maar wel op de uiterste rand van het voetpad,
zodanig dat het verkeer geen hinder ondervindt en voldoende openingen worden gelaten
voor het afvloeien van dooiwater. Bij vriesweer is het verboden op de openbare weg
water te gieten of te laten lopen.
3° Ingeval van meergezinswoningen rust deze verplichting op de gebruiker van het
gelijkvloers en bij gebreke hieraan op de gebruikers van de verdiepingen in stijgende
volgorde, of op de eigenaar of vereniging van mede-eigenaars, voor zover dit bepaald is
in een reglement van inwendige orde en behoudens bijzondere afspraken in het
reglement van inwendige orde. Rondom kerken en andere openbare gebouwen valt deze
plicht ten laste van de besturen die er het beheer over hebben, behoudens
andersluidende afspraken.
artikel 2.3.1.5
Onverminderd de verplichtingen in artikel 2.2.3.1, is het verboden op vensterbanken of
andere delen van gebouwen of constructies voorwerpen te plaatsen of aan de gevels van
gebouwen voorwerpen op te hangen die het vlot verkeer en het gemak van doorgang
hinderen of die door een onvoldoende stevige bevestiging op de openbare weg kunnen
vallen en aldus de veiligheid in het gedrang kunnen brengen.
artikel 2.3.1.6
1° Het op regelmatige wijze georganiseerd en bezoldigd vervoer van personen op de
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openbare weg door middel van voertuigen getrokken door trek- en lastdieren is slechts
toegelaten na het verkrijgen van een voorafgaande machtiging van de burgemeester.
2° Deze machtiging kan hetzij tijdelijk hetzij voor een langere duur met een maximum
van drie jaar worden toegestaan. De in dit artikel bedoelde voertuigen dienen voorzien
te zijn van een identificatienummer gekoppeld aan de verkrijgen machtiging. Dit nummer
wordt ter beschikking gesteld door het gemeentebestuur en dient goed zichtbaar langs
enerzijds de weerszijden van het voertuig en anderzijds de achterkant van het voertuig
te worden aangebracht.
artikel 2.3.1.7
Overtredingen van de bepalingen van deze paragraaf worden bestraft met een
administratieve geldboete van minimum € 50 tot maximum € 125.

§2 Grachten, beken en afsluitingen
artikel 2.3.2.1
Bij het bewerken van het veld, dient de gebruiker van het veld of zijn aangestelde of
uitvoeringsagent ervoor te zorgen dat hij voldoende afstand houdt van grachten en
beken, opdat deze niet zouden beschadigd worden en er geen aarde of vruchten of
andere voorwerpen in de gracht zouden vallen. Indien er toch aarde of andere
voorwerpen in de gracht of beek terechtkomen of schade wordt aangebracht, is de
eigenaar en/of gebruiker verplicht deze onmiddellijk weg te ruimen of te herstellen.
Indien dit niet gebeurt, kan dit door de gemeentediensten uitgevoerd worden op kosten
van de overtreder.
artikel 2.3.2.2
Bij het delven van grachten en beken en het wegnemen van zomerbermen, zijn de
aangelanden om reden van openbare veiligheid verplicht te aanvaarden dat de specie,
die opgedolven of afgegraven wordt op de boord van het aanpalende veld, land of weide
gelegd wordt. De specie zal door de uitvoerder van de werken op een zo smal mogelijke
strook gelegd worden.
artikel 2.3.2.3
Veldopritten en inbuizingen zullen onderhouden worden door diegenen voor wiens nut ze
aangelegd zijn. Behoudens in geval van overmacht, zal de belanghebbende er steeds
over waken dat de normale afvloeiing van het water onder de veldopritten en doorheen
de inbuizingen kan gebeuren en dat het water en de modder van de landerijen niet over
de veldoprit op de straat terecht komen. Indien er meerdere gebruikers zijn van een
veldoprit, zijn ze solidair verantwoordelijk voor het goede onderhoud van de veldoprit.
artikel 2.3.2.4
Langs wegen waar geen grachten voorkomen, zijn de gebruikers van velden en landerijen
die aan een openbare weg palen ertoe gehouden bestendig een met de rijbaan
gelijkgrondse strook van minstens één meter breedte vrij te laten. Deze strook mag niet
bewerkt, bezaaid en beplant worden. In deze strook mag geen enkele hindernis opgericht
worden. Deze strook wordt gemeten vanaf de rand van de gebetonneerde of
geasfalteerde weg zoals bepaald in de atlas van de buurtwegen of in andere plannen van
aanleg en minstens vanaf de rand van het verharde gedeelte.
artikel 2.3.2.5
Waar de grachten dichtgelegd zijn door inbuizing, dient de volledige strook van de
dichtgelegde gracht langs de openbare weg vrij te blijven.
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artikel 2.3.2.6
1° Indien als gevolg van onzorgvuldig gebruik van de velden, landerijen en hun opritten
bij hevige regenval aarde en slijk van de velden en landerijen op de openbare weg
terechtkomen, is de gebruiker van bedoelde velden en landerijen verplicht deze
onmiddellijk van de openbare weg af te ruimen. Indien na aanmaning door de
gemeentelijke overheid of de politie hieraan geen gevolg wordt gegeven, kan dit door of
in opdracht van het gemeentebestuur uitgevoerd worden op kosten van de gebruiker.
2° Tijdens het rooien van veldvruchten en wanneer de weersomstandigheden aanleiding
geven tot modder op de weg, moet de landbouwer of zijn aangestelde de gevaarlijke
situatie aanduiden door middel van het verkeersbord A51 met onderbord “modder”. Deze
maakt hiervan melding aan de politie. Tijdens en na de werkzaamheden dient de rijbaan
gereinigd te worden om de berijdbaarheid te waarborgen.
3° De modder op de weg dient ten laatste aansluitend op de werkzaamheden op
voldoende wijze opgeruimd of verwijderd te worden in die mate dat er geen gevaar
bestaat voor de andere weggebruikers. Ingeval de politie een gevaarlijke situatie
vaststelt of ter plaatse geroepen worden, beoordelen zij de veiligheid voor het verkeer
en vorderen in voorkomend geval de brandweerdienst ten einde het wegdek te reinigen.
De kosten worden verhaald op de verantwoordelijke in overeenstemming met een
afzonderlijke retributiereglement.
artikel 2.3.2.7
Bij het bewerken van velden en landerijen moet er steeds voor gezorgd worden dat er
geen schade aangericht wordt aan de openbare weg of plaats. Indien toch schade
aangericht wordt, dient de verantwoordelijk deze onmiddellijk te herstellen en indien hij
dit volgens de regels van het goede vakmanschap zelf niet kan doen, is hij ertoe
gehouden onmiddellijk schriftelijk aangifte te doen bij het gemeentebestuur.
artikel 2.3.2.8
Wanneer een eigenaar of gebruiker werken op zijn velden of landerijen laat uitvoeren
door derden, is hij ertoe gehouden hen voor de aanvang van de werken in kennis te
stellen van de onder deze afdeling gestelde artikelen.
Het is de eigenaar en/of de gebruiker die in alle omstandigheden verantwoordelijk blijft
voor eventuele inbreuken op voorgaande bepalingen.
artikel 2.3.2.9
Het is verboden om bermen af te branden.
Aanvullend politiereglement Stad Ieper
artikel 2.3.2.10. Het gebruik van quads en crossmotoren
Het rijden met quads en crossmotoren van om het even welk type is verboden op
buurtwegen op het grondgebied van Ieper. Uitzondering kan enkel gemaakt worden voor
die quads die noodzakelijk zijn in functie van de land- of tuinbouwuitbating en/of voor het
uitvoeren van beheerwerken op de aanpalende landbouwpercelen en op de paden zelf.

artikel 2.3.2.11
Overtredingen van de bepalingen van deze paragraaf worden bestraft met een
administratieve geldboete van minimum € 50 tot maximum € 125.
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Afdeling 4: Reclame en publiciteit
artikel 2.4.1
1° Het is verboden aanplakbrieven aan te brengen en enig ander visueel of auditief
reclame- of publiciteitsmiddel te gebruiken op openbare wegen en plaatsen of aan
openbare gebouwen op het volledige grondgebied. Is wel toegelaten:
reclame voor de eigen handelszaak en/of zijn aangeboden producten en/of
diensten op de openbare weg of plaats rechtstreeks aansluitend aan de
handelszaak, reclame op de hiervoor speciaal uitgeruste plaatsen.
publiciteit
rechtstreeks
aangebracht
op
een
motorvoertuig
dat
in
overeenstemming met de bepalingen van de verkeerswetgeving van de hogere
overheid rijdt op of geparkeerd staat op of langs de openbare weg.
2° Het is verboden aanplakbrieven aan te brengen en enig ander visueel of auditief
reclame- of publiciteitsmiddel te gebruiken op privaat domein en op of aan private
eigendommen, zichtbaar vanaf de openbare weg, die naar kleur en vorm niet voldoen
aan de voorschriften van de bevoegde overheden inzake veiligheid en zichtbaarheid op
of langs de openbare weg. Elke aanplakbrief of publiciteitsmiddel dient op een
ordentelijke manier aangebracht te worden en dient steeds in een propere toestand
gehouden te worden.
Het gebruikte reclame- of publiciteitsmiddel mag op geen enkele manier de doorgang,
zichtbaarheid en veiligheid op het openbaar domein in het gedrang brengen.
3° Het overtreden van de bepalingen van dit artikel wordt bestraft met een
administratieve geldboete van minimum € 50 en maximum € 100.
artikel 2.4.2
1° Het ophangen van spandoeken over de openbare wegen en plaatsen mag enkel
gebeuren in overeenstemming met de hierna bepaalde voorwaarden en op de wijze zoals
bepaald in deze verordening.
2° Onverminderd de reglementering van de hogere overheid van toepassing langs de
gewestwegen, mogen spandoeken alleen opgehangen worden op de door de gemeente
aangeduide straten en pleinen
3° Het ophangen van spandoeken op of langs openbare wegen en plaatsen is onderhevig
aan het verkrijgen van een voorafgaande vergunning van de burgemeester,
onverminderd de vergunning verstrekt door andere bevoegde overheden.
4° De volgende regels zijn van toepassing bij het ophangen van spandoeken:
1. de vrije doorrijhoogte boven de wegas moet minstens 4,50 m bedragen;
2. de tekst op de spandoeken moet in hoofdzaak betrekking hebben op het
evenement; handelsreclame en alle andere publiciteit is ondergeschikt;
3. de spandoeken moeten beantwoorden aan de voorschriften opgelegd in wet- en
regelgeving met betrekking tot de verkeersveiligheid en de zichtbaarheid langs
de openbare weg; het ophangen van de spandoeken valt onder de volledige en
uitsluitende verantwoordelijkheid van de vergunninghouder;
4. het ophangen en wegnemen van de spandoeken moet gebeuren met zorg voor
de openbare weg of plaats, dat desgevallend in zijn oorspronkelijke staat hersteld
moet worden;
5. de spandoeken mogen ten vroegste vier weken voor de manifestatie opgehangen
worden en moeten binnen de week na het evenement worden weggenomen;
5° Het niet naleven van bepalingen van dit artikel wordt, onverminderd strafsancties
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in andere reglementering bepaald, bestraft met een administratieve geldboete van
minimum € 50 en maximum € 100.
6° Bij gevaar voor de openbare veiligheid en bij het niet naleven van de voorschriften
van deze verordening, kunnen de spandoeken op last van de burgemeester verwijderd
worden.
artikel 2.4.3
Onverminderd andere wet- en regelgeving van hogere overheden, worden alle
bekendmakingen en aanplakkingen in verband met politieke verkiezingen
gereglementeerd via een aparte politieverordening.

Aanvullend Politiereglement Stad Ieper
artikel 2.4.4. Tijdelijke Publiciteit
Deze bepalingen zijn van toepassing op tijdelijke publiciteitsmiddelen op de openbare weg
aangebracht op een vaste constructie naar aanleiding van een occasionele en tijdelijke
manifestatie van culturele, caritatieve, religieuze, sportieve en recreatieve aard.
Zij betreft alle vormen van visuele reclame zoals borden, aanplakbrieven, enz.
artikel 2.4.5.
Het plaatsen van die publiciteitsmiddelen moet aangevraagd worden aan het college van
burgemeester en schepenen met vermelding van:
- de naam, adres, mailadres en telefoonnummer van de aanvrager
- de activiteit, datum en exacte locatie
- de aard van het publiciteitsmiddel
- een voorbeeld van het gevraagde, met de afmetingen, de afbeelding, de tekst of
het schrijven dat zal aangebracht worden
- een overzicht van de inplanting van de publiciteitsmiddelen
- de geldigheidsduur
artikel. 2.4.6.
De plaatsing van de publiciteitsmiddelen mag de veiligheid van de weggebruikers niet in het
gedrang brengen.
artikel 2.4.7.
§ 1. De publiciteitsmiddelen mogen niet beledigend of aanstootgevend zijn.
§ 2. De publiciteitsmiddelen mogen slechts aangebracht worden 15 dagen voor de
manifestatie. De verwijdering moet gebeuren binnen de 5 dagen na de manifestatie.
§ 3. Voor de deelgemeenten Boezinge, Dikkebus, Elverdinge, Hollebeke, Vlamertinge,
Voormezele, Zillebeke en Zuidschote worden er per deelgemeente 3 gemeentewegen aangeduid
waar er tijdelijke publiciteit kan geplaatst worden. Deze aanduiding gebeurt door het college van
burgemeester en schepenen. Per gemeenteweg mogen ten hoogste 3 publiciteitsmiddelen met
een maximale oppervlakte van 1 m² worden aangebracht. Van publiciteitsmiddelen met een
grotere oppervlakte is er slechts één per gemeenteweg toegelaten; in geen geval mag die
oppervlakte 4 m² overschrijden.
In de deelgemeenten Ieper, Sint-Jan en Brielen worden publiciteitsmiddelen enkel door de
gemeentediensten aangebracht op de bestaande borden.
§ 4. De tekst die aangebracht wordt mag uitsluitend een mededeling bevatten i.v.m. de
manifestatie. Commerciële publiciteit op publiciteitsborden is enkel toegelaten in de mate ze
bijkomstig is en in functie van de aangekondigde manifestatie.
§ 5. De publiciteitsmiddelen mogen niet aan palen van de openbare verlichting, van signalisatie
en niet aan brugleuningen bevestigd worden.
§ 6.

De naam en het adres van de aanvrager moeten duidelijk zichtbaar vermeld worden.
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artikel 2.4.8.

Evenementen georganiseerd in samenwerking met de stad Ieper kunnen
mits vergunning van het college van burgemeester en schepenen
aangekondigd worden op de plaats van het evenement. Dit kan door middel
van maximum 2 (werf)doeken met een maximale afmeting van 340 cm
breed en 175 cm lang. Deze publiciteit kan niet op het openbaar domein
geplaatst worden en kan maximum 21 dagen voor het evenement geplaatst
worden en dient weggenomen te worden binnen de 5 dagen na het
evenement. Op deze (werf)doeken is het niet toegelaten op publiciteit te
voeren voor sponsors of commerciële activiteiten.
artikel 2.4.9.
De publiciteitsmiddelen, aangebracht in overtreding met deze verordening,
zullen worden verwijderd op kosten van de organisator.
Het niet naleven van bepalingen van dit artikel wordt bestraft met een
administratieve geldboete van minimum € 50 en maximum € 100.

Afdeling 5: Veiligheid van gebouwen en andere onroerende
infrastructuur
§1 Uitwendige veiligheid
artikel 2.5.1.1
Elke eigenaar of houder van een zakelijk recht op een gebouw is ertoe verplicht om zijn
gebouw in goede staat te bewaren en te onderhouden op een zodanige manier dat het
de veiligheid van de weggebruikers of passanten niet in gevaar kan brengen. Aldus
dienen schoorstenen, dakgoten, rolluiken en andere uitwendige elementen van een
gebouw steeds voldoende stevig en vast te zijn.
artikel 2.5.1.2
Elke eigenaar of houder van een zakelijk recht is er steeds toe gehouden ervoor te zorgen
dat zijn gebouw of terrein zodanig afgesloten is dat het niet betreden kan worden door
derden en op zo’n manier dat het de openbare veiligheid niet in gevaar kan brengen.
artikel 2.5.1.3
Woningen of andere gebouwen die bij besluit van de burgemeester op grond van de
artikelen 133, 134 en 135 §2 van de nieuwe gemeentewet onbewoonbaar werden
verklaard of waarvan de beveiliging, ontruiming of sloping werd bevolen, mogen niet
verder bewoond of gebruikt worden onverminderd de bepalingen van voornoemd besluit.
artikel 2.5.1.4
Elke eigenaar of houder van een zakelijk recht is er steeds toe gehouden de besluiten
van de burgemeester na te leven. Bij het nalaten of in geval van weigering dit te doen,
kan de burgemeester ambtshalve optreden en de nodige maatregelen bevelen en laten
uitvoeren teneinde gevolg te geven aan het besluit. De kosten die hieraan verbonden
zijn, kunnen verhaald worden op de eigenaar of houder van het zakelijk recht van het
betreffende onroerend goed.
artikel 2.5.1.5
Het overtreden van de bepalingen van deze paragraaf wordt bestraft met een
administratieve geldboete van minimum € 150 tot maximum € 350.

