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VOORWOORD
Van Tongeren een veilige stad maken waar het goed is om te wonen en te verblijven, dat
is één van de beleidsopties van het stadsbestuur. Als Tongenaar verwacht u terecht dat
er snel en kordaat opgetreden wordt tegen degenen die onze veiligheid aantasten. Ook
kleine vormen van overlast, zoals hondenpoep en geluidshinder, moeten snel en kordaat
aangepakt worden.
Daarom heeft de stad Tongeren het systeem van gemeentelijk administratieve sancties
(kortweg GAS) ingevoerd in 2008. Het grote voordeel is dat de stad zelf de sanctie kan
opleggen zonder tussenkomst van de gerechtelijke instanties.
Een gemeentelijke administratieve sanctie is een geldboete van maximaal 350 euro. De
sanctionerend ambtenaar van de stad legt de boete op, rekening houdend met de ernst
van de overtreding en recidive.
Het is zeker niet onze bedoeling om een klopjacht te starten, daarom kiezen wij ervoor
om enkel die vormen van overlast te sanctioneren die u als Tongenaar het meest
hinderen.
De gemeenteraad heeft deze overlastfenomenen in een politiereglement bepaald. In deze
brochure krijgt u een uitgebreide toelichting over het politiereglement.
Wij vinden het belangrijk om samen met u te bouwen aan een veilige toekomst voor
onze mooie stad. Door de invoering van de GAS krijgt de stad meer armslag om lokale
problemen aan te pakken. Ook willen we beroep doen op uw burgerzin. Merkt u
onregelmatigheden op die voor overlast zorgen of die het onveiligheidgevoel in uw buurt
vergroten, aarzel dan niet om ons dit te melden. U kan hiervoor terecht bij het meldpunt
overlast:
meldpuntoverlast@stadtongeren.be
of
Stad Tongeren
Meldpunt overlast
Maastrichterstraat 10
3700 Tongeren
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TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN
HOOFDSTUK 1 - Toepassingsgebied
Artikel 1 Toepassingsgebied
Dit reglement is van toepassing op het grondgebied van de stad Tongeren en op iedereen
die zich op dit grondgebied bevindt, ongeacht zijn woonplaats of nationaliteit.
HOOFDSTUK 2 – Begrippen
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
Artikel 2 Openbare ruimte
Openbare ruimte =
 de openbare weg: de wegen en pleinen die openstaan voor alle verkeer, hetzij
voetgangersverkeer of ander verkeer
 de nabijheid van de openbare weg: elke plaats van waaruit gevaar kan ontstaan voor
de gebruiker van de openbare weg
 de groene ruimten: de openbare plantsoenen, wandelplaatsen, parken, tuinen,
pleinen, speelterreinen en alle stukken van de openbare ruimte buiten de openbare
weg, die openstaan voor het verkeer van personen en in hoofdorde bestemd zijn voor
wandelen en ontspanning
Artikel 3 Inrichting toegankelijk voor het publiek
Inrichting toegankelijk voor het publiek =