§2 Inwendige veiligheid van voor het publiek toegankelijke
gebouwen

Publicatiedatum: 21/08/2019

artikel 2.5.2.1
1° Deze paragraaf is van toepassing op alle inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek
toegankelijk zijn, ook al wordt het publiek er slechts onder bepaalde voorwaarden
toegelaten.
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2° Deze paragraaf is niet van toepassing op de inrichtingen van tijdelijke aard zoals
kermisinrichtingen, tenten, circussen, markten en inrichtingen in open lucht zoals verder
geregeld in deze verordening. Deze paragraaf is evenmin van toepassing op de voor het
publiek
toegankelijke
inrichtingen
waarvoor
bijzondere
regelgeving
inzake
brandveiligheid van toepassing is.
artikel 2.5.2.2
In de artikel 2.5.2.1, 1° bedoelde gevallen, dient de eigenaar of uitbater van een in deze
paragraaf bedoeld publiek toegankelijk gebouw bij de aanvang of heropening van de
exploitatie te beschikken over een attest van de burgemeester waarin de toepassing van
de brandveiligheidsnormen wordt bevestigd op advies van de bevoegde
brandweerdienst.
artikel 2.5.2.3
Bij tijdelijke veranderingen of manifestaties in een voor het publiek toegankelijk gebouw
kunnen op advies van de bevoegde brandweerdienst tijdelijke maatregelen worden
opgelegd, teneinde de brandveiligheid en evacuatiemogelijkheden te waarborgen.
artikel 2.5.2.4
1° Onverminderd de verdere bepalingen van deze verordening dient de exploitant alle
nodige maatregelen te nemen om brand te voorkomen en de aanwezigen te beschermen
tegen de gevolgen van brand, andere calamiteiten en paniek.
2° De exploitant, of bij afwezigheid zijn aangestelde, neemt alle nodige maatregelen om
overschrijding van het maximum aantal toegelaten personen te voorkomen.
3° In geval van een tijdelijke uitbating brengt de eigenaar of de houder van een zakelijk
recht op het gebouw de exploitant op de hoogte van alle toepasselijke voorschriften
inzake brandveiligheid en evacuatiemogelijkheden.
artikel 2.5.2.5
1° De exploitant legt op eenvoudige vraag van de burgemeester of zijn aangestelde alle
wettelijk verplichte of noodzakelijke attesten betreffende de installaties, materiaalklasse
en brandweerstanden voor. In de bestaande instellingen mogen geen gemakkelijk
brandbare materialen als rietmatten, stro, karton, boomschors, papier alsmede
gemakkelijk brandbaar textiel en kunststoffen, noch als versiering noch als
bouwmateriaal voor wanden en (valse) plafonds aangewend worden. Onder
'versieringen' wordt niet verstaan de normale, functionele stoffering (gordijnen en
overgordijnen aan ramen, vast muurbekleding, tafellinnen, vast vloerbedekking, e.d.).
2° In elke inrichting dient een veiligheidsregister ter inzage te liggen voor de
burgemeester of zijn afgevaardigde. Dit register bevat alle relevante informatie met
betrekking tot de bij dit reglement of andere regelgeving opgelegde veiligheidscontroles
en verificaties, periodieke controles, exploitatievergunning, aantal toegelaten personen,
verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing (indien
van toepassing) en dergelijke. De exploitant dient de gegevens van het
veiligheidsregister op te volgen en indien nodig te actualiseren.
artikel 2.5.2.6
De technische uitrusting van de inrichting moet ten allen tijde onderhouden worden
volgens alle geldende regels van goed vakmanschap.
artikel 2.5.2.7
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1° De exploitant en zijn medewerkers moeten beschikken over duidelijke, schriftelijke
instructies in verband met de taakverdeling bij brand en evacuatie en over het gebruik
van de aanwezige brandbestrijdingsmiddelen.
2° Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed onderhouden worden, gekeurd, beschermd
tegen vorstgevaar, doelmatig gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig
verdeeld zijn. Het moet steeds onmiddellijk in werking kunnen gebracht worden.
artikel 2.5.2.8
Om de brandrisico’s verbonden aan het roken te weren dienen een voldoende aantal
veilige asbakken ter beschikking gesteld te worden, in de plaatsen waar roken is
toegelaten in overeenstemming met de geldende reglementering op het roken. De
asbakken dienen op regelmatige tijdstippen veilig gereinigd te worden.
artikel 2.5.2.9
1° De exploitant zal het publiek slechts toelaten na zich er telkens van vergewist te
hebben dat alle uitgangen en nooduitgangen goed zichtbaar en onmiddellijk bruikbaar
zijn.
2° De exploitant dient te allen tijde toegang te verlenen aan de burgemeester of zijn
afgevaardigde.
3° Aanvullend op de bestaande wettelijke verplichting moet de exploitant de volgende
installaties periodiek laten nazien, hetzij door een bevoegde persoon, hetzij door een
bevoegde installateur, hetzij door de externe dienst voor technische controles:
Brandalarmen;
Brandbestrijdingsmiddelen
Individuele gasverwarmingstoestellen;
Dichtheidsproef gasinstallatie;
Gashouders (tanks > 300 l);
Laagspanning + werking veiligheidsverlichting.
artikel 2.5.2.10
De bewoners en bezoekers van een gebouw of een gedeelte van een gebouw waar brand
uitgebroken is, moeten gehoorzamen aan de bevelen van de leider van de hulpdiensten.
Diezelfde verplichting geldt voor de bewoners van een gebouw of een gedeelte van
gebouw in de buurt van de brand.
artikel 2.5.2.11
Het overtreden van de bepalingen van deze paragraaf wordt bestraft met een
administratieve geldboete van minimum € 150 tot maximum € 350.

§3 Maken van vuur in gebouwen
artikel 2.5.3.1
Het is verboden om een open vuur te maken in een gebouw tenzij in een hiertoe
uitgeruste kachel of open haard, aangesloten op een schoorsteen die in goede staat van
onderhoud moet verkeren.
artikel 2.5.3.2
In uitzondering van artikel 2.5.3.1 is het verboden om in een gebouw of ruimte waar
gemakkelijk brandbare, ontvlambare of ontplofbare producten voorhanden liggen, vuur
te maken of toestellen te gebruiken die brand of ontploffing kunnen veroorzaken of
bevorderen, tenzij voorafgaandelijk de nodige veiligheidsmaatregelen werden
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getroffen en deze toestellen goedgekeurd werden door een officier brandvoorkoming of
zijn aangestelde van de bevoegde brandweerdienst.
artikel 2.5.3.3
Het overtreden van de bepalingen van deze paragraaf wordt bestraft met een
administratieve geldboete van minimum € 150 tot maximum € 350.

Afdeling 6: Kampvuur en kerstboomverbrandingen
artikel 2.6.1
1° Het is verboden een kampvuur of een grote vuurhaard te maken op openbare wegen
en plaatsen behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de
burgemeester onverminderd strengere regelgeving van de hogere overheden. Elke
aanvraag vermeldt de naam van de verantwoordelijke persoon en de datum en plaats
waar het kampvuur of de grote vuurhaard zal aangelegd worden. De burgemeester is
gerechtigd om in zijn besluit om het even welke voorwaarde die een veilig verloop van
het gebeuren waarborgen, op te leggen. Hij is er ook toe gerechtigd om deze
toestemming op om het even welk moment in te trekken indien de veiligheid dit vereist.
2° Iedereen die op privaat domein een kampvuur of een grote vuurhaard wenst te
organiseren, dient dit minstens vijf werkdagen vooraf schriftelijk te vragen bij de
burgemeester. Elke aanvraag vermeldt de naam van de verantwoordelijke persoon en
de datum en plaats waar het kampvuur of de grote vuurhaard zal aangelegd worden. In
geval van een kampvuur dient bij de aanvraag de toestemming van de eigenaar van het
terrein gevoegd te worden, voor zover de organisator zelf geen eigenaar is, en dient
tevens het begin- en eindtijdstip van het kampvuur vermeld te worden.
artikel 2.6.2
Onverminderd artikel 2.6.1 zijn bij het houden van kampvuur of grote vuurhaard de
volgende voorschriften van toepassing:
De vlamhoogte mag maximaal 4 meter bedragen;
Er moeten geschikte en voldoende brandblusmiddelen ter plaatse zijn in
overeenstemming met het advies van de bevoegde brandweerdienst;
Na het vuur mag de plaats niet verlaten worden zonder dat het vuur volledig is
gedoofd en elke heropflakkering vermeden is. Tot één uur na het doven voert de
organisator een waakdienst uit;
Het vuur mag niet aangestoken worden op een afstand van minder dan 100 meter
van gebouwen, bossen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stromijten of
plaatsen waar het gras te drogen is gelegd, onverminderd
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-

-

-

-

andere wettelijke bepalingen. De ondergrond moet vrij zijn van brandbare
materialen;
Als brandstof wordt slechts onbehandeld hout of een andere vaste natuurlijke
brandstof, zoals steenkool of houtskool toegestaan;
De voorraadstapels moeten zich ten minste op 24 m afstand van de vuurhaard
bevinden;
Voor het aansteken of aanwakkeren van het vuur mag nooit alcohol noch benzine
of een andere vloeibare of gasvormige brandversneller worden gebruikt;
Er moet een veiligheidszone van minimaal 6 m breed worden vrijgehouden die
op een degelijke manier wordt afgebakend. Hierin mag geen publiek worden
toegelaten;
Er moeten steeds twee medewerkers aanwezig zijn in de veiligheidszone die
toezicht houden op de brandhaard, de veiligheidszone en de onmiddellijke
omgeving. Slechts één mag brandstof aan de brandhaard toevoegen;
Met het oog op het melden van brand of een ongeval moet een medewerker een
mobiel telefoontoestel meedragen met het oproepnummer van de hulpdiensten
(112) en eventueel van de EHBO-medewerker van het evenement. Verder moet
hij op de hoogte zijn van de locatie (straat, plein, terrein) van de vuurhaard of
het evenement;
Bij een aanhoudende windsnelheid van meer dan 4 beaufort (vanaf 29 km/u)
moeten alle vuurhaarden worden gedoofd;
Brandweervoertuigen moeten zich op minder dan 60 m kunnen opstellen,
behoudens een op voorhand toegestane uitzondering.

artikel 2.6.3
Onverminderd artikel 2.6.1 zijn bij het plaatsen van vuurkorven of vuurschalen de
volgende voorschriften van toepassing:
Het vuur wordt gemaakt in een metalen houder van maximum 60 cm diameter
en maximum 90 cm hoogte, groter is verboden!
De korven of schalen dienen buiten op een stabiele plaats opgesteld te worden.
Deze opstelling moet op een veilige afstand van eventueel brandbare of licht
ontvlambare zaken zoals onder meer tentzeilen, afdaken,…
Zorg voor een vrije doorgang voor zowel hulpdiensten als bezoekers.
Probeer rechtstreeks contact van bezoekers (vooral van kinderen) met het vuur
te vermijden.
De vuurkorf of vuurschaal is verboden in een tijdelijk inrichting (tent, kraam,…)
Als brandstof wordt slechts onbehandeld hout of een andere vaste natuurlijke
brandstof, zoals steenkool of houtskool toegestaan; Opslag van deze brandstof
dient op voldoende afstand van de vuurkorf of schaal en buiten het bereik van de
bezoekers.
Voor het aansteken of aanwakkeren van het vuur mag nooit alcohol noch benzine
of een andere vloeibare of gasvormige brandversneller worden gebruikt;
De aanmaak, het voeden en doven mag enkel gebeuren door een aangestelde
van de organisator, die ook zorgt voor permanent toezicht en controle;
Vuurresten worden niet onbeheerd achtergelaten;
Er moeten geschikte en voldoende brandblusmiddelen ter plaatse zijn in de
onmiddellijke omgeving van de vuurkorf.
Met het oog op het melden van brand of een ongeval moet een medewerker
een mobiel telefoontoestel meedragen met het oproepnummer van
de
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hulpdiensten

-

(112) en eventueel van de EHBO-medewerker van het
evenement;
De nodige voorzorgen moeten genomen worden tegen ‘vliegvuur’;
Bij een aanhoudende windsnelheid van meer dan 4 beaufort (vanaf 29 km/u)
moeten alle vuurhaarden worden gedoofd;
De gepaste maatregelen moeten getroffen worden ter bescherming van het
publiek (o.a. afstand, afscherming, brandveilige materialen, verzekeringspolis).

artikel 2.6.4
Het overtreden van de bepalingen van deze afdeling wordt bestraft met een
administratieve geldboete van minimum € 75 tot maximum € 150.

Afdeling 7: Vuurwerk, springstoffen, munitie en wensballonnen
§1 Het gebruik van vuurwerk en springstoffen ten private titel
artikel 2.7.1.1
Deze paragraaf is van toepassing op vuurwerk dat door een particulier, kant-en-klaar
en binnen de normen van de wetgeving, wordt aangeschaft bij een erkend verkoper van
vuurwerk aan het publiek. Dit omvat alle klein feest-, kamer- of knalvuurwerk zoals
onder meer voetzoekers, thunderflashes, knal- of rookbussen, kruid voor
vreugdeschoten, ...
artikel 2.7.1.2
1° Het is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de
burgemeester om op de openbare weg, op openbare plaatsen of op privaat domein het
in vorig artikel bedoelde vuurwerk af te steken of te gebruiken, behoudens op 31
december vanaf 23u30 tot 1 januari om 01u00 van elk jaar. De aanvraag dient minstens
vijf werkdagen vooraf schriftelijk aangevraagd te worden.
2° In publiek toegankelijke gebouwen is het ten allen tijde verboden om ontploffend of
vliegend vuurwerk af te steken of te gebruiken. Het gebruik van ander vuurwerk in een
voor het publiek toegankelijke gebouwen is onderworpen aan de voorafgaandelijke
schriftelijke toestemming van de burgemeester op advies van de bevoegde
brandweerdienst.
3° Na het verkrijgen van de toestemming is de aanvrager er steeds toe gehouden om
de buurtbewoners in een straal van 50 meter in stedelijk gebied en in een straal van
200 meter in landelijk gebied tijdig op de hoogte te houden.
4° De aanvrager wordt belast met het nemen van de nodige veiligheidsmaatregelen.
artikel 2.7.1.3
Het gebruik van ontploffend feestvuurwerk als particulier wordt enkel toegestaan buiten
de bebouwde kom, zoals in de regelgeving in overeenstemming met het wegverkeer,
en dit tot uiterlijk 22u00.
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artikel 2.7.1.4
De aanvraag voor de in het vorig artikel bedoelde toestemming dient minstens vijf
werkdagen vooraf te worden ingediend en moet voldoende gedetailleerd zijn. De
aanvraag vermeldt daarenboven de identiteit van de verantwoordelijke persoon.
artikel 2.7.1.5
Het overtreden van de bepalingen van deze paragraaf wordt bestraft met een
administratieve geldboete van minimum € 25 tot maximum € 70.

§2 Spektakelvuurwerk
artikel 2.7.2.1
Deze paragraaf is van toepassing op vuurwerk dat op maat gemaakt of samengesteld
werd, dat niet aan particulieren mag worden verkocht en dat gebruikt wordt voor
publiekelijke vertoningen.
artikel 2.7.2.2
1° Er mag geen vuurwerk zoals bedoeld in deze paragraaf worden afgestoken zonder
schriftelijke toestemming van de burgemeester. Een aanvraag tot toestemming moet
gericht worden aan de burgemeester ten laatste één maand voor de datum van het
vuurwerk en moet vergezeld zijn van het vuurwerkplan, zoals bedoeld in artikel 2.7.2.7.
2° Elke aanvraag wordt ter advies voorgelegd aan de lokale politie en de bevoegde
brandweerdienst. Het advies is eveneens verplicht bij elke wijziging aan het
vuurwerkplan en in het bijzonder bij wijzigingen aan de goedgekeurde opstelling of van
de plaats waar het vuurwerk wordt afgeschoten. De politie en brandweerdienst kunnen
steeds de nodige instructies geven tot het aanpassen van het vuurwerkplan.
3° Elke aanvraag en vuurwerkplan zijn gebaseerd op een grondige risicoanalyse in
overeenstemming met de goede praktijk en minstens op basis van de richtlijnen
verstrekt door de fabrikant of leverancier van het vuurwerk.
artikel 2.7.2.3
1° De organisator van het evenement ter gelegenheid waarvan spektakelvuurwerk wordt
afgestoken en de vuurwerkmaker moeten in het bezit zijn van een verzekeringspolis die
hun burgerlijke aansprakelijkheid dekt in geval van schade of lichamelijk letsel als gevolg
van het vuurwerk.
2° De organisator duidt voor het vuurwerk een technisch verantwoordelijke aan die
namens de organisator toeziet op het naleven van alle veiligheidsvoorschriften en op de
algemene veiligheid van het publiek. Deze technische verantwoordelijke dient
meerderjarig te zijn.
artikel 2.7.2.4
De vuurwerkmaker dient steeds tijdens de opbouw en het afschieten van vuurwerk te
werken volgens de regels van goed vakmanschap en in elk geval in overeenstemming
met de wettelijke voorschriften van toepassing op elk onderdeel van het vuurwerk of de
installatie.
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Vuurwerk waarbij harde projectielen worden afgevuurd of vuurwerk met een harde
behuizing zijn verboden.
Onder harde projectielen wordt verstaan houten stokken of plastieken behuizing die
onder meer omhoog geschoten worden om het vuurwerk zijn richting te blijven
behouden.
artikel 2.7.2.5
Het vuurwerk mag alleen afgestoken worden bij gunstige meteorologische
omstandigheden. De beslissing om het vuurwerk al dan niet te laten doorgaan berust bij
de burgemeester of zijn afgevaardigde.
artikel 2.7.2.6
Bij elk spektakelvuurwerk zijn minimaal de volgende voorschriften van toepassing:
1° Rond de ontstekingszone gelegen aan de kant van het publiek wordt in voldoende
afscherming voorzien met zandzakken of gelijkaardige middelen teneinde het publiek te
beschermen tegen de gevolgen van een onverwachte ontsteking van dit materiaal op de
grond. Onder ontstekingszone wordt verstaan de plaats van waarop het pyrotechnisch
materiaal wordt afgestoken.
2° Rond het pyrotechnisch materiaal wordt een veiligheidszone afgebakend in
overeenstemming met de richtlijnen van de bevoegde brandweerdienst en minstens met
een straal van 10 meter, waarbinnen de toegang voor het publiek verboden is.
3° In de hierboven vermelde veiligheidszone is het verboden om te roken of om vlammen
of vonken te maken.
4° In de veiligheidszone dienen voldoende bedrijfsklare en gekeurde blusmiddelen ter
beschikking te zijn. De technische verantwoordelijke of z’n medewerkers moeten deze
blusmiddelen te allen tijde kunnen gebruiken en dienen in te grijpen bij het minste
gevaar.
5° De organisator moet het vuurwerk vooraf tijdig aankondigen via de geschreven en
andere media, en is ertoe tevens gehouden om tijdig de buurtbewoners op de hoogte te
stellen.
6° De vuurwerkmaker verzekert een permanent toezicht op de opslag van het
pyrotechnisch materiaal voor, tijdens en na het afsteken van het vuurwerk en waakt
erover dat na het vuurwerk dat al het pyrotechnisch materiaal uit de veiligheidszone
verwijderd is, en dient minstens tot 30 minuten na het beëindigen ervan toezicht te
behouden.
7° De aanwezigheid van een brandweerdienst kan door de burgemeester worden
verplicht.
artikel 2.7.2.7
Het vuurwerkplan zoals bedoeld in artikel 2.7.2.2 bestaat minstens uit de volgende
onderdelen:
Een voldoende gedetailleerd grond- en inplantingsplan op schaal waarop
minstens de verschillende zones (o.a. ontstekingszone, veiligheidszone, …) en
eventueel andere kritieke zones, de locatie van al het vuurwerk (met vermelding
van het kaliber), alle vaste en verplaatsbare opstellingen, voorwerpen,
gebouwen, installaties, beplanting, … die beschadigd kunnen worden door de
neerslag, alsook de vluchtwegen en uitgangen, de
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blusmiddelen, de afgesloten straten en de vrije doorgang voor
interventievoertuigen op een duidelijke manier zijn aangeduid en benoemd;
Algemene informatie over het vuurwerk: datum, plaats (adres), aanvangstijd en
duur;
Een raming van het aantal toeschouwers;
De belangrijkste contactpersonen met hun taken en/of verantwoordelijkheden, en
hoe deze kunnen worden gecontacteerd tijdens het evenement: voornaam, naam,
geboortedatum, adres, telefoonnummer en mobiel nummer van de organisator
van het vuurwerk en van de technisch verantwoordelijke, en naam en adres van
de vuurwerkmaker;
De leverancier van het pyrotechnisch materiaal: naam, adres en
contactgegevens;
Een beschrijving van het pyrotechnisch materiaal: naam, massa, aard, kaliber
(mm), maximale hoogte en straal van de neerslag;
Een afschrift van de verzekeringsovereenkomst of het aanhangsel.

Dit vuurwerkplan moet een praktisch werkdocument zijn voor alle medewerkers en
betrokken partijen. Het vuurwerkplan, inclusief grond- en inplantingsplan, moet worden
gedateerd en ondertekend door de vuurwerkmaker en de organisator van het vuurwerk,
en moet als één volledig document minstens één maand vóór de dag van het vuurwerk
worden voorgelegd aan de burgemeester of zijn afgevaardigde. Op eenvoudige vraag
van de hulpdiensten zal de organisator hen meerdere exemplaren van het vuurwerkplan
en/of het grond- en inplantingsplan bezorgen, teneinde hen toe te laten zich tijdig en
degelijk voor te bereiden.
artikel 2.7.2.8
Het overtreden van de bepalingen van deze paragraaf wordt bestraft met een
administratieve geldboete van minimum € 75 tot maximum € 150.

§3 Munitie en wapens
artikel 2.7.3.1
Iedereen die oorlogsmunitie aantreft, is verplicht hiervan binnen de 24 uur aangifte te
doen bij politie. Het is verboden om zelf over te gaan tot het onschadelijk maken van
oorlogsmunitie.
artikel 2.7.3.2
Buiten de bij de wet toegestane gevallen is het verboden, behalve na voorafgaande
schriftelijke toestemming van de burgemeester of zijn afgevaardigde, op het openbaar
domein of op privaat domein indien dit zichtbaar is van op de openbare weg of het
openbaar domein, wapens, wapens met samengeperste lucht of op wapens gelijkende
voorwerpen te gebruiken of te dragen, behalve deze die duidelijk als nepwapens kunnen
geïdentificeerd worden.
artikel 2.7.3.3
Het overtreden van artikel 2.7.3.1 wordt bestraft met een administratieve geldboete van
minimum € 25 tot maximum € 70. Het overtreden van artikel 2.7.3.2 wordt bestraft met
een administratieve geldboete van minimum € 75 tot maximum € 150.
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§4 Wensballonnen
artikel 2.7.4.1
Het gebruik van wensballonnen is verboden, tenzij met voorafgaandelijke toestemming
van de burgemeester in het kader van publieke evenementen waarbij vanuit het oogpunt
van brandveiligheid en het beperken van schade bij derden dit op een geregelde wijze
kan verlopen.
artikel 2.7.4.2
Het overtreden van de bepalingen van deze paragraaf wordt bestraft met een
administratieve geldboete van minimum € 25 tot maximum € 70.

Afdeling 8: Markten, marktkramen en kermissen
§1 Markten en marktkramen
artikel 2.8.1.1
De bepalingen van deze paragraaf zijn van toepassing op alle plaatsen waar een markt
in open lucht wordt georganiseerd, ongeacht het aantal kramen en ongeacht de
frequentie of de duur ervan. Deze paragraaf bepaalt tevens de minimale eisen waaraan
de opstelling van een markt moet voldoen om de interventies van de hulpdiensten en de
evacuatie op een vlotte wijze te laten verlopen.
artikel 2.8.1.2
§ 1 De organisator van een markt die gedurende het jaar op regelmatige basis
georganiseerd wordt onder toepassing van de wet van 4 juli 2005 op de ambulante
handel, maakt een marktplan op en legt dit ter advies voor aan de bevoegde
brandweerdienst. Dit advies blijft geldig tot zolang deze markt op dezelfde plaats en
wijze georganiseerd wordt.
§2 De organisator van een markt die een grootschalig karakter vertoont en die
gedurende het jaar slechts éénmalig georganiseerd wordt, dient eveneens een marktplan
op te maken dat ter advies aan de bevoegde brandweerdienst moet voorgelegd worden,
waarbij minimaal de inplanting van de kramen met tevens de aanduiding van de vrije
doorgang is opgegeven. Onder grootschalig karakter wordt verstaan, het bezetten en/of
gebruiken van meer dan 3 straten en/of pleinen.
§3 De organisatie van de markten zoals bedoeld in de paragrafen 1 en 2 is onderhevig
aan het verkrijgen aan een voorafgaande vergunning van de burgemeester. Bij de
aanvraag dient het marktplan gevoegd te worden waarna de burgemeester het dossier
voorlegt aan de bevoegde brandweerdienst.
artikel 2.8.1.3
Onafgezien de bijzondere bepalingen in dit reglement moet een markt ten allen tijde
minstens aan de volgende voorwaarden voldoen:
Voertuigen van de veiligheidsdiensten moeten ten allen tijde over een
toegangsweg beschikken;
Lage gebouwen moeten kunnen benaderd worden tot op een afstand van 60 m
of minder;
Middelhoge gebouwen, hoge gebouwen, bedrijfsgebouwen, gebouwen met een
grote bezetting of met een bijzonder risico moeten te allen tijde bereikbaar blijven
via de openbare weg;
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De rijbaan van de openbare weg dient over een breedte van ten minste 4 m vrij
te blijven, dit met een permanent vrije hoogte van minimum 4 m;
Geen enkel marktkraam mag zich verder bevinden dan 60 m van een plaats
waar de brandweervoertuigen zich kunnen opstellen;
De rijen die gevormd worden door de marktkramen dienen minstens om de 30
m onderbroken te worden door een vrije ruimte van ten minste 1,20 m;
Tussen gebouwen en de achterkant van de marktkramen dient steeds een
doorgang met een minimum breedte van 1 m vrij te blijven;
Het is verboden om marktkramen te stationeren boven ondergrondse hydranten
of op een afstand van minder dan 1 m van bovengrondse en ondergrondse
hydranten;
De organisator van de markt zorgt voor wettelijke en gekeurde elektrische
verdeelborden waarop de standhouders kunnen aansluiten;
De installaties aangesloten op de verdeelborden moeten voldoen aan de
geldende reglementeringen ter zake en de regels van goed vakmanschap;
De marktkramen die uitgerust zijn met een elektrische installatie, dienen over
een positief verslag van keuring van de elektrische installatie te beschikken. Dit
verslag moet zijn opgesteld door een erkend organisme zoals aangeduid in artikel
275 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) en artikel
829 van het ARAB. Dit verslag mag niet ouder zijn dan één jaar.

artikel 2.8.1.4
Voor de marktkramen met een kook-, bak-, frituur- of braadtoestel zijn de volgende
voorwaarden van toepassing:
Deze kramen moeten gemakkelijk bereikbaar zijn voor de hulp- en
veiligheidsdiensten;
Deze kramen moeten in het bezit zijn van een gekeurd blustoestel met een
capaciteit van minimum 1 bluseenheid. Dit blustoestel dient op een goed
zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats te worden opgesteld;
Frituren dienen bijkomend te beschikken over een branddeken. Dit deken wordt
op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen. Het
branddeken mag niet in de directe omgeving van de vuren gehangen worden;
Voor de voeding van de kook-, bak- en braadtoestellen, evenals voor de
verwarmingstoestellen, wordt slechts elektriciteit en gas toegestaan. Voor de
voeding van een barbecue of van een afgeschermd verwarmingstoestel zijn ook
vaste brandstoffen toegestaan.
artikel 2.8.1.5
De marktramen die gasflessen gebruiken voor het verwarmen of voor het bereiden van
gerechten dienen met betrekking tot het gebruik van die gasflessen aan de volgende
voorwaarden te voldoen:
De gasflessen dienen buiten het kraam en steeds op een veilige manier opgesteld
te worden, in die mate dat ze tegen al dan niet occasioneel omvallen beschermd
zijn en zonder de doorgangen te belemmeren;
Onverminderd de geldende reglementering dienen de gasinstallaties voorzien te
zijn van voldoende verluchting en moeten ze geplaatst en gebruikt worden in
overeenstemming met de regels van goed vakmanschap;
In geval de gasflessen gebruikt worden in de nabijheid van tenten, moeten deze
gasflessen gegroepeerd worden, buiten staan en afgesloten worden voor het
publiek.
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§2 Kermissen
artikel 2.8.2.1
De bepalingen van deze paragraaf zijn van toepassing op alle plaatsen waar een kermis
in open lucht wordt georganiseerd, ongeacht de frequentie of de duur. Deze paragraaf
bepaalt de minimale eisen waaraan de opstelling van een kermis moet voldoen om de
brandbestrijding en de evacuatie op een vlotte wijze te laten verlopen en om de
interventies van de hulp- en veiligheidsdiensten te vergemakkelijken.
artikel 2.8.2.2
De normen zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 19 december 1997 tot vaststelling
van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe
gebouwen moeten voldoen, zijn van toepassing op kermisattracties en al hun
bijhorigheden, zoals woonwagens, voertuigen, stroomgroepen en andere.
artikel 2.8.2.3
1° De organisator van een kermis die georganiseerd wordt onder toepassing van de wet
van 4 juli 2005 op de ambulante handel en die minstens uit 5 kermisattracties bestaat
maakt een kermisplan op en legt dit ter advies voor aan de bevoegde brandweerdienst.
Dit advies blijft geldig tot zolang de kermis op dezelfde plaats en wijze georganiseerd
wordt.
2° De organisatie van een kermis zoals bedoeld in paragraaf 1 is onderhevig aan het
verkrijgen aan een toestemming van het college van burgemeester en schepenen in
overeenstemming met het toepasselijke gemeentelijke reglement.
artikel 2.8.2.4
Onafgezien de bijzondere bepalingen in dit reglement moet een kermis ten allen tijde
minstens aan de volgende voorwaarden voldoen:
Voertuigen van de veiligheidsdiensten moeten ten allen tijde over een
toegangsweg beschikken;
Lage gebouwen moeten kunnen benaderd worden tot op een afstand van 60 m
of minder;
Middelhoge gebouwen, hoge gebouwen, bedrijfsgebouwen, gebouwen met een
grote bezetting of met een bijzonder risico moeten te allen tijde bereikbaar te
blijven via de openbare weg;
De rijbaan van de openbare weg dient over een breedte van ten minste 4 m vrij
te blijven, dit met een permanent vrije hoogte van minimum 4 m;
Geen enkel kermisattractie mag zich verder bevinden dan 60 m van een plaats
waar de brandweervoertuigen zich kunnen opstellen;
De rijen die gevormd worden door de kermisattracties dienen minstens om de
60 m onderbroken te worden door een vrije ruimte van ten minste 1,20 m;
Tussen gebouwen en de achterkant van de kermisattracties dient steeds een
doorgang met een minimum breedte van 1 m vrij te blijven;
Het is verboden om kermisattracties te stationeren boven ondergrondse
hydranten of op een afstand van minder dan 1m van bovengrondse en
ondergrondse hydranten.
artikel 2.8.2.5
Voor de kermisattracties met een kook-, bak-, frituur- of braadtoestel zijn de volgende
voorwaarden van toepassing:
Deze kramen moeten gemakkelijk bereikbaar zijn voor de hulp- en
veiligheidsdiensten;
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Deze kramen moeten in het bezit zijn van een blustoestel met een capaciteit van
minimum 1 bluseenheid. Dit blustoestel dient op een goed zichtbare en
gemakkelijk bereikbare plaats te worden opgesteld;
Frituren dienen bijkomend te beschikken over een branddeken. Dit deken wordt
op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen. Het
branddeken mag niet in de directe omgeving van de vuren gehangen worden;
Voor de voeding van de kook-, bak- en braadtoestellen, evenals voor de
verwarmingstoestellen, wordt slechts elektriciteit en gas toegestaan. Voor de
voeding van een barbecue of van een afgeschermd verwarmingstoestel zijn ook
vaste brandstoffen toegestaan.

artikel 2.8.2.6
De kermisattracties die gasflessen gebruiken voor het verwarmen of voor het bereiden
van gerechten dienen met betrekking tot het gebruik van die gasflessen aan de volgende
voorwaarden te voldoen:
De gasflessen dienen buiten de kermisattractie en steeds op een veilige manier
opgesteld te worden, in die mate dat ze tegen al dan niet occasioneel omvallen
beschermd zijn en zonder de doorgangen te belemmeren;
Onverminderd de geldende reglementering dienen de gasinstallatie voorzien te
zijn van voldoende verluchting en moeten ze geplaatst en gebruikt worden in
overeenstemming met de regels van goed vakmanschap;
Ingeval de gasflessen gebruikt worden in de nabijheid van tenten, moeten deze
gasflessen gegroepeerd worden, buiten staan en afgesloten worden voor het
publiek.
artikel 2.8.2.7
De gebruikers van de kermisattracties moeten geëvacueerd kunnen worden. Hiertoe
moeten evacuatiewegen vrij gehouden worden. Deze evacuatiewegen moeten naar een
veilige plaats leiden. De vrije breedte van deze evacuatiewegen moet minstens 1,20 m
bedragen.

§3 Controle op markten en kermissen en sancties
artikel 2.8.3.1
Tijdens de oprichting van de kermis kan door de brandweerdienst en/of de politie en /of
de ambtenaar noodplanning een controlerondgang gemaakt worden langsheen het
parcours in functie van de naleving van deze reglementering en de andere wettelijke
voorschriften.
artikel 2.8.3.2
De burgemeester of zijn gemachtigde kunnen ten allen tijde de kramen die uitgerust zijn
met gasflessen onderwerpen aan lekdetectie op de kranen en leidingen.
artikel 2.8.3.3
Het overtreden van de bepalingen van deze afdeling wordt bestraft met een
administratieve geldboete van minimum € 75 tot maximum € 150.
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Afdeling 9: Fuiven, feesten en evenementen in voor het publiek
toegankelijke inrichtingen en in open lucht
§1 Algemeen
artikel 2.9.1.1
In geval een organisator van een fuif, feest of evenement aan het college van
burgemeester en schepenen een machtiging vraagt in toepassing van de regelgeving
sterke dranken, dan is het voor -16-jarigen verboden aanwezig te zijn op de fuif, het
feest of het evenement met gecontroleerde toegankelijkheid.
Het is de organisator verboden -16-jarigen de toegang te verlenen en er dient door de
organisator aangetoond te worden op welke wijze hij dit verbod op een systematische
wijze toepast en bewaakt.
Enkel voor grootschalige evenementen met bovenlokale uitstraling kan de burgemeester
hierop uitzonderingen toestaan.
artikel 2.9.1.2
Feesten en evenementen, al dan niet met dansgelegenheid of het gebruik van
elektronisch versterkte muziek en die voor het publiek toegankelijk zijn, moeten
minstens één maand vooraf bij het gemeentebestuur worden gemeld aan de hand van
een hiervoor door het gemeentebestuur ter beschikking gesteld formulier en bij de door
het gemeentebestuur aangeduide diensten.
Het meldingsformulier bevat minstens de identiteit- en contactgegevens van de
organisator, de aard van de activiteit en de verantwoordelijke voor de veiligheid.
artikel 2.9.1.3
1° De volgende fuiven, feesten en evenementen kunnen worden onderworpen aan een
voorafgaand overleg tussen de organisatoren en de bevoegde diensten van het
gemeentebestuur, evenals hulp- en politiediensten, onder de verantwoordelijkheid van
de burgemeester:
• in tenten;
• in occasioneel hiervoor gebruikte gebouwen;
• in open lucht;
• of in een voor het publiek toegankelijke inrichting waarbij de fuif, het feest, of
het evenement een grootschalig karakter vertoont;
Tijdens dit overleg worden alle aspecten inzake veiligheid voor het aanwezige publiek
besproken, onder meer de aanwezigheid van voldoende nooduitgangen, het gebruik van
brandbare materialen, de aanwezigheid van een interne of externe veiligheidsdienst
zoals bedoeld in de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de
beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten en/of een hulpdienst, de
eventueel te nemen verkeersmaatregelen en dergelijke.
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De afspraken gemaakt tijdens deze overlegvergadering kunnen door de burgemeester
in een besluit worden opgenomen en als bijzondere voorwaarden aan de organisator
opgelegd worden.
2° Het overtreden van dit artikel wordt bestraft met een administratieve geldboete van
minimum € 50 tot maximum € 100.
artikel 2.9.1.4
1° Ongeacht het soort inrichting bedraagt het maximum aantal aanwezigen dat is
toegelaten 3 personen per vrije vierkante meter vloeroppervlakte, 2 personen per
vierkante meter vloeroppervlakte voor de ruimtes gevuld met enkel stoelen en 1 persoon
per vierkante meter voor de ruimtes gevuld met tafels en stoelen. Onder een vrije
vierkante meter wordt verstaan een vierkante meter oppervlakte waarop geen
constructies worden opgesteld en waar het publiek is toegelaten. De organisator dient
aan te tonen hoe op een systematische wijze de norm wordt toegepast en bewaakt.
2° De gebouwen die opengesteld worden voor private feesten en voor het publiek waar
kan gedanst worden en die niet dienen te beschikken over een milieuvergunning volgens
de geldende milieureglementering, waar minstens zesmaal op jaarbasis feesten en
ontspanningsactiviteiten plaatsvinden, moeten voorzien zijn van een duidelijk leesbaar
en aangebracht bord met vermelding van het maximum aantal toegelaten personen
berekend in overeenstemming met het eerste punt van dit artikel.
artikel 2.9.1.5
Fuiven, feesten en evenementen in voor het publiek toegankelijke inrichtingen en in
open lucht dienen vanaf 250 aanwezige toeschouwers te beschikken over een
bewakingsdienst met minstens 2 personen. Per extra 250 aanwezige toeschouwers dient
een extra bewakingspersoon aanwezig te zijn.

§2 Openbare veiligheid van tenten, tijdelijke en/of mobiele
constructies en dansgelegenheden die niet milieuvergunningsplichtig zijn.
artikel 2.9.2.1
Deze paragraaf is van toepassing op alle inrichtingen ongeacht of ze op openbaar of op
privaat domein gelegen zijn, waar feesten en ontspanningsactiviteiten worden
georganiseerd zoals fuiven, muziekactiviteiten, theateractiviteiten, eetfestijnen,
sportactiviteiten en tentoonstellingen en die plaatshebben in:
Tenten met een totale oppervlakte van meer dan 150 m²;
Tijdelijke en/of mobiele constructies met een totale oppervlakte van meer dan
150 m²;
Alle gebouwen die opengesteld worden voor private feesten en voor het publiek
waar kan gedanst worden en die niet dienen te beschikken over een
milieuvergunning volgens de geldende milieureglementering.
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artikel 2.9.2.2
Onverminderd de wet en regelgeving van de hogere overheden, zijn de volgende
bepalingen van toepassing op de inrichtingen vermeld in artikel 2.9.2.1.
1° Het is ten allen tijde verboden om in deze inrichtingen open vuur te maken, danwel
Bengaals vuur te gebruiken. Het is in deze inrichtingen verboden om ontvlambare of
gemakkelijk ontvlambare stoffen of recipiënten die deze bevatten op te slaan in het voor
het publiek toegankelijke of bereikbare deel van deze inrichting. Daarenboven is elke
opeenstapeling of opslag van brandbaar materiaal verboden in het voor het publiek
toegankelijke of bereikbare deel van deze inrichting.
2° De gebruikers van deze inrichtingen nemen de nodige maatregelen om de risico’s
eigen aan het gebruiken van kaarsen en gelijkaardige producten voldoende in te perken
of te beveiligen. De nodige schikkingen dienen getroffen te worden om te vermijden dat
kaarsen omvallen en deze dienen op voldoende afstand geplaatst te worden van
mogelijke risico’s. Assen en andere verbrandingsresten moeten gedeponeerd worden in
een brandbestendige container of vuilnisbak die zich op een voldoende veilige afstand
van de inrichting bevindt.
3° Op de plaatsen waar in overeenstemming met de regelgeving nog mag gerookt
worden, dienen de gebruikers ervoor te zorgen, dat het roken op een veilige manier kan
gebeuren, onder meer door het plaatsen van voldoende asbakken, deze regelmatig te
reinigen en andere veiligheidsmaatregelen te treffen.
4° De bekledingen die in deze inrichtingen worden aangebracht moeten zo aangebracht
worden dat er zich geen stof en of afval kan ophopen in of achter de bekleding. Doeken
of zeilen die in deze inrichtingen worden opgehangen dienen voldoende brandwerend te
zijn en mogen op geen enkele manier deuren, uitgangen, veiligheidsverlichting of
pictogrammen aan het zicht onttrekken of het gebruik ervan te bemoeilijken.
artikel 2.9.2.3
1° De in- en uitgangen van deze inrichtingen moeten aan de volgende voorwaarden
voldoen:
De in- en uitgangen moeten een minimum breedte hebben van 80 centimeter;
In- en uitgangen die hieraan niet voldoen, worden niet meegerekend in de
berekening van de vluchtroutes;
De totale breedte van alle in- en uitgangen samen uitgedrukt in centimeter, is
minimum gelijk aan het maximum aantal toegelaten personen;
De in- en uitgangen leiden naar een voldoende grote open ruimte die kan
ontsloten worden naar de openbare weg. Ze mogen in geen enkel geval door
andere bezette lokalen lopen;
Bij gebouwen die op regelmatige basis gebruikt worden voor feesten en
ontspanningsactiviteiten moet een verzamelplaats aangeduid worden;
De in- en uitgangen moeten beantwoorden aan de algemeen toepasselijke
principes van een nooduitgang, of dienen er ter plaatse en afhankelijk van het
oordeel van de bevoegde brandweerdienst de nodige maatregelen genomen te
worden;
De in- en uitgangen mogen in geen geval door welk obstakel ook gehinderd
worden, en hebben een vrije hoogte van minimaal 200 centimeter.
2° Het aantal uitgangen van deze inrichtingen wordt afgestemd op de maximale
bezetting, of wordt de maximale bezetting bepaald in functie van het aantal uitgangen
dat aan de voorwaarden van 1° voldoet. Onverminderd de plaatsgesteldheid van de
inrichting die beoordeeld wordt door de bevoegde brandweerdienst moeten er steeds
twee uitgangen beschikbaar zijn.
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artikel 2.9.2.4
Indien de inrichting voorzien wordt van enkel zitplaatsen, of met tafels en stoelen, neemt
de organisator de nodige maatregelen opdat er voldoende afstand zou zijn tussen de
zitplaatsen of stoelen. De organisator richt de inrichting zo in dat er een patroon met
vlakken wordt voorzien waarbij de gangen die leiden naar de zitplaatsen steeds
vrijgehouden worden van belemmeringen en minstens 80 centimeter breed zijn. Vanaf
eender welke zitplaats moet binnen de 5 meter een gang kunnen bereikt worden.
Afwijkingen zijn steeds afhankelijk van een advies van de bevoegde brandweerdienst
met betrekking tot de gevraagde afwijking.
artikel 2.9.2.5
In elke inrichting dient signalisatie aangebracht te worden door middel van
pictogrammen zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 17 juni 1997. De pictogrammen
duiden de vluchtwegen en andere veiligheidsvoorzieningen op een duidelijke zichtbare
wijze aan.
artikel 2.9.2.6
Elke inrichting dient uitgerust te zijn met veiligheidsverlichting die beantwoordt aan de norm
NBN-EN 1838. De veiligheidsverlichting dient op een dergelijke wijze geïnstalleerd te worden,
zodanig dat een veilige en vlotte evacuatie mogelijk wordt. De veiligheidsverlichting moet
onmiddellijk en automatisch in werking treden bij het uitvallen van de gewone verlichting en
moet over een autonomie van 1 uur beschikken.

artikel 2.9.2.7
De plaatsing van de verlichtingstoestellen mag in geen enkel geval aanleiding geven tot
enig brandgevaar. Het afdekken van verlichtingstoestellen met hiervoor niet voorzien
materiaal is verboden. De ventilatie van de toestellen mag niet gehinderd worden.
artikel 2.9.2.8
1° Tenten en tijdelijke en/of mobiele constructies dienen met voldoende
verankeringspunten te worden opgesteld om omkantelen of instorten te voorkomen. Zij
moeten ten minste aan 2 zijden vrij zijn en ten minste op 5 meter van andere
constructies, gebouwen of inrichtingen opgesteld worden. Zij moeten op de aangewezen
plaatsen ordelijk opgesteld worden, zodanig dat zij door de voertuigen van de
brandweerdienst en andere hulpdiensten kunnen benaderd worden. De bereikbaarheid
van hydranten mag op geen enkele wijze gehinderd worden door opstellingen op het
terrein.
2° Voor tenten, tijdelijke en/of mobiele constructies vanaf een oppervlakte van 200 m2
zijn de volgende bijzondere voorschriften van toepassing:
De toegangswegen moeten daartoe voldoen aan volgende eisen:
minimale vrije breedte 4 m,
minimale vrije hoogte 4 m;
De minimale vrije breedte mag op geen enkele manier beperkt worden door
het parkeren van voertuigen of het plaatsen van obstakels;
Voor doodlopende wegen is de minimum vrije breedte 8 meter.
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artikel 2.9.2.9
Het gebruik binnen voor de verwarming van de tenten, tijdelijke en/of mobiele
constructies of de opslag van persflessen en gassen zijn de volgende voorschriften van
toepassing:
1° Verwarmingstoestellen met als brandstof alcohol, benzine of petroleum zijn verboden.
2° De verwarmingsinstallatie moet op een veilige manier opgesteld worden en op
zodanige wijze dat de brandveiligheid gewaarborgd blijft.
3° De persflessen en houders zijn te plaatsen buiten de inrichting in een niet voor het
publiek toegankelijke zone of een volledig afzonderlijke ruimte met voldoende
verluchting met buitenlucht. De verbindingen moeten steeds voldoende veilig zijn en de
onmiddellijke aansluitingen dienen te gebeuren door middel van een zo kort mogelijk
gehouden flexibele rubberslang in goede staat.
artikel 2.9.2.10
Tenten, tijdelijke en/of mobiele constructies vanaf een oppervlakte van 200 m2 moeten
uitgerust zijn met een voldoende aantal blustoestellen waarvan het aantal te bepalen is
in overleg met de bevoegde brandweerdienst. De organisator, uitbater of gebruiker van
deze inrichtingen moet voorzien in minstens 1 telefoontoestel of ander
communicatiemiddel teneinde voldoende snel de hulpdiensten te kunnen alarmeren.
artikel 2.9.2.11
Voor manifestaties die plaatsvinden in tenten, tijdelijke en/of mobiele constructies vanaf
een oppervlakte van 500 m2 of die een terrein met een oppervlakte van minimum 1.000
m2 bezetten, moeten de organisatoren een intern noodplan opstellen dat erop gericht is
de ernst van de gevolgen van een ongewenste gebeurtenis te beperken.
Het intern noodplan bevat minimaal volgende gegevens:
Het aanvraagformulier met algemene gegevens over de manifestatie;
Een inplantingsplan met een getrouwe weergave van het gebouw of installatie en
zijn onmiddellijke omgeving. Op het inplantingsplan worden de toegangswegen,
in- en uitgangen, brandbestrijdingsvoorzieningen en bijzondere risicopunten
aangeduid;
Een lijst van contactpersonen met telefoonnummers voor en tijdens de
manifestatie;
De telefoonnummers van de hulpdiensten;
De beschrijving van de te nemen maatregelen bij een evacuatie (alarmering,
verzamelplaats, opvang van de hulpdiensten);
Een beschrijving van de potentiële gevaren (gevaarlijke producten, elektriciteit,
verwarming);
Een beschrijving van de actieve veiligheidsmaatregelen (blusapparaten,
hoofdschakelaar elektriciteit, alarmeringssysteem,…);
Een beschrijving van de passieve veiligheidsmaatregelen zoals
veiligheidsverlichting of een noodstroomaggregaat.
artikel 2.9.2.12
De organisatoren zullen te allen tijde vrije toegang verlenen tot hun domein, gebouwen,
constructies en installaties aan de burgemeester of zijn afgevaardigde, evenals aan de
bevoegde politie- en brandweerbeambten, met het oog op de
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handhaving van de openbare orde en teneinde op de toepassing van deze
reglementering na te zien.
artikel 2.9.2.13
Het overtreden van de artikelen van deze afdeling, of het niet naleven van de besluiten
genomen in uitvoering van deze artikelen, wordt bestraft met een administratieve
geldboete van minimum € 125 tot maximum € 300.

Afdeling 10: Gedragingen die een gevaar vormen voor de
openbare veiligheid en bepalingen inzake de bestrijding van
maatschappelijke overlast
artikel 2.10.1
Met een administratieve geldboete van minimum € 25 en maximum € 70, onverminderd
strengere straffen door de wet opgelegd zo die er zijn, worden gestraft:
Zij die voorwerpen op de openbare weg of plaats neerwerpen, plaatsen of
achterlaten, die door hun val of door ongezonde uitwasemingen kunnen schaden;
Zij die op openbare wegen, openbare plaatsen of velden en andere niet
afgesloten eigendommen staven, stangen, gereedschappen, ladders of wapens
waarvan misbruik zou kunnen gemaakt worden, onbeheerd achterlaten;
Zij die op openbare wegen en plaatsen het voetpad en wegdek beschadigen of
zonder voorafgaande machtiging beschilderen;
Zij die kwaadaardige of woeste dieren, die onder hun bewaring staan, laten
rondzwerven;
Zij die honden niet aan de leiband houden;
Zij die hun honden aanhitsen of niet terughouden, wanneer deze de
voorbijgangers aanvallen of vervolgen, zelfs als er geen kwaad of schade uit
volgt;
Zij die vee, trek-, last- of rijdieren op andermans grond doen of laten lopen ten
tijde dat die grond met veldvruchten bezet is.
Zij die op de openbare straten, wegen, pleinen of plaatsen loterij- of andere
kansspelen aanleggen of houden.
Zij die op plaatsen waarvan zij eigenaar, huurder, deelpachter, pachter,
vruchtgebruiker of gebruiker zijn, tot andermans nadeel een ander huisdier dan
vermeld in artikel 538 Strafwetboek (paarden of ander trek- of lastdieren,
hoornvee, schapen, geiten of varkens) kwaadwillig doden of zwaar verwonden;
Zij die veldvruchten of andere nuttige voortbrengsels van de bodem die nog
niet los van de grond zijn, roven.
Zij die nalaten of weigeren de wetten, besluiten of verordeningen op
buurtwegen na te komen;
Zij die de dood of een zware verwonding van dieren of vee, aan een ander
toebehorend, veroorzaken door het laten rondzwerven van kwaadaardige of
woeste dieren;
Zij die door onvoorzichtigheid of gebrek aan voorzorg onopzettelijk de dood of
een zware verwonding van dieren of vee, aan een ander toebehorend,
veroorzaken door het behandelen of gebruiken van wapens of door het werpen
van harde voorwerpen of van om het even welke stoffen;
Zij die wettig aangebrachte aanplakbiljetten kwaadwillig aftrekken of scheuren;
Zij die zonder schriftelijke toestemming van de burgemeester op openbaar of
privaat domein of in openbare of private plaatsen of gebouwen, vuurwerk,
voetzoekers, thunderflashes, knal- of rookbussen of andere ontplof- of
ontvlambare tuigen werpen, afsteken of op een of andere manier laten
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ontploffen of in werking brengen;
Zij die dergelijke tuigen of producten geven, uitdelen of verkopen aan
minderjarigen;
Zij die zonder schriftelijke toestemming van de burgemeester vuurwapens
afschieten in de bebouwde kom, behoudens in de wettelijk toegelaten
omstandigheden.

In de toestemmingen waarvan sprake in dit artikel, kan de burgemeester alle
voorwaarden opleggen om de veiligheid te waarborgen. De burgemeester is tevens
gerechtigd de toestemming op gelijk welk moment in te trekken indien de
omstandigheden of de openbare veiligheid dit vereisen.
artikel 2.10.2
Onverminderd de voorrang van de toepasselijke regelgeving van de hogere overheden,
worden met een administratieve geldboete van minimum € 50 en maximum € 125,
gestraft:
De minderjarigen die op openbare wegen en plaatsen alcoholische dranken
verbruiken. Dit verbruik is enkel toegestaan bij een toegelaten manifestatie of op
een vergund terras, onverminderd andere wettelijke bepalingen.
artikel 2.10.3
Met een administratieve geldboete van minimum € 75 en maximum € 150, onverminderd
strengere straffen door de wet opgelegd zo die er zijn, worden gestraft:
Zij die door het gemeentebestuur op publieke plaatsen aangebrachte
veiligheidsvoorzieningen of -toestellen gebruiken voor een ander doel dan
waarvoor het bestemd is;
Zij die, zonder daartoe behoorlijk te zijn gemachtigd, graszoden, aarde, stenen
of materialen wegnemen op plaatsen die tot de openbare weg of plaats behoren;
artikel 2.10.4
Met een administratieve geldboete van minimum € 125 en maximum € 300,
onverminderd strengere straffen door de wet opgelegd zo die er zijn, worden gestraft:
Zij die, buiten de gevallen omschreven in boek II, titel IX, hoofdstuk III, van het
strafwetboek, andermans roerende eigendommen opzettelijk beschadigen of
vernielen (art. 559 SW);
Zij die stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt,
opzettelijk beschadigen (art. 563 SW, 2°);
Zij die geheel of ten dele grachten dempen, levende of dode hagen afhaken of
uitrukken, landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt,
vernielen; grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend om de
grenzen tussen verschillende erven te bepalen, verplaatsen of verwijderen (art.
545 SW);
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Zij die grafstenen, monumenten, standbeelden, kunstvoorwerpen vernielen of
beschadigen ook die in kerken, tempels of andere openbare gebouwen zijn
geplaatst (art. 526 SW);
Zij die opzettelijk andermans onroerende eigendommen beschadigen (art. 534
ter SW).
Zij die op gelijk welke wijze enig voorwerp op iemand werpen, dat hem kan
hinderen of bevuilen (art. 563 SW, 3°);
Zij die door daden, hetzij door geschriften, prenten of zinnebeelden iemand
beledigen in een van de omstandigheden van artikel 444 van het Strafwetboek,
alsook zij die een drager van het openbaar gezag of van de openbare macht of die
met een openbare hoedanigheid is bekleed, door woorden beledigt in zijn
hoedanigheid of wegens zijn bediening (art. 448 SW)
Zij die kwaadwillig een of meer bomen omhakken of zodanig snijden, verminken
of ontschorsen dat zij vergaan, of een of meer enten vernielen (art. 537 SW);
Zij die zonder toestemming (eco)graffiti aanbrengen op roerende of onroerende
goederen (art. 534 bis SW).

voor zover het parket niet binnen de twee maanden de ambtenaar inlicht welk gevolg het
aan de zaak zal geven of indien het parket binnen de twee maanden beslist niet te
vervolgen. Indien het parket binnen de twee maanden wel meedeelt dat het zal vervolgen
of seponeren, vervalt de bevoegdheid van de gemeentelijke ambtenaar om een
administratieve sanctie op te leggen.

Afdeling 11: Maskeren
artikel 2.11.1
Behoudens andersluidende wettelijke of reglementaire bepalingen of behoudens
schriftelijke en voorafgaande gemotiveerde toestemming van de burgemeester, is het
verboden op openbare wegen en plaatsen het gelaat volledig te bedekken zodanig dat de
identificatie van de persoon onmogelijk is. Onder gelaat wordt verstaan het voorhoofd,
de wangen, de ogen, de oren, de neus en de kin (art. 563bis SW).
Het maskeren of zich onherkenbaar maken zoals hierboven omgeschreven is echter wel
toegelaten wanneer dit plaatsvindt in een door de burgemeester vergunde stoet, optocht
of een commerciële, culturele of sportieve manifestatie en dit voor de duur van deze
activiteit.
De overtreder van het in het eerste lid bepaalde verbod, wordt bestraft met een
administratieve geldboete, voor zover de Procureur des Konings binnen de twee maanden
vanaf de ontvangst van het proces-verbaal op het parket de ambtenaar niet inlicht welk
gevolg (instellen onderzoek, vervolgen of seponeren) hij zal geven aan de zaak of indien
hij binnen die twee maanden beslist niet te vervolgen.
artikel 2.11.2
Het zich verkleden op een manier dat dit aanleiding kan geven tot het verstoren van de
openbare orde of voor verwarring kan zorgen met de civiele of militaire autoriteiten, is
verboden. Daarenboven moeten verklede personen te allen tijde de nodige eerbied voor
het openbare gezag bewaren.
artikel 2.11.3
Het is de uitbaters van voor het publiek toegankelijke instellingen zoals drank-, eet of
dansgelegenheden toegelaten om aan gemaskerde of verklede personen de toegang tot
de zaak te ontzeggen. In elk geval is het verboden om te maskeren of zich onherkenbaar
te maken tijdens fuiven en dansfeesten, tenzij met een vergunning zoals
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bedoeld in artikel 2.11.1.
artikel 2.11.4
De burgemeester kan in de in artikel 2.11.1 bedoelde vergunning, het dragen van een
volgnummer verplichten afhankelijk van de omvang van het evenement en de potentiële
risico’s die zich zouden kunnen aandienen. De volgnummers worden door het
gemeentebestuur uitgereikt op de in de vergunning bepaalde plaats, dag en uur,
desgevallend tegen een vooraf bepaalde retributie. Het volgnummer dient persoonlijk te
worden afgehaald.
Bij het uitreiken van de volgnummers dient de identiteit van de aanvrager genoteerd te
worden in een daartoe bestemd register.
artikel 2.11.5
Het volgnummer dient steeds op een zichtbare wijze te worden gedragen. De
politiediensten kunnen te allen tijde verzoeken om zich opnieuw herkenbaar te maken.
Het niet naleven van de voorschriften van deze verordening, kan leiden tot een
bestuurlijke inbeslagname van het masker, eventuele voorwerpen of de kledij.
artikel 2.11.6
Het overtreden van de artikelen van deze afdeling wordt bestraft met een
administratieve geldboete van minimum € 50 tot maximum € 125.

Hoofdstuk 3: Openbare gezondheid en hygiëne
Afdeling 1: Algemeen
artikel 3.1.1
Elke eigenaar of houder van een zakelijk recht, of gebruiker van een bebouwd onroerend
goed, is ertoe gehouden dit onroerend goed in een goede staat van zindelijkheid en
hygiëne te houden. Hij dient elke maatregel te nemen opdat de toestand op of in het
onroerend goed geen bron kan zijn voor het verspreiden van ongedierte, besmettelijke
ziekten, onkruid of andere risico’s voor de gezondheid van mens en dier of voor de
veiligheid van de mensen en zijn goederen.
artikel 3.1.2
Elke eigenaar of houder van een zakelijk recht, of gebruiker van een braakliggend
perceel of een tuin, is ertoe gehouden dit onroerend goed in een goede staat van
onderhoud te bewaren, in die mate dat het geen hinder kan vormen voor de omgeving
en de omwonenden.
artikel 3.1.3
De burgemeester is gemachtigd ambtshalve op te treden en de nodige maatregelen te
bevelen en te laten uitvoeren teneinde gevolg te geven aan de bepalingen van de
voorgaande artikelen van dit hoofdstuk. De kosten die hieraan verbonden zijn,
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kunnen verhaald worden op de eigenaar of houder van het zakelijk recht,
of gebruiker van het betreffende onroerend goed, die ertoe gehouden is
alle maatregelen uit te voeren en richtlijnen na te leven.
artikel 3.1.4
Uitbaters van horecazaken zijn ertoe gehouden voor hun zaak de nodige
voorzieningen te plaatsen teneinde het cliënteel toe te laten het afval van
hun sigaretten of andere rookwaren op een nette manier achter te laten.
Zij dienen tevens op regelmatige basis in het nodige onderhoud te voorzien.
Aanvullend politiereglement Ieper
artikel 3.1.4.a. Gebruik van glazen recipiënten op openbaar domein
Het gebruik van glazen recipiënten voor het nuttigen van dranken of voedsel is
verboden op het openbaar domein met uitzondering van de vergunde terrassen of
behoudens toelating van het college van burgemeester en schepenen.

artikel 3.1.4.b.Verbod op klanten lokken
Het is de uitbaters van handelsinrichtingen verboden om voorbijgangers op
de openbare weg naar hun zaak trachten te lokken door hen aan te
klampen, ongevraagd aan te spreken, of dat te laten doen door het
personeel of andere personen.

artikel 3.1.5
Behoudens voorafgaandelijke machtiging van de burgemeester of
voorafgaandelijke toestemming in het kader van de organisatie van een
sportwedstrijd of andere manifestatie, is het verboden om op openbare
wegen en pleinen, voertuigen van nieuwe onderdelen te voorzien of olie te
verversen, of door er op gelijk welke manier werken aan uit te voeren,
behoudens in geval van overmacht.
Aanvullend Politiereglement Stad Ieper
artikel 3.1.5.b Niet gemotoriseerde voortbewegingstoestellen (bv.
Éénwielers, skateboards, skeelers, inliners, …)

Het is verboden niet-gemotoriseerde voortbewegingstoestellen te gebruiken
op de Grote Markt of op andere pleinen of openbare plaatsen met
natuursteenelementen. Voor het overige is het gebruik van deze toestellen
toegestaan als de veiligheid van voetgangers en de vlotte doorgang niet in
het gedrang worden gebracht.

artikel 3.1.6
Het is verboden op de openbare weg of plaats, of op een publiek
toegankelijke plaats te urineren of menselijke uitwerpselen achter te laten,
behoudens op de hiervoor voorziene en ingerichte plaatsen. Deze plaatsen
moeten volgens de regels van goed fatsoen gebruikt worden.
artikel 3.1.7
Het overtreden van de bepalingen van de artikel 3.1.1 tot en met artikel
3.1.5 wordt bestraft met een administratieve geldboete van minimum € 75
tot maximum € 150. Het overtreden van de bepalingen van artikel 3.1.6
wordt bestraft met een administratieve geldboete van minimum € 25 tot
maximum € 70.
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Afdeling 2: Het sluikstorten en verbranden van afvalstoffen
artikel 3.2.1
1° In overeenstemming met de regelgeving inzake milieuhandhaving is het
verboden om het even welke afvalstof te sluikstorten. De handhaving van
dit verbod valt onder het toepassingsgebied van deze verordening voor
zover de overtreding als kleine vorm van openbare overlast beschouwd kan
worden. Bedrijfsafval, gevaarlijk afval, groot huisvuil zoals meubels en
huishoudelijk afval meer dan de inhoud van een grote huisvuilzak (60 liter)
worden niet aan zien als kleine vorm van openbare overlast.
2° Het is de bezitter van kleine afvalstoffen zoals papier,
snoepverpakkingen, vruchtenschillen, blikjes en alle andere dergelijke
kleine afvalstoffen, toegelaten om zich hiervan op openbare wegen en
plaatsen te ontdoen op voorwaarde dat deze kleine afvalstoffen geworpen
worden in de daartoe langs de openbare weg en plaats geplaatste
vuilnisbakken, op voorwaarde dat de verbruiker van deze afvalstoffen zich
op een openbare weg of plaats bevindt en op voorwaarde dat dit klein
straatafval niet gelijk gesteld kan worden aan huishoudelijke afvalstoffen.
Het is dan ook verboden om huishoudelijke afvalstoffen te deponeren in
vuilnisbakken langs openbare wegen en plaatsen, wat als sluikstorten
beschouwd wordt.
3° Ingeval van sluikstorten kan het gemeentebestuur ambtshalve en op
kosten van de overtreder de betrokken afvalstoffen opruimen of laten
opruimen,
in
overeenstemming
met
het
hiervoor
geldende
retributiereglement.
artikel 3.2.2
In overeenstemming met de regelgeving inzake milieuhandhaving is het
verboden om het even welke afvalstof te verbranden. De handhaving van
dit verbod valt onder het toepassingsgebied van deze verordening voor
zover de overtreding als kleine vorm van overlast beschouwd kan worden.
artikel 3.2.3
Behoudens inzake de afwatering van afvalwater van een private eigendom
in overeenstemming met de geldende reglementering, is het verboden om
zich op gelijk welke andere manier van afvalstoffen te ontdoen door lozing
in het RWA- rioleringsstelsel of via de straatkolken en rioolputjes op de
openbare weg of plaats. Het is eveneens verboden om op gelijk welke
manier gevaarlijke afvalstoffen, zoals vetten en oliën, oplosmiddelen,
verven en andere derivaten van petroleum te lozen.
artikel 3.2.4
1° In overeenstemming met de regelgeving inzake afvalstoffen is het
verboden om op of in een onroerend goed afval te verzamelen, te stapelen,
achter te laten of op te slaan. De handhaving van dit verbod valt onder
toepassingsgebied van deze verordening voor zover de overtreding als
kleine vorm van openbare overlast kan worden beschouwd.
2° In geval van een gevaar voor de openbare orde en of hygiëne, kan het
gemeentebestuur bij besluit van de burgemeester, ambtshalve en op kosten
van de overtreder de betrokken afvalstoffen opruimen of laten opruimen.
Ingeval de overtreder niet bekend is wordt het wegruimen
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verhaald op de gebruiker of indien de gebruiker niet gekend is op de
eigenaar.
artikel 3.2.5
1° Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in
leegstaande panden of ze achter te laten op andere plaatsen dan in een
brievenbus, inclusief op het containerpark.
2° Het is verboden om op de openbare weg of plaats strooibriefjes, andere
reclamedrukwerk of andere reclamevoorwerpen achter de ruitenwissers van
voertuigen te plaatsen of op een andere manier aan een voertuig aan te
brengen. Het is toegelaten om op de openbare weg of plaats strooibriefjes
te overhandigen aan andere personen, mits voorafgaande vergunning van
de burgemeester, op voorwaarde dat de houder van de vergunning er zorg
voor draagt dat alle weggeworpen strooibriefjes op de openbare weg of
plaats binnen een straal van 100 meter van het verdeelpunt worden
opgeruimd.
3° Het gemeentebestuur stelt zelfklevers ter beschikking met de tekst
‘geen ongeadresseerd reclamedrukwerk en geen gratis regionale pers
aub’ of ‘geen ongeadresseerd reclamedrukwerk, wel gratis regionale
pers aub’. Eén van deze zelfklevers kan op de brievenbus geplakt
worden. Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale,
respectievelijk reclamedrukwerk te bedelen in de brievenbussen die
voorzien zijn van deze zelfklever. Informatief drukwerk en
verkiezingsdrukwerk zijn wel toegelaten.
artikel 3.2.6
1° De eigenaars of bezitters van huisdieren zorgen ervoor dat hun
huisdieren de openbare weg of plaats niet bevuilen met hun uitwerpselen.
Zij moeten de uitwerpselen van hun huisdieren zelf verwijderen en de
plaats reinigen. De eigenaars of bezitters van kleine huisdieren moeten een
recipiënt bij zich dragen om de uitwerpselen van hun huisdier op te ruimen
wanneer zij zich op de openbare weg of plaats begeven.
2° De bestuurders van rij- en lastdieren zijn verplicht om op de openbare
weg of plaats de uitwerpselen van hun dieren op te ruimen binnen de
bebouwde kom.
3° Het is verboden een, door één of meerdere paarden of lastdieren
getrokken, rijtuig te besturen zonder dat dit voorzien is van een volledig
dicht recipiënt, dat zorgt voor de opvang van de uitwerpselen van de
paarden of lastdieren zonder menselijke tussenkomst. Dit recipiënt moet,
van zodra men de openbare weg binnen de bebouwde kom betreedt,
gebruiksklaar opgetuigd zijn. Mochten er, door één of andere handeling
of manoeuvre, toch uitwerpselen op de openbare weg binnen de
bebouwde kom terechtkomen, dienen deze onmiddellijk te worden
opgeruimd, onder de verantwoordelijkheid van de bestuurder van het
rijtuig en dit op een wijze die de veiligheid van het wegverkeer niet in
het gedrang kan brengen. De burgemeester kan op deze verplichting
afwijkingen toestaan bij bijzondere gelegenheden zoals een stoet, een
processie, een optocht of een andere manifestatie voor zover er in
opruiming is voorzien.
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artikel 3.2.7
1° Het is verboden om op openbare wegen en plaatsen of openbare
waterlopen dieren te voederen of ten behoeve van deze dieren voedsel of
voedselresten achter te laten of weg te gooien, tenzij op specifieke
plaatsen, hiertoe aangeduid op een daartoe voorzien aankondigingsbord.
2° Het is verboden om op het privaat domein verwilderde of rondzwervende
huisdieren te voederen.
artikel 3.2.8
Het overtreden van de bepalingen van artikel 3.2.1 tot en met artikel 3.2.4
wordt bestraft met een administratieve geldboete van minimum € 75 tot
maximum € 150. Het overtreden van de bepalingen van artikel 3.2.5 tot en
met artikel 3.2.7 wordt bestraft met een administratieve geldboete van
minimum € 25 tot maximum € 70.

Afdeling 3: Afval van evenementen, markten en andere
publieke gebeurtenissen
artikel 3.3.1
1° Al wie gebruik maakt van een openbare weg of plaats voor handel,
horeca of aanverwante activiteit, moet zijn standplaats en de onmiddellijke
omgeving ervan, proper houden. Elke dag of na het eindigen van de
activiteiten (zoals o.a. marktdag) zorgt de uitbater er voor dat alle afval
(o.m. sigarettenpeuken, papiertjes, kastickets, verpakkingen…) opgeruimd
is en de standplaats of het ingenomen openbaar domein rein worden
achtergelaten.
2° Het is verboden afval van andere markten of plaatsen mee te brengen
naar de wekelijkse marktdag in de gemeente.
3° De uitbaters van zaken die onmiddellijk verbruikbare voedingswaren of
dranken verkopen, dienen te zorgen voor behoorlijke, goed zichtbare en
goed bereikbare vuilnisbakken. De plaats en het aantal vuilnisbakken en
de aard van de in te zamelen fracties kunnen door het gemeentebestuur
worden bepaald. De uitbaters staan zelf in voor het ledigen van de
vuilnisbakken en de netheid in de onmiddellijke omgeving ervan.
artikel 3.3.2
De organisatoren, de exploitanten of de leiders van een evenement nemen
de nodige maatregelen om het afval ervan selectief in te zamelen en indien
mogelijk, te voorkomen. Zij moeten de plaats van het evenement na het
einde ervan, opruimen en alle afval volgens de bepalingen van dit
reglement verwijderen, onverminderd eventueel andere afspraken met
het gemeentebestuur.
artikel 3.3.3
Het overtreden van de bepalingen van de artikelen in deze afdeling wordt
bestraft met een administratieve geldboete van minimum € 75 tot
maximum € 150.
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Hoofdstuk 4: Openbare rust
Afdeling 1: Algemeen
artikel 4.1.1
Al wie in open lucht of op openbare wegen en plaatsen rumoer en lawaai
maakt, waar of waarmee ook, dat overdag de rust van de inwoners op
langer dan een momentele of beperkte wijze verstoort, is strafbaar voor
zover het lawaai niet veroorzaakt wordt bij het uitoefenen van een wettig
recht.
Rumoer of lawaai wordt niet als hinderlijk beschouwd als het een gevolg
is van tijdens de dag spelende kinderen.

artikel 4.1.2
Het is verboden zich schuldig te maken aan nachtgerucht of nachtrumoer
waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord (art. 561 SW,
1°).
De overtreder van het in het eerste lid bepaalde verbod, wordt bestraft
met een administratieve geldboete, voor zover de Procureur des Konings
binnen de twee maanden vanaf de ontvangst van het proces-verbaal op
het parket de ambtenaar niet inlicht welk gevolg (instellen onderzoek,
vervolgen of seponeren) hij zal geven aan de zaak of indien hij binnen die
twee maanden beslist niet te vervolgen.
artikel 4.1.3
Rumoer of lawaai wordt als niet-hinderlijk beschouwd wanneer dit het gevolg is van:
-

Veldwerkzaamheden in het kader van land- en
tuinbouwactiviteiten door land- en tuinbouwwerktuigen te velde;
Het weghalen en aanleveren van veldproducten;
Overmacht of reden van openbare veiligheid,
met dien verstande dat er bij nachtgerucht voldoende redenen moeten
zijn waarom ze niet evengoed overdag kunnen worden uitgevoerd.
artikel 4.1.4
1° Het gebruik van voertuigen met luidsprekers voor occasionele reclame, propaganda- of andere doeleinden is alleen toegestaan met
voorafgaande vergunning van de burgemeester en indien de daarbij
gestelde voorwaarden nageleefd worden.
Het gebruik van luidsprekers die vast geplaatst worden op de openbare
weg of plaats of in open lucht en die een permanent karakter hebben, is
eveneens afhankelijk van een voorafgaande vergunning van de
burgemeester waarin de nodige voorwaarden kunnen worden opgelegd om
de rust van de inwoners niet te verstoren.
2° Het produceren van elektronisch versterkte muziek in voertuigen in
zodanige mate dat het hoorbaar is tot buiten het voertuig en de rust van
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de voorbijgangers en omwonenden kan verstoren, is verboden.
artikel 4.1.5
De verplichting van artikel 2.9.1.2 is eveneens van toepassing op fuiven,
feesten en evenementen met een privaat karakter, voor zover ze
plaatsvinden in een tent en voor zover deze ook plaatsvinden na
zonsondergang.
artikel 4.1.6
Het overtreden van het artikel 4.1.1 wordt bestraft met een administratieve
geldboete van minimum € 75 tot maximum € 150. Het overtreden van het
artikel
4.1.2 wordt bestraft met een administratieve geldboete van minimum €
125 tot maximum € 300. Het overtreden van het artikel 4.1.4 wordt
bestraft met een administratieve geldboete van minimum € 50 tot
maximum € 100.
artikel 4.1.7
Bij het niet naleven van de bepalingen van dit hoofdstuk, kan na een
voorafgaandelijke waarschuwing door een officier van bestuurlijke politie,
de onmiddellijke stopzetting van het evenement of de uitbating worden
bevolen.

Afdeling 2: Fuiven, feesten en evenementen in voor het
publiek toegankelijke inrichtingen en in open lucht
§1 Fuiven, feesten en evenementen in voor het publiek
toegankelijke inrichtingen
artikel 4.2.1.1
De muziek die gespeeld wordt bij de in deze afdeling bedoelde
evenementen moet om uiterlijk 4 uur stopgezet worden, wanneer dit
evenement plaatsvindt in een gebouw. De organisator en de diskjockey
dienen ervoor te zorgen dat vanaf 3 uur de nodige maatregelen worden
genomen om de fuif of het dansfeest af te bouwen tot aan het
stopzettingsuur. Onder afbouwen wordt verstaan het door uitwendige
tekenen aanduiden dat het evenement geleidelijk aan op zijn einde loopt
(zoals onder meer stoppen met verkoop van drankbonnen, dempen van de
muziek, …).
Dit artikel geldt voor alle in deze afdeling bedoelde evenementen,
onverminderd de bijzondere bepalingen in een door de bevoegde overheid
afgeleverde milieuvergunning voor het betreffend gebouw die voorrang
hebben op de bepalingen in deze verordening.
artikel 4.2.1.2
De muziek die gespeeld wordt bij de in deze afdeling bedoelde evenementen
moet om uiterlijk 3 uur stopgezet worden, wanneer dit evenement
plaatsvindt in een tent. De organisator en de diskjockey dienen ervoor te
zorgen dat vanaf 2 uur de nodige maatregelen worden genomen om de fuif
of het dansfeest af te bouwen tot aan het stopzettingsuur. Onder afbouwen
wordt verstaan het door uitwendige
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tekenen aanduiden dat het evenement geleidelijk aan op zijn einde loopt
(zoals onder meer stoppen met verkoop van drankbonnen, dempen van de
muziek, …).
artikel 4.2.1.3
Van de bepalingen van de artikel 4.2.1.1 en artikel 4.2.1.2 kan alleen
worden afgeweken bij bijzondere gelegenheden zoals een kermis, stoet of
nieuwjaarsfeest, een grootschalig evenement met bovenlokale uitstraling
en na voorafgaande schriftelijke toestemming van de burgemeester. In het
besluit van de burgemeester kunnen bijkomende voorwaarden opgelegd
worden om de openbare rust te verzekeren.
artikel 4.2.1.4
Het overtreden van de artikelen van deze paragraaf, of de in deze artikelen
bedoelde toestemmingen of vergunningen, wordt bestraft met een
administratieve geldboete van minimum € 125 tot maximum € 300.

§2 Fuiven, feesten en evenementen in open lucht
artikel 4.2.2.1
Elke organisator van een fuif, feest of evenement in open lucht, is verplicht
om dit evenement minimaal één maand vooraf te melden aan door het
gemeentebestuur aangeduide diensten en de bevoegde politiedienst op een
daartoe door het gemeentebestuur ter beschikking gesteld formulier. Dit
bestaat uit een verplicht in te vullen deel en desgevallend aanvullende
informatieve kennisgevingen. De organisatie van de fuif, het feest of
evenement in open lucht is in overeenstemming met artikel 2.1.2 van deze
verordening onderhevig aan het verkrijgen van een voorafgaande
vergunning door de burgemeester.
artikel 4.2.2.2
De muziek die gespeeld wordt bij de in deze afdeling bedoelde evenementen
moet om uiterlijk 2 uur stopgezet worden. De organisator en de diskjockey
dienen ervoor te zorgen dat vanaf 1 uur de nodige maatregelen worden
genomen om af te bouwen tot aan het stopzettingsuur. Onder afbouwen
wordt verstaan het door uitwendige tekenen aanduiden dat het evenement
geleidelijk aan op zijn einde loopt.
artikel 4.2.2.3
Van de bepalingen van artikel 4.2.2.2 kan alleen worden afgeweken bij
bijzondere gelegenheden zoals een kermis, stoet of nieuwjaarsfeest, een
grootschalig evenement met bovenlokale uitstraling en na voorafgaande
schriftelijke toestemming van de burgemeester. In het besluit van de
burgemeester kunnen bijkomende voorwaarden opgelegd worden om de
openbare rust te verzekeren.
artikel 4.2.2.4
Het overtreden van artikel 4.2.2.1 wordt bestraft met een administratieve
geldboete van minimum € 75 tot maximum € 150. Het overtreden van
artikel 4.2.2.2 en artikel 4.2.2.3, of de in deze artikelen bedoelde
toestemmingen of vergunningen, wordt bestraft met een administratieve
geldboete van minimum € 125 tot maximum € 300.
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Afdeling
3:
Openbare
rust
in
dranken
eetgelegenheden, feestzalen en tijdens vertoningen
artikel 4.3.1.1
Onverminderd strengere bepalingen in wet- en regelgeving van hogere
overheden of opgenomen in de milieuvergunning mogen drank- en
eetgelegenheden en alle voor het publiek toegankelijke gebouwen dag en
nacht openblijven. Bij een verstoring van de openbare orde of een dreiging
hiertoe of in geval van andere bijzondere omstandigheden kan de
burgemeester een sluitingsuur bevelen dat geldt hetzij over het gehele,
hetzij voor een deel van het grondgebied.
artikel 4.3.1.2
De muziek die gespeeld wordt in de artikel 4.3.1.1 bedoelde inrichtingen
moet, onverminderd strengere bepalingen in wet- en regelgeving van
hogere overheden of opgenomen in de milieuvergunning, om uiterlijk 4 uur
en minstens tot 8 uur tot het niveau van achtergrondgeluid gedempt
worden, zodat het op geen enkele wijze buiten de inrichting hoorbaar is.
artikel 4.3.1.3
In de in artikel 4.3.1.1 bedoelde inrichtingen is het aan de artiesten, hun
medewerkers en de aangestelden van deze inrichting verboden om
handelingen te stellen die de openbare orde kunnen verstoren, of die het
publiek kunnen ophitsen.
artikel 4.3.1.4
1° In de in artikel 4.3.1.1 bedoelde inrichtingen is het aan het publiek
verboden om handelingen te stellen die de vertoning kunnen verstoren of
de openbare orde in het gedrang kunnen brengen.
2° Het is de uitbater of organisator toegestaan om bezoekers van de
inrichting die onder invloed zijn van alcohol, drugs of andere middelen de
toegang te weigeren.
artikel 4.3.1.5
De personen die door de politie uit de in artikel 4.3.1.1 bedoelde
inrichtingen werden gezet uit hoofde van twist, dronkenschap,
baldadigheden, of andere storende gedragingen, kunnen op last van de
burgemeester een verbod opgelegd krijgen om zich gedurende maximum
14 dagen in geen enkele van deze instellingen meer begeven.
artikel 4.3.1.6
De persoon of personen die de in artikel 4.3.1.1 tot en met artikel 4.3.1.4
bedoelde verbod niet naleven worden door de uitbater, organisator of politie
verzocht om de inrichting te verlaten en moeten hieraan onmiddellijk
gevolg geven. Ingeval van weigering om aan dit verzoek te voldoen, wordt
deze persoon of personen onverminderd in deze afdeling bepaalde straffen
door de politie uit de inrichting verwijderd.
artikel 4.3.1.7
In geval van brand of andere rampen zijn alle exploitanten van drank- en
eetgelegenheden en van alle andere voor het publiek toegankelijke
gebouwen en lokalen – gelegen binnen de perimeter door de politie
aangewezen - verplicht deze inrichtingen, gebouwen of plaatsen van
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aanhorigheden op het eerste verzoek van de politie te doen ontruimen en
gesloten te houden tot het gevaar opgehouden is.
artikel 4.3.1.8
Het overtreden van de artikelen van deze paragraaf wordt bestraft met een
administratieve geldboete van minimum € 125 tot maximum € 300.

Afdeling 4: Groepsverblijven in een
bivakhuis of gelijkaardige inrichtingen

kamphuis,

artikel 4.4.1
Elke (jeugd)groepering of gelijk welke (jeugd)organisatie die minstens 1
georganiseerd nachtverblijf houdt op het grondgebied van de gemeente,
hetzij in een home, tehuis, bivakhuis, occasioneel bij een landbouwer,
camping of gelijk welke andere pleisterplaats, zal bij zijn aankomst een lijst
overmaken aan het gemeentebestuur. Deze lijst omvat:
1. De volledige identiteit van de verantwoordelijke leiders;
2. Het aantal kinderen dat deel uitmaakt van de groep, met de
naam, de voornaam en het adres van elk kind;
3. De datum en het uur van aankomst en van vertrek van iedere groep;
4. Naam en adres van de verblijfplaats van de deelnemende groep(en).
artikel 4.4.2
Alle uitbaters van jeugdverblijven, zowel van vaste als van occasionele
inrichtingen, zijn verplicht het gemeentebestuur te melden dat er
jeugdgroepen overnachten. Deze melding omvat:
1. De volledige identiteit van de uitbater, zijn/haar adres en telefoonnummer;
2. De plaats (adres) waar de groep verblijft en de verblijfperiode;
3. De naam en het thuisadres van de groep;
4. De volledige identiteit van de hoofdverantwoordelijke van de groep
met een telefoonnummer waarop hij/zij tijdens het verblijf normaal
te bereiken zal zijn.
artikel 4.4.3
Nachtspelen langs openbare wegen en plaatsen moeten minstens 48 uur
voor aanvang schriftelijk gemeld worden bij het gemeentebestuur. Deze
melding omvat:
1.
De datum en het uur van aanvang en einde van deze activiteit;
2.
De volledige identiteit van de verantwoordelijke die dit ter plaatse leidt;
3.
Naam en adres van de verblijfplaats van de deelnemende groep(en);
4.
De juiste plaats waar deze activiteit zal doorgaan;
De deelnemers aan nachtspelen langs openbare wegen dienen te
beschikken over en gebruik te maken van voldoende veiligheidsuitrusting
zoals hesjes, zaklampen, signalisatiebordjes, …
artikel 4.4.4
1° Het is verboden heimelijk of zonder noodzaak te kloppen of te bellen
aan deuren of vensters van huizen. Hieronder wordt ook verstaan het
organiseren van zogenaamde overlevingstochten, waarbij meestal
kinderen de opdracht wordt gegeven voedsel of andere voorwerpen te gaan
ruilen bij de bewoners.
2° Het is verboden om in open lucht gebruik te maken van muziek of
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andere geluidstoestellen om groepen in hun geheel te wekken, te
verzamelen,…
artikel 4.4.5
Alle eigenaars of uitbaters van een vaste inrichting zoals bedoeld in deze
afdeling, dienen te beschikken over een huishoudelijk reglement waarin de
nodige gedragsregels zijn opgenomen om overlast tegen te gaan en waarin
bij niet naleving ervan passende sancties zijn voorzien. Dit reglement dient
te allen tijde uit te hangen op een goed zichtbare plaats in de inrichting.
artikel 4.4.6
Alle eigenaars of uitbaters van een vaste inrichting zoals bedoeld in deze
afdeling, dienen een convenant met het gemeentebestuur af te sluiten
waarbij de nodige afspraken worden vastgelegd. Bij herhaalde niet naleving
van dit convenant of de bepaling uit de algemene politieverordening
behoudt het gemeentebestuur zich het recht voor om de uitvoering van dit
convenant te schorsen voor een maximum duur van drie maanden. De
schorsing van het convenant houdt in dat de exploitant het kamphuis in die
periode niet verder ter beschikking mag stellen van gebruikers. Indien een
schorsing van het convenant onvoldoende blijkt te zijn om een goede
uitbating van het kamphuis te waarborgen, kan dit convenant opgezegd
worden mits inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden.
Dit convenant wordt afgesloten voor de duur van zes jaar met een
tussentijdse evaluatie na drie jaar.
artikel 4.4.7
Het overtreden van de artikelen van deze afdeling wordt bestraft met een
administratieve geldboete van minimum € 50 tot maximum € 125.

Afdeling 5: Vogelschrikkanonnen
artikel 4.5.1
Al
dan
niet-automatische
vogelschrikkanonnen
of
gelijkaardige
geluidsproducerende toestellen of voorwerpen, opgesteld ter bescherming
en beveiliging van de gewassen en de oogst, moeten op minstens 100
meter van de in de buurt gelegen woningen geplaatst worden, met
uitzondering van de eigen woning van de gebruiker van het toestel. Het is
verboden deze toestellen tussen 21u30 en 06u00 te laten werken. De
geluidsmond van het toestel mag niet gericht worden naar woningen
(andere dan de exploitatiezetel) die op minder dan 150m gelegen zijn. De
tijdsduur tussen twee opeenvolgende ontploffingen moet minstens 10
minuten bedragen. Twee tot drie salvo’s na elkaar, binnen de vijftien
seconden, worden als één knal beschouwd.
artikel 4.5.2
Het gebruik van de toestellen bedoeld in het voorgaande artikel is
onderworpen
aan
een
voorafgaande
meldingsplicht
bij
het
gemeentebestuur op een daartoe ter beschikking gesteld formulier. Dit
formulier bevat de identiteitsgegevens van de aanvrager alsook de exacte
plaats van de toestellen.
artikel 4.5.3
Het overtreden van de artikelen van deze afdeling wordt bestraft met
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een administratieve geldboete van minimum € 75 tot maximum € 150.

Hoofdstuk 5: Andere bepalingen van openbaar nut
Afdeling 1: Gebruik van openbare parken
§1 Algemeen
artikel 5.1.1.1
Een openbaar park, verder genoemd ‘een park’, is vrij toegankelijk voor
iedereen in overeenstemming met de bepalingen van deze afdeling en
behoudens de hierna vermelde uitzonderingen. Een exclusief gebruik van
het park voor een welomschreven doel of een gebruik van het park waarbij
de toegang beperkt wordt door het vragen van een toegangsgeld zijn
slechts mogelijk na het verkrijgen van een vergunning van het college van
burgemeester en schepenen in overeenstemming met de bepalingen in §
2 van deze afdeling.
artikel 5.1.1.2
Het park is slechts toegankelijk via de hiertoe bestemde en aangeduide
toegangswegen. Het is verboden het park te betreden via aangrenzende
private eigendommen of via de oevers van waterlopen.
artikel 5.1.1.3
In het park is spelen toegelaten. Spelen in georganiseerd verband dient
evenwel te gebeuren onder toezicht van een volwassene of van de leiders
van een jeugdbeweging. In de met beplanting aangelegde zones en
stroken mag er niet gewandeld, gelopen of gespeeld worden.
artikel 5.1.1.4
Het spelen in het park dient steeds te gebeuren met respect voor de andere
gebruikers. Het is tevens toegelaten om te zonnen, evenwel met eerbied voor
de openbare orde en met respect voor de andere bezoekers.

Aanvullend Politiereglement Stad Ieper
Openbaar domein
artikel 5.1.1.4.a
Op de vestingen, op de speelpleinen en in parken is het verboden te
vertoeven tussen 22 u en 6 u tenzij expliciete toelating van het college van
burgemeester en schepenen.

artikel 5.1.1.5
Het is verboden om het park op gelijk welke wijze te betreden met
gemotoriseerde voertuigen, behoudens dienst- en politievoertuigen. Het
park is evenmin toegankelijk met trek-, last- of rijdieren. Fietsen in het
park is enkel toegelaten op de verharde paden, met uitzondering van de
knuppelpaden, met respect voor de andere gebruikers en in het bijzonder
de voetganger die te allen tijde prioriteit genieten.
artikel 5.1.1.6
Het voor
andere

bezoekers

hoorbare

gebruik

van

radio’s,
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muziekinstallaties of andere instrumenten is niet toegelaten, behoudens in
geval van vergunning door het college van burgemeester en schepenen in
overeenstemming met de bepalingen van
§2 van deze afdeling.
artikel 5.1.1.7
Zonder voorafgaande machtiging van de burgemeester is het verboden om
in de vijvers, beekjes of andere waterelementen in het park: te zwemmen,
te baden, te varen, te vissen
artikel 5.1.1.8
In het park mogen geen koopwaren uitgestald en verkocht worden, noch op
een andere wijze aan de man gebracht worden, behoudens in geval van
vergunning door het college van burgemeester en schepenen in
overeenstemming met de bepalingen van § 2 van deze afdeling. Het is
evenmin toegelaten om in het park publiciteit, affiches of vlugschriften te
verspreiden of uit te hangen.
artikel 5.1.1.9
Het is verboden om bloemen, planten, verhardingen en andere
voorzieningen op gelijk welke wijze te verwijderen, te verplaatsen of te
beschadigen.
artikel 5.1.1.10
Vogels, watervogels en gelijk welke andere dieren die zich op toevallige
wijze in het park bevinden, mogen niet gevoederd worden.
artikel 5.1.1.11
Het is verboden om in het park te sluikstorten. Afval moet in de daartoe
voorziene vuilnisbakken gedeponeerd worden en mag nergens anders
onbeheerd achtergelaten worden.
artikel 5.1.1.12
Het overtreden van de artikelen van deze paragraaf wordt bestraft met een
administratieve geldboete van minimum € 50 tot maximum € 125.

§2 Gebruik van het park voor bijzondere manifestaties
artikel 5.1.2.1
Een openbaar park mag gebruikt worden voor de organisatie van
toneelvoorstellingen, concerten, optredens, kunstmanifestaties en andere
manifestaties van culturele, sportieve, sociale, educatieve en/of milieu –
educatieve aard. Fuiven in open lucht zijn er verboden. Dit gebruik kan
exclusief zijn of zonder enige beperking van de toegankelijkheid.
Manifestaties van louter commerciële aard of die particulieren of
ondernemingen een winstgevend voordeel verstrekken, zijn niet toegelaten,
behoudens activiteiten van louter bijkomstige aard in het kader van een
toegelaten manifestatie. Slechts in geval van een toegelaten exclusief
gebruik mag het park afgesloten en de toegang beperkt worden of aan
bepaalde voorwaarden onderhevig zijn.
artikel 5.1.2.2
Elke particulier of vereniging die van de mogelijkheid, voorzien in artikel
5.1.2.1, gebruik wil maken moet hiervoor minstens één maand vóór het
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plaatsvinden van de manifestatie een aanvraag indienen bij het college van
burgemeester en schepenen,dat over de aanvraag beslist. De aanvraag
dient duidelijk omschreven te zijn en het doel van de manifestatie aan te
geven. Elk commercieel gebruik van louter bijkomstige aard dient eveneens
aangegeven te worden en is aan vergunning onderhevig. De tijdsduur
gedurende dewelke de organisatoren het park ter beschikking hebben en
het uur waarop de manifestatie beëindigd moet zijn, worden aangegeven in
de vergunning.
artikel 5.1.2.3
De zone van het park waar(binnen) de manifestatie zal plaatsvinden, wordt
duidelijk omschreven.
artikel 5.1.2.4
De organisatoren nemen - ingeval van exclusief gebruik - de
verantwoordelijkheid op zich dat de bepalingen van § 1 van deze afdeling
nageleefd worden en zullen alle inspanningen hiervoor leveren teneinde
beschadiging of gelijk welk ander misbruik te vermijden. Zij zullen elke
beschadiging rechtstreeks of onrechtstreeks ten gevolge van de
manifestatie melden aan het gemeentebestuur en vergoeden.
Organisatoren besteden in het bijzonder aandacht aan het gebruik van
verankeringen (piketten, palen e.a.) met het oog op de bescherming van de
ondergrondse nutsleidingen.
artikel 5.1.2.5
De geldende geluidsreglementeringen van deze verordening zijn onverkort
van toepassing op de organisatie van concerten, optredens en andere
manifestaties waarbij muziek wordt gespeeld of geluidsversterking wordt
gebruikt. De organisator(en) moet(en) zich steeds in regel stellen met alle
van kracht zijnde reglementeringen en taksen op vertoningen, het schenken
van dranken, auteursrechten, billijke vergoeding en andere.
artikel 5.1.2.6
Manifestaties met exclusief gebruik waarbij een toegangsgeld wordt
gevraagd, zijn onderhevig aan de voorafgaandelijke betaling van een
retributie, vastgesteld door de gemeenteraad.
artikel 5.1.2.7
In de vergunning kunnen door het college van burgemeester en schepenen
bijkomende voorwaarden worden opgelegd zoals het stellen van een
gepaste waarborg of het gebruik van glas en andere maatregelen om de
openbare rust en veiligheid te waarborgen.
artikel 5.1.2.8
Ingeval de houder van een vergunning zich niet houdt aan de bepalingen
van deze paragraaf, of aan de voorwaarden van zijn vergunning, kan het
college van burgemeester en schepenen als gemeentelijke administratieve
sanctie de verleende vergunning schorsen of intrekken naargelang de ernst
van de begane inbreuk en in overeenstemming met de bepalingen van het
reglement op de gemeentelijke administratieve sancties.

artikel 5.1.2.9
Het overtreden van de artikelen van deze paragraaf wordt bestraft met een
administratieve geldboete van minimum € 50 tot maximum € 125.
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Afdeling 2: Aanbrengen op de gevels van de gebouwen
van straatnaamborden, van verkeerstekens en van
voorwerpen voor werken van openbaar nut
artikel 5.2.1
Voor het verkrijgen van een vlot en veilig verkeer en gebruik op openbare
wegen en plaatsen, zijn de eigenaars van gebouwen verplicht om het
gemeentebestuur en andere overheden toe te laten om aan de buitenzijde
van het gebouw verkeerstekens, straatnaamborden, huisnummerplaten,
steunijzers voor de openbare verlichting of om het even welk voorwerp uit metaal of uit een ander materiaal vervaardigd - dat voor het openbaar
nut bestemd is te laten vasthechten, zelfs indien de bedoelde gevels achter
de rooilijn van de weg zijn opgetrokken, en zonder hiervoor enige
vergoeding te kunnen vragen.
artikel 5.2.2
Overtredingen van de bepalingen van deze afdeling worden bestraft met
een administratieve geldboete van minimum € 50 tot maximum € 100.

Afdeling 3: Toekennen van nummers aan huizen en gebouwen
artikel 5.3.1
1. In geval van wijziging van het huisnummer wordt het oude
onmiddellijk verwijderd.
2. Het toegekende nummer wordt aangebracht binnen een
vastgestelde termijn:
a) Voor nog niet genummerde huizen of gebouwen van de eerste
bewoning of bij hernummering, uiterlijk binnen de week vanaf
de dag van de eerste bewoning of vanuit de gemeente een
schrijven
te
hebben
ontvangen
aangaande
deze
hernummering.
b) Voor huizen of gebouwen die reeds een nummer toegekend
kregen:
a. Binnen de week na de voltooiing van om het even welk
onderhouds- of veranderingswerk dat de verwijdering
van het nummer voor gevolg had;
b. Binnen de 14 dagen na datum van de brief waarbij het
college van burgemeester en schepenen verzoekt te
voldoen aan onderhavige verordening, indien werd
vastgesteld dat het bestaande huisnummer ontbreekt of
onvoldoende zichtbaar of leesbaar is.
artikel 5.3.2
§1. Elk huis op het grondgebied van de gemeente zal op duidelijk zichtbare
wijze naast de voornaamste ingangsdeur of het voornaamste toegangspad
het nummer moeten dragen toegewezen door het gemeentebestuur.
§2. De eigenaar of houder van een woonhuis dat meer dan 20 meter achter
de rooilijn van de openbare weg is opgetrokken, moet tevens aan de inrit,
ter hoogte van de rooilijn van de openbare weg, het huisnummer
bevestigen.
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§3. Het gemeentebestuur stelt een officieel nummer te beschikking. Het
gebruik is aangeraden, doch niet verplicht.
§4. Het huisnummer dient steeds duidelijk vanaf de openbare weg
zichtbaar en leesbaar te zijn.
artikel 5.3.3
Het is aan de inwoners verboden de nummering van de huizen
eigenmachtig te wijzigen en een ander nummer aan te nemen.
artikel 5.3.4
Indien de nummers door herbouw, herstelling of herschildering op een of
andere manier zouden verdwenen zijn, moeten zij binnen de maand door
de eigenaar of bewoner van het huis opnieuw aangebracht worden en dit
op kosten van de eigenaar of bewoner.
artikel 5.3.5
Bij nieuwbouw zal de eigenaar, binnen de maand na de voltooiing van het
gebouw, het gemeentebestuur om de toewijzing van een huisnummer
verzoeken en dit op eigen kosten doen aanbrengen.
artikel 5.3.6
Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor om de ordening van de
huisnummers te wijzigen op de door haar bepaalde wijze.
artikel 5.3.7
Bij weigeren of nalaten hieraan te voldoen, kan het gemeentebestuur de
nodige maatregelen nemen om deze uit te voeren, op kosten van de
overtreder.
artikel 5.3.8
Overtredingen van de bepalingen van deze afdeling worden bestraft met
een administratieve geldboete van minimum € 50 tot maximum € 100.

Afdeling 4: Verhuren van een woning
artikel 5.4.1
In overeenstemming met artikel 1716 van het Burgerlijk Wetboek dient bij
elke aankondiging of aanbod tot verhuring van een goed dat bestemd is
voor bewoning in de ruime betekenis, het bedrag van de gevraagde
huurprijs en van de gemeenschappelijke lasten vermeld te worden.
artikel 5.4.2
Overtredingen van de bepalingen van deze afdeling worden bestraft met
een administratieve geldboete van minimum € 50 tot maximum € 100.

Afdeling 5: Inschrijvingen in de bevolkingsregisters
artikel 5.5.1
Eenieder die zijn hoofdverblijfplaats wil vestigen op het grondgebied van
de gemeente of deze wil overbrengen naar een andere gemeente, moet dit
aangeven op de dienst bevolking.
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artikel 5.5.2
De aangifte wordt gedaan door een van de meerderjarige gezinsleden.
artikel 5.5.3
Het onderzoek naar de reële hoofdverblijfplaats op het grondgebied van de
gemeente wordt gevoerd op verzoek van de dienst bevolking.
artikel 5.5.4
Het onderzoek wordt uitgevoerd:
1° wanneer een persoon aan het gemeentebestuur verklaard heeft dat
zijn/haar hoofdverblijfplaats zich bevindt op het grondgebied van de
gemeente of naar een andere gemeente wordt overgebracht;
2° wanneer het gemeentebestuur verneemt dat een persoon zijn/haar
hoofdverblijfplaats op het grondgebied van de gemeente heeft gevestigd of
verlaten heeft zonder hiervan aangifte te hebben gedaan;
artikel 5.5.5
De lokale politie onderzoekt of de persoon die aangifte doet, effectief
verblijft in de gemeente gedurende het grootste deel van het jaar.
artikel 5.5.6
§1 De lokale politie gaat ter plaatse de identiteit na van alle gezinsleden en
onderzoekt of ze werkelijk wonen op de plaats die zij hebben aangegeven
of waarvan wordt vermoed dat het hun hoofdverblijfplaats is. §2 De lokale
politie gaat minstens na of het gezin over aparte sanitaire voorzieningen en
over een eigen ruimte met kookgelegenheid beschikt; of er voldoende
energieverbruik is; of er eventueel telefoonrekeningen worden betaald
zodat redelijkerwijze mag worden aangenomen dat de woning gedurende
het grootste deel van het jaar effectief door het gezin wordt bewoond.
artikel 5.5.7
§1 De bevindingen van het politioneel onderzoek worden binnen de drie
werkdagen nadat het onderzoek heeft plaats gehad, overgemaakt aan de
dienst bevolking.
§2 De dienst bevolking adviseert tot de inschrijving (van ambtswege), tot
nietinschrijving,
of
tot
afvoering
van
ambtswege
uit
de
bevolkingsregisters.
artikel 5.5.8
§1 De college van burgemeester en schepenen beslist tot de inschrijving
dan wel tot de niet-inschrijving in het bevolkingsregister.
§2 De beslissing tot niet-inschrijving is met redenen omkleed en wordt ter
kennis gebracht van de betrokkene(n). De niet-inschrijving kan niet
verantwoord worden door elementen die vreemd zijn aan het onderzoek
naar de hoofdverblijfplaats, maar moet gebaseerd zijn op controles waarbij
vastgesteld wordt dat de betrokkene(n) niet op het aangegeven adres
verblijft.
§3 Indien het onderzoek naar de reële verblijfplaats geen voldoende
elementen oplevert om een besluit te trekken, wordt een bijkomend
onderzoek gedaan en wordt de betrokken persoon aangemaand om nadere
bewijselementen inzake het hoofdverblijf aan te brengen.
artikel 5.5.9
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Het college van burgemeester en schepenen gelast de afvoering van
ambtswege uit de bevolkingsregisters wanneer blijkt uit het verslag van de
dienst bevolking dat het onmogelijk is de nieuwe hoofdverblijf plaats vast
te stellen.
artikel 5.5.10
§1 Indien uit het verslag van de dienst bevolking blijkt dat de
betrokkene(n) daadwerkelijk zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd op
het grondgebied van de gemeente, doch nagelaten heeft hiervan aangifte
te doen, maant het college van burgemeester en schepenen hem/haar aan
om hiervan binnen de 10 dagen aangifte te doen.
§2 Wanneer aan de aanmaning geen gevolg wordt gegeven, schrijft het
college van burgemeester en schepenen de betrokke(n) van ambtswege
in.

Afdeling 6: Duivenvluchten
artikel 6.1.
Het is binnen de grenzen van het grondgebied van Ieper verboden duiven (reisduiven en
andere) die niet aan de prijskampen deelnemen, te laten uitvliegen van zonsopgang tot
één uur na het sluiten van de prijskampen op zaterdagen, zondagen en wettelijke
feestdagen of wijkkermissen waarop prijsvluchten plaatsgrijpen. Dit verbod geldt tijdens
de periode van 1 maart tot 31 oktober.
artikel 6.2.
Wanneer, in geval van overmacht, slecht weer of andere oorzaken, de
prijsvluchten niet op de gestelde dagen plaatsvinden, geldt het verbod in artikel 7.1. op de daarop
volgende dag. De duivenliefhebbers moeten dit bekend maken aan hun buren.

artikel 6.3.
Het is verboden tijdens het verloop van wedstrijdvluchten voor reisduiven nadeel te
berokkenen door met opzet handelingen te stellen, die het normaal bereiken van de
hokken door wedstrijdduiven beletten of vertragen.

Afdeling 7. Huisvuil, GFT en Containerpark
artikel 7.1.
Aanbieden
§1. Het restafval moet aangeboden worden in de door de Intercommunale ter
beschikking gestelde houders, zijnde een grijze container (huisvuil) of een groene
(GFT) met een volume van 120 liter, voorzien van een door de intercommunale
aangebrachte elektronische chip, of in een officiële restafvalzak;
§2. Op verzoek van een bewoner voor wie het niet mogelijk is om de container van 120
liter te gebruiken, kan mits een gemotiveerde vraag, een grijze container, voorzien van
een door de intercommunale aangebrachte elektronische chip, met een volume van 40
liter ter beschikking stellen;
§3. Op verzoek van een bewoner voor wie een container van 120 liter onvoldoende blijkt
te zijn, kan mits een gemotiveerde vraag een grijze container van 240 liter of 1100 liter,
voorzien van een door de intercommunale aangebrachte elektronische chip, ter
beschikking worden gesteld.
§4. Het is niet toegelaten de houder voor andermans woning of eigendom te
plaatsen, tenzij hierover een overeenkomst bestaat.
§5. Het is verboden om de elektronische chip onleesbaar of onbeschrijfbaar te maken.
Het is verboden de voorgeschreven afvalcontainers of anders aangeboden afvalstoffen
op de openbare weg te plaatsen op andere dagen dan de dag van de ophaalronde.
§6. De afvalcontainers en anders aangeboden afvalstoffen mogen ten vroegste de dag voor de
ophaling om 19 u op de openbare weg aangeboden worden. De geledigde afvalcontainers moeten
terug binnen gezet worden de dag zelf van de ophaalronde. Hetzelfde geldt voor de afvalcontainers
die niet geledigd werden en de afvalstoffen die niet
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opgehaald werden op de geplande dag.
Afvalcontainers en anders aangeboden afvalstoffen mogen in geen geval op het
openbaar domein blijven staan.
artikel 7.2.
De containers moeten met de ophaalgreep naar de straatzijde worden geplaatst. Het
deksel moet dicht zijn. De restafvalzakken dienen degelijk gesloten buitengeplaatst te
worden. Het is verboden restafval op of naast de zakken te plaatsen en op welke wijze
ook vast te maken. Het is verboden aan de houder tonnen, vaten, flessen of andere
recipiënten te bevestigen.
Per ophaalbeurt mag een restafvalcontainer slechts één keer worden aangeboden.
artikel 7.3.
Het is toegelaten om bij de container ook officiële restafvalzakken te plaatsen voor
zover aan de bepalingen van dit reglement is voldaan.
Het is verboden om per ophaalbeurt meer dan tien vuilniszakken buiten te plaatsen.
artikel. 7.4.
Scherpe voorwerpen moeten zodanig verpakt zijn dat ze geen gevaar kunnen
opleveren voor de ophalers van de afvalstoffen.

Artikel 8. Containerpark – Groenpark
artikel 8.1.
Het aanbieden van afvalstoffen
Het groen- en containerpark is toegankelijk voor de particuliere inwoners van de
gemeente Ieper die in het bezit zijn van een geldige toegangskaart en is geopend op de
uren aangekondigd aan de inkom van het groen- en containerpark.
Groen- en tuinafval van bedrijven wordt toegelaten onder de modaliteiten door
IVVO bepaald.
artikel 8.2.
Bij het afleveren van afvalstoffen moeten behalve de schriftelijke aanduiding ook de
richtlijnen en aanbevelingen van het toezichthoudend personeel nageleefd worden.

artikel 8.3.
Op het groenpark mag enkel composteerbaar groen- en tuinafval worden
aangevoerd, zijnde houtsnoeisel, bladeren, gras, kruiden e.d..
Elk ander afval (groente- en fruitafval, plastiek, steen, glas, aarde, papier…) is
ten strengste verboden.
Boomwortels worden afzonderlijk gebracht en gestapeld.
Boomwortels met een diameter groter dan 50 cm gemeten ter hoogte van de grootste breedte
worden niet aanvaard, noch boomstammen met een diameter groter dan 10 cm.

artikel 8.4.
De gebruikers van het groen- en containerpark moeten de omgeving van de
composthopen, containers en de overige ruimte van het terrein steeds rein houden.

Zij kunnen door het toezichthoudend personeel verzocht worden de bevuilde terreinen
te reinigen.
Tijdens de sluitingsuren van het groen- en containerpark is het verboden afval te
deponeren aan de toegangspoort. Het plaatsen van afval aan de toegangspoort
wordt aanzien als sluikstorten.
artikel 8.5.
Het college van burgemeester en schepenen of desgevallend de intercommunale is bevoegd tot het
opstellen van nadere richtlijnen omtrent de organisatie van het groen- en
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containerpark.

Artikel 9. Inzameling van grof vuil
artikel 9.1.
Na afspraak met gemeente en tegen betaling kan het grofvuil op de dagen vermeld in
de afvalkalender, aan huis worden opgehaald overeenkomstig de retributie zoals
bepaald in het retributiereglement van de gemeente en volgens de modaliteiten door
de Intercommunale vastgelegd.
Grofvuil wordt ook ingezameld op het containerpark.
artikel 9.2.
Wijze van aanbieden van het grofvuil
§1. Het op te halen grofvuil dient op de voorziene dag van de ophaling aangeboden
te worden zoals bepaald in de afvalkrant.
§2. Het gewicht van één afzonderlijk voorwerp of samengebonden bundel mag niet
meer bedragen dan 30 kg. Eén afzonderlijk voorwerp mag niet langer zijn dan 2 meter
of 2 meter op 1 meter, of een omvang hebben groter dan 1 m³, zodat een normale
manipulatie door de ophaaldiensten toegelaten wordt.
§3.Alle voorwerpen moeten zodanig verpakt worden dat ze geen gevaar kunnen
opleveren voor de ophalers van de afvalstoffen en de weggebruikers.

Artikel 10. Selectieve inzameling van glas
artikel 10.1.
Inzameling
§1. Glas mag niet worden meegegeven met het restafval, het grofvuil of met de
inzameling van een andere huisvuilfractie.
§2. Hol glas wordt ingezameld in de glascontainers die verspreid staan opgesteld in
de gemeente.
§3. Hol glas en vlak glas worden selectief ingezameld op het containerpark.
artikel 10.2.
Wijze van aanbieden van het glasafval
§1. Hol glas dat naar de glascontainer gebracht wordt dient, afhankelijk van de kleur, in
de daartoe voorziene glascontainers worden gedeponeerd. Hol glas wordt bij de
aanbieding ontdaan van deksels, stoppen en omwikkelingen. Het dient leeg en
voldoende gereinigd te zijn.
§2. Het deponeren in glascontainers van om het even welke andere afvalstof dan hol glas
is verboden. Het is verboden om naast de glascontainers glas of andere afvalstoffen achter
te laten. Dit wordt beschouwd als sluikstorten
§3. Het is verboden glas te deponeren in glascontainers tussen 20u en 8u.
§4. Het glas kan eveneens aangeboden worden op het containerpark volgens
de modaliteiten bepaald door de gemeenten en de intercommunale IVVO.

Artikel 11. Selectieve inzameling papier en kartonafdeling
artikel 11.1.
Inzameling
§1. Papier en karton kunnen worden aangeboden ofwel bij de huis-aan-huis inzameling,
op de dagen bepaald door de gemeente of Intercommunale en vermeld in de
afvalkalender, ofwel worden aangeboden in het containerpark.
§2. Papier en karton worden minstens maandelijks huis-aan-huis opgehaald langs de voor
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de ophaler toegankelijke straten, wegen en pleinen, op de door het college van
burgemeester en schepenen bepaalde dagen. Voor woningen dien niet toegankelijk
zijn voor de ophaler, zal de gemeente of intercommunale een plaats aanduiden
waarop het papier en karton dient aangeboden te worden.
Zowel particulieren, zelfstandigen en KMO’s kunnen van de huis-aan-huis
inzameling gebruik maken
§3. Papier en karton mogen niet worden meegegeven met het restafval, grofvuil of
ander selectief ingezamelde afvalstoffen.
artikel 11.2.
Wijze van aanbieden van het papier en karton
§1. Het papier en karton dient bij de huis-aan huis inzameling aangeboden te worden
in een kartonnen doos of gestapeld aangeboden, steeds met een gewoon touw
samengebonden (geen ijzer of nylondraad). Los gestapeld papier en karton zijn niet
toegelaten. Indien het aangeboden papier en karton door overmacht verspreid is de
aanbieder ertoe gehouden dit uit eigen beweging op te ruimen.
§2. Het gewicht van de doos of het pak mag niet groter zijn dat 18 kg. Het
totaal aangeboden volume is maximaal 1m³.

Artikel 12. Selectieve inzameling van PMD
artikel 12.1.
Inzameling
§1. PMD kan worden aangeboden ofwel bij de huis-aan-huis inzameling, op de dagen
bepaald door de stad en vermeld in de afvalkalender ofwel worden aangeboden in
het containerpark in de voorgeschreven recipiënten.
§2. PMD-afval mag niet worden meegegeven met het restafval, grofvuil of
ander recycleerbaar huisvuil.
§3. Verontreinigd PMD-afval wordt niet aanvaard.
artikel 12.2.
Wijze van aanbieden
§1. Voor wat de huis-aan-huis inzameling betreft, moet het PMD-afval aangeboden
worden in de door de Intercommunale of gemeente ter beschikking gestelde of te koop
aangeboden blauwe zakken, en die geplaatst worden conform de bepalingen van deze
verordening. De PMD-zakken dienen zorgvuldig gesloten te worden door middel van een
strop. De blauwe zakken worden verkocht tegen de voorwaarden bepaald in het
afvalretributiereglement. §2. Met de hierboven bedoelde blauwe zakken mogen geen
andere afvalstoffen dan PMD worden meegegeven.
§3. Het is verboden aan de buitenzijde van de PMD-zak tonnen, vaten, flessen of
andere afvalstoffen te bevestigen.
§4. Indien het aangeboden PMD (door overmacht) verspreid wordt, is de aanbieder
ertoe gehouden dit uit eigen beweging op te ruimen.

Artikel 13. Inzameling van metaalafval
artikel 13.1.
Inzamelen
§1. Metaalafval wordt minstens tweemaal per jaar op de daartoe voorziene
ophaaldagen aan huis opgehaald.
§2. Metaalafval wordt eveneens selectief ingezameld op het containerpark.
§3. Metaalafval mag niet worden meegegeven met het restafval, grofvuil of
ander recycleerbaar huisvuil.
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§4. Verontreinigd metaalafval wordt niet aanvaard.
artikel 13.2.
Aanbieden
§1. Het op te halen metaalafval dient op de voorziene dag van de ophaling aangeboden
te worden zoals bepaald in bepaald in de afvalkalender.
§2. Het gewicht van één afzonderlijk voorwerp mag niet meer bedragen dan 30 kg.
Eén afzonderlijk voorwerp mag niet langer zijn dan 2 meter of 2 meter op 1 meter, of
een omvang hebben groter dan 1 m³, zodat een normale manipulatie door de
ophaaldiensten toegelaten wordt.
§3. Alle voorwerpen moeten zodanig verpakt worden dat ze geen gevaar kunnen
opleveren voor de ophalers van de afvalstoffen en de weggebruikers.

Artikel 14. Toezicht
Artikel 14.1.
Het toezicht op de aanbieding van huishoudelijke afvalstoffen wordt uitgevoerd door de
gemeente en intercommunale. De ophalers mogen de aanbieders wijzen op de foutieve
aanbieding en de nodige richtlijnen verstrekken, hetzij mondeling hetzij door achterlaten
of overhandigen van een bericht.
Onverminderd de bepalingen van dit artikel zijn de leden van de federale politie en van
de lokale politie en de ambtenaren bedoeld in artikel 54 van het Afvalstoffendecreet
bevoegd voor het vaststellen van inbreuken op deze verordening en het opstellen van
een proces-verbaal.

Artikel 15. Begraven
artikel 15.1.
Het tijdstip van begraven wordt steeds in overleg met de dienst burgerzaken bepaald.

Artikel 16. Begraafplaatsen
artikel 16.1.
De begraafplaatsen zijn toegankelijk voor het publiek tussen zonsopgang
en zonsondergang.
artikel 16.2.
Het is verboden:
a) muren, omheiningen, graven, gedenkstenen, te beklimmen of te beschadigen.
b) de grasperken en groenzones te beschadigen;
c) afval en anderen voorwerpen weg te werpen binnen de omheining van de
begraafplaatsen, tenzij in de daartoe bestemde korven of bakken. Deze bakken
mogen alleen gebruikt worden voor afval afkomstig van de begraafplaats;
d) zonder toelating van de begraafplaatsmedewerker om het even welk voorwerp dat
zich op de begraafplaats bevindt, weg te nemen of te verplaatsen;
e) te leuren, voorwerpen te verkopen of diensten aan te bieden en
aanplakbiljetten, opschriften en borden aan te brengen;
f) op de begraafplaatsen gelijk welke daad te stellen, een houding aan te nemen of
een manifestatie op het getouw te zetten die de openbare orde en de eerbied voor de
doden kan storen;
g) Behoudens het nadrukkelijk akkoord van de familie is het verboden op de begraafplaats
begravingen, bijzettingen of uitstrooiingen, rouwstoeten of ontgravingen te fotograferen,
te filmen of op een ander mediabestand vast te leggen.
Wie één van deze verbodsbepalingen overtreedt, wordt onverminderd eventuele
vervolgingen, van de begraafplaats verwijderd of kan de toegang worden ontzegd.
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artikel 16.3.
Er worden geen voertuigen toegelaten op de begraafplaatsen tenzij bij
voorafgaande machtiging door de burgemeester.
Dit verbod geldt niet voor de lijkwagens, voor vervoermiddelen voor personen met
een beperking en voor voertuigen van de stedelijke diensten.
De bestuurders dienen stapvoets te rijden en zich te houden aan de richtlijnen van
het bevoegd personeel.
Voertuigen van aannemers, bestemd voor het uitvoeren van werken, worden
eveneens toegelaten, enkel voor de duur van deze werken.
artikel 16.4.
Teksten en symbolen op graftekens moeten getuigen van eerbied voor de overledene
en mogen niet in strijd zijn met de openbare orde.
artikel 16.5.
De belanghebbende dient zelf in te staan voor het behoorlijk onderhoud van graven
en graftekens. Hierbij mag geen gebruik gemaakt worden van pesticiden.
Verwaarlozing wordt vastgesteld in een akte van de burgemeester of zijn gemachtigde.
Deze akte blijft een jaar bij het graf of de grafkelder en aan de ingang van de
begraafplaats aangeplakt. Na het verstrijken van die termijn en bij niet-herstelling wordt
op bevel van de burgemeester of zijn gemachtigde van ambtswege overgegaan tot
afbraak of tot het wegnemen van de materialen op kosten van de in gebreke blijvende
belanghebbende. Bij dreigend gevaar voor instorting kan het grafteken zonder verwijl
gedeeltelijk of volledig worden weggenomen.
Indien het een grafconcessie betreft, kan het college van burgemeester en schepenen
in geval van verwaarlozing een einde stellen aan het recht op concessie volgens de
regelgeving bepaald in het decreet.
Niet weggenomen graftekens worden eigendom van het stadsbestuur.
artikel 16.6.
Op voorwaarde dat dit niet hinderend is voor andere bezoekers mogen er bloempotten
geplaatst worden op de steenslag of op het gras vóór het grafmonument, bij het
columbarium, urnenveld of op de strooiweide . Het is evenwel niet toegestaan om putten
te maken in de steenslag of in het gras van de omgevingsaanleg. Bij een overtreding
worden de potten weggenomen en wordt het gras en de omgevingsaanleg hersteld. De
eventuele kosten zullen worden aangerekend aan de overtreder.
Op de ruimte vóór de grafkelder mogen er geen permanente, niet verwijderbare
bloembakken, ornamenten of boordstenen geplaatst worden. Het is verboden om er
kuilen te maken om er tijdelijk of permanent bloemen of planten te plaatsen.
artikel 16.7.
Verwelkte bloemen en planten, aftandse kunstbloemen, mandjes, potten en
ornamenten worden door de bevoegde stadsdienst verwijderd. Eventuele kosten van
verwijdering kunnen verhaald worden op de concessiehouder of zijn nabestaanden.
artikel 16.8.
Het stadsbestuur staat niet in voor de bewaking van de op de graven geplaatste
voorwerpen en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen,
schade en diefstal.
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Afdeling 6: Openbare grasperken en waterpartijen
artikel 5.6.1
Het is verboden voertuigen of voorwerpen te plaatsen of te kamperen
op de openbare grasperken behoudens voorafgaande machtiging van de
burgemeester.
artikel 5.6.2
Behoudens door de bevoegde overheid is het verboden openbare
vijvers, beekjes, waterlopen of andere waterpartijen te betreden of er
in te zwemmen.
artikel 5.6.3
1° Het is verboden om zich zonder noodzaak op het ijs te begeven van alle
openbare waterlopen en vijvers gelegen op het grondgebied van de
gemeente. Afhankelijk van het weer, de dikte van het ijs, de algemene
staat van het ijs, bepaald na meetcontroles van de brandweer, kan de
burgemeester dit verbod opschorten. De toestemming is dan beperkt in
tijd en voor de aangewezen plaatsen.
2° Het is tevens ten allen tijde verboden signalisatie geplaatst door
gemeente- en/of hulpdiensten te overschrijden of te verplaatsen.
artikel 5.6.4
Het overtreden van de artikelen van deze afdeling wordt bestraft met
een administratieve geldboete van minimum € 75 tot maximum € 150.
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Hoofdstuk 6: Slotbepalingen
artikel 6.1
De algemene procedure inzake de gemeentelijke administratieve sanctie
is van toepassing op de handhaving of de vervolging of bestraffing van de
inbreuken van deze verordening.
artikel 6.2
Indien de overtreding wordt begaan door een natuurlijke of rechtspersoon,
eigenaar, uitbater of verantwoordelijke van een instelling, en de aanleiding
van de overtreding houdt verband met die instelling, dan kan een
gemeentelijke
administratieve
sanctie
worden
opgelegd
in
overeenstemming met het reglement op de gemeentelijke administratieve
sancties.
artikel 6.3
Alle goederen die het voorwerp zijn van of gebruikt zijn bij in deze
verordening verboden handeling of gedraging, kunnen door de vaststeller
bestuurlijk in beslag genomen worden. De aan snel bederf onderhevige
goederen of de goederen die een gevaar uitmaken voor de openbare
veiligheid, hygiëne of rust worden op bevel van de burgemeester
afgevoerd voor de verwerking als afvalstof. De andere goederen worden
geregistreerd in een register en worden voor een periode van zes maanden
bewaard. Deze worden op verzoek van de eigenaar terug ter beschikking
gesteld. De goederen die achterblijven na het verstrijken van de
voorgenoemde termijn worden na beslissing door de burgemeester ter
beschikking gesteld aan een maatschappelijk doel. De kosten verbonden
aan het buiten beschikking stellen of het in bewaring houden zijn ten laste
van de overtreder. Het tarief wordt bepaald in een afzonderlijk
retributiereglement.
artikel 6.4
Wanneer omwille van overgang naar zomer/winteruur de organisatie een
uur 'verlies' bekomt, dan wordt het uurregime steeds in het voordeel van
de organisatie toegepast.
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Aanvullend politiereglement Stad Ieper
Artikel 18. Sancties en Gasboetes
artikel 18.1.
In geval van overtreding van deze politieverordening kan de politie de overtreder
aanmanen om de niet-reglementaire toestand ongedaan te maken. De politie is
bevoegd voor de vaststelling van alle overtredingen vervat in deze politieverordening.
Ingevolge het nieuw artikel 119bis, §6 Nieuwe Gemeentewet kunnen inbreuken
die uitsluitend bestraft worden met een administratieve sanctie eveneens het
voorwerp uitmaken van een vaststelling door de hiernavolgende personen :
1° de gemeenteambtenaren die beantwoorden aan de minimumvoorwaarden die door
de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad zijn bepaald inzake
selectie, rekrutering, opleiding en bevoegdheid, en die daartoe door de gemeenteraad
zijn aangewezen;
2° de ambtenaren van de vervoersmaatschappijen behorend tot één van de
categorieën bepaald door de Koning.
De bewakingsagenten, daartoe aangesteld door de gemeenteraad, kunnen eveneens
aangifte doen van de inbreuken die uitsluitend bestraft kunnen worden met
administratieve sancties, bij de politieambtenaar of hulpagent van politie bedoeld in het
eerste lid en dit enkel in het kader van de activiteiten bedoeld in artikel 1, §1, eerste lid,
6° van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de
beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten.
artikel 18.2.
Voor zover bij wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen
geen straffen of sancties zijn voorzien, kunnen de inbreuken op de bepalingen van
deze politieverordening gestraft worden met :
1° een administratieve geldboete van maximum 350,00 EUR
2° een administratieve schorsing van een afgeleverde toelating of vergunning
3° een administratieve intrekking van een afgeleverde toelating of
vergunning 4° een tijdelijke of definitieve sluiting van een instelling.
Indien de dader een minderjarige is, die de volle leeftijd van zestien jaar heeft bereikt
op het tijdstip van de feiten, bedraagt het maximum van de administratieve geldboete
175,00 EUR.
De schorsing, intrekking of sluiting worden opgelegd door het college van burgemeester
en schepenen. De administratieve geldboete wordt opgelegd door de sanctionerende
ambtenaar.
Het opleggen van administratieve sancties of politiestraffen doet op geen enkele
manier afbreuk aan de mogelijke schadevergoeding die verschuldigd is door de
begane overtredingen.
artikel 18.3.
De aangewezen ambtenaar is de secretaris van de gemeente Ieper of zijn aangestelde.
artikel 18.4.
De persoon die, na met een administratieve geldboete te zijn gesanctioneerd, eenzelfde
overtreding begaat binnen de 24 maanden nadat ze uitvoerbare kracht heeft gekregen
overeenkomstig artikel 119bis, § 11, Nieuwe Gemeentewet, wordt gesanctioneerd met het dubbele
van de geldboete die bij de eerste overtreding werd opgelegd, met een maximum van 350,00 EUR
of 175,00 EUR indien het een minderjarige betreft die de volle leeftijd van
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16 jaar heeft bereikt.
De persoon, eigenaar van een instelling, aan wie reeds tweemaal een administratieve
boete werd opgelegd naar aanleiding van een overtreding die verband houdt met die
instelling, zal worden gesanctioneerd met de administratieve sluiting van de instelling
gedurende een termijn van maximum drie maanden.
De duur van de door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurde administratieve
sanctie kan verdubbeld worden in geval van herhaling binnen de 24 maanden volgend op de
oplegging van de sanctie en is dubbel van de administratieve boete met een max. van 350,00 EUR
of 175,00 EUR euro minderjarige van meer dan 16 jaar.

artikel 18.5.
Elke overtreding die aanleiding kan geven tot het opleggen van een administratieve sanctie moet
worden vastgesteld door middel van een proces-verbaal of een bestuurlijk verslag. Dit procesverbaal of dit bestuurlijk verslag wordt binnen de maand bezorgd aan de sanctionerende
ambtenaar, zoals bepaald in artikel 119bis Nieuwe Gemeentewet.

Indien het proces-verbaal of het bestuurlijk verslag onvoldoende gegevens zou
bevatten, kan de sanctionerende ambtenaar de politiediensten verzoeken die gegevens,
eventueel na bijkomend onderzoek, nog toe te voegen aan het dossier.
artikel 18.6.
Indien de feiten zowel een strafrechtelijke als een administratiefrechtelijke inbreuk
vormen, wordt het proces-verbaal binnen de maand na de vaststelling, toegestuurd aan
de Procureur des Konings. Een afschrift wordt verzonden aan de sanctionerende
ambtenaar. Indien de feiten enkel met een administratieve sanctie kunnen bestraft
worden, wordt het origineel proces-verbaal of bestuurlijk verslag aan de sanctionerende
ambtenaar toegestuurd.
Van feiten lastens minderjarigen die enkel met een administratieve sanctie kunnen
bestraft worden, wordt steeds een afschrift van het proces-verbaal of van het bestuurlijk
verslag overgemaakt aan de Procureur des Konings.
artikel 18.7.
De administratieve procedure wordt overeenkomstig artikel 119bis, § 9, Nieuwe
Gemeentewet opgestart door middel van een ter post aangetekend schrijven aan
de overtreder.
De overtreder dient zijn verweerschrift, met een eventueel verzoek tot mondelinge
verdediging van zijn zaak, ook bij een ter post aangetekende zending te versturen
uiterlijk de vijftiende dag na de dag van ontvangst.
Het verzoek tot mondelinge verdediging van zijn zaak is enkel mogelijk indien het een
overtreding betreft die gesanctioneerd wordt met een geldboete die hoger is dan 70,00
EUR. De aangewezen ambtenaar bepaalt in dit geval de dag waarop dit mondeling
onderhoud plaatsvindt, rekening houdend met het feit dat het onderhoud binnen de
twintig werkdagen, te rekenen van de datum van verzending van het verweerschrift,
moet plaatsvinden.
Indien er verzachtende omstandigheden zijn, kunnen de administratieve geldboetes
worden verminderd, zonder dat zij ooit lager mogen zijn dan 1,00 EUR.
artikel 18.8.
De aangewezen ambtenaar brengt de betrokkene met een tweede aangetekend
schrijven op de hoogte van de beslissing.
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artikel 18.9.
Bij de kennisgeving van de beslissing wordt een overschrijvingsformulier gevoegd dat
door betrokkene gebruikt kan worden. Tevens wordt hem meegedeeld dat de boete ook
in handen van de financieel beheerder kan worden betaald.

Artikel 19. De administratieve schorsing van een door de
gemeente afgegeven toestemming of vergunning, de
administratieve intrekking van een door de gemeente
afgegeven toestemming of vergunning en de tijdelijke of
definitieve administratieve sluiting van een inrichting.
artikel 19.1.
De aangewezen ambtenaar verstuurt een voorafgaande waarschuwing. Hierin staat dat
er een inbreuk werd vastgesteld en dat een sanctie zal opgelegd worden indien de
inbreuk wordt gehandhaafd of bij een volgende inbreuk. De waarschuwing moet een
uittreksel bevatten van het overtreden artikel of reglement en dient per post
aangetekende brief te gebeuren.
artikel 19.2.
Vervolgens wordt aan de overtreder per post aangetekend schrijven meegedeeld dat er
aanwijzingen zijn dat er nog steeds een inbreuk is en dat het college overweegt een
sanctie (schorsing of intrekking van de vergunning, sluiting van de instelling) op te
leggen. Bij deze mededeling deelt men ook mee waar en wanneer het dossier kan
worden ingekeken, waar en wanneer betrokkene zal worden gehoord, en dat hij zich
mag laten bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman.
artikel 19.3.
De hoorzitting kan maar plaatsvinden als de meerderheid van het college van
burgemeester en schepenen aanwezig is. De hoorzitting wordt genotuleerd en de
aanwezigen worden bij het einde van de zitting uitgenodigd de notulen te ondertekenen.
Bij het nemen van de beslissing zijn in het college van burgemeester en schepenen
minstens twee zelfde leden aanwezig als tijdens de hoorzitting.
artikel 19.4.
De kennisgeving van de sanctie wordt ondertekend door de burgemeester en de
gemeentesecretaris. Deze sanctie wordt aan de overtreder ter kennis gebracht door
een aangetekend schrijven, ofwel door overhandiging tegen ontvangstbewijs.

Artikel 20. Bemiddelingsprocedure
artikel 20.1.
De voorafgaande bemiddelingsprocedure heeft als doel de overtreder de mogelijkheid te
bieden de eventuele schade te vergoeden of te herstellen, die ten gevolge van een
inbreuk op de politieverordening is ontstaan.
artikel 20.2.
Het bemiddelingsaanbod is verplicht van toepassing voor minderjarige overtreders die
op het ogenblik van de feiten de volle leeftijd van zestien jaar hebben bereikt.
artikel 20.3.
Wanneer de overtreder een minderjarige is, die op het moment van de feiten de leeftijd
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van zestien heeft bereikt, kan deze bijgestaan worden door een advocaat die door
de stafhouder van de orde van advocaten wordt aangeduid.
De ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige worden op
de hoogte gebracht van de bemiddelingsprocedure en bij de procedure betrokken per
aangetekend schrijven.
artikel 20.4.
De overtreder aan wie de bemiddelingsprocedure wordt voorgesteld, kan de
procedure aanvaarden of weigeren.
Dit geldt ook voor de benadeelde partij. Indien één van de betrokken partijen weigert deel
te nemen aan de procedure, dan sluit de bemiddelaar de procedure af en maakt het dossier
terug over aan de sanctionerende ambtenaar.
artikel 20.5.
De volledige bemiddelingsprocedure dient uiterlijk één maand voor het verstrijken van
de verjaringstermijn beëindigd te zijn. Na overleg tussen de bemiddelaar en de
sanctionerende ambtenaar kan de bemiddelingsprocedure verlengd worden
onverminderd het in acht nemen van de wettelijke verjaringstermijn.

Artikel 21. Uitvoering van de beslissing
artikel 21.1.
De beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete heeft uitvoerbare
kracht na het
verstrijken van een termijn van één maand vanaf haar kennisgeving, behalve wanneer
beroep wordt
aangetekend.
artikel 21.2
De boete moet betaald worden binnen een termijn van één maand volgend op de dag
dat de
beslissing uitvoerbaar is geworden. De overtreder heeft dus twee maanden tijd om
te betalen vanaf
de kennisgeving van de geldboete.

Artikel 22. Beroepsprocedure
artikel 22.1
De overtreder kan beroep instellen tegen de beslissing van de sanctionerende
ambtenaar binnen één
maand te rekenen vanaf de kennisgeving van de beslissing tot administratieve
geldboete en dit bij de
politierechtbank via een eenvoudig verzoekschrift.

Artikel 23 . Verjaringstermijn
artikel 23.1
De procedure moet afgehandeld zijn binnen de zes maanden. Ingeval van bemiddeling of
gemeenschapsdienst bedraagt de termijn twaalf maanden. De termijn begint te lopen
vanaf de dag
van de vaststellingen.

Artikel 24. Bekendmaking en inwerkingtreding
artikel 24.1.
Deze politieverordening zal bekend gemaakt worden, zoals voorgeschreven door artikelen

186 en 187 van het Gemeentedecreet.
artikel 24.2.
Deze verordening wordt van kracht vanaf 1 april 2016.
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Artikel 25. Opheffingsbepaling
artikel 25.1
Volgende verordeningen en reglementen, tot op heden van toepassing op het
grondgebied van de gemeente Ieper, welke betrekking hebben op de openbare orde,
rust en veiligheid, en vastgesteld overeenkomstig artikel 119 van de Nieuwe
Gemeentewet worden opgeheven:
Algemene Politieverordening goedgekeurd in de gemeenteraad van 07/12/2010
en latere wijzigingen
Algemeen Politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging goedgekeurd
in de zitting van de gemeenteraad van 5 november 2001

Deze opheffing gebeurt met ingang van de inwerkingtreding van deze
algemene politieverordening overeenkomstig de bepalingen van artikel 187
van het Gemeentedecreet.

Artikel 26. Overgangsbepalingen
artikel 26.1
Alle overtredingen die geschieden na inwerkingtreding van deze verordening
worden onderworpen aan de sancties bepaald in deze politieverordening.
artikel 26.2
Een afschrift van deze verordening zal conform art. 119 van de Nieuwe Gemeentewet
worden toegezonden aan de toezichthoudende overheid, de griffie van de rechtbank van
eerste aanleg, de griffie van de politierechtbank, de Procureur des Konings en de
korpschef van PZ Arro Ieper
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Artikel 27. BEGRIPPENKADER
Aanplakking
= Publiciteit aangebracht op tijdelijke of permanente wijze zowel voor
manifestaties, officiële mededelingen alsook iedere andere afkondiging
Bevoegde overheid
= De gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen of de
burgemeester naargelang de hen toegewezen bevoegdheid, hetzij de door deze
organen aangeduide personen.
Buurtweg:
= een openbare, lokale weg die niet voor het algemeen voertuigenverkeer is bestemd
en die in hoofdzaak bestemd is voor één of meerdere categorieën van langzaam verkeer
meer bepaald voetgangers, fietsers of ruiters. Als buurtwegen worden onder andere
beschouwd voetwegen, veldwegen, aardewegen, kerkpaden, jaagpaden, bospaden, …
Crossmotor
= Een door een verbrandingsmotor aangedreven tweewieler met een cilinderinhoud
van minder dan 50 cc.
Quad
= een motorvoertuig met vier wielen, geconstrueerd voor 'ongebaand terrein', met een
open koetswerk, een stuur als dat van een motorfiets en een zadel. Dit motorvoertuig
kan gehomologeerd zijn als een vierwielige bromfiets, een vierwieler met motor of een
landbouwtractor.
Openbaar domein
= De zone voor wegen, parkeerstroken, voetpaden, pleinen en parken, toebehorend
aan een openbaar bestuur
Openbare weg
= De verkeerswegen, met inbegrip van de bermen en de voetpaden en de openbare ruimten, en
de openbare ruimtes aangelegd als aanhorigheden van de verkeerswegen en voornamelijk
bestemd voor het parkeren van voertuigen en dezelfde perken de

installaties voor het vervoer en de bedeling
van goederen, energie en signalen. Het omvat
eveneens:
a) de verkeerswegen, met inbegrip van de bermen en de trottoirs;
b) de openbare ruimten, aangelegd als aanhorigheden van de verkeerswegen,
en voornamelijk
bestemd voor het stationeren van voertuigen, voor tuinen, wandelingen en
markten, openbare pleinen en groenzones.
Skateboards
= Plank op wielen waarmee men zich staande kan
voortbewegen Voertuig
= Elk twee-, drie-, vier- of meerwielig motorvoertuig dat naar constructie en uitrusting
geschikt is voor het vervoer personen, de bestuurder inbegrepen, met uitzondering van
de voertuigen die gebruik maken van een hulpmotor, waarvan het vermogen niet hoger
is dan 0,3 kW.
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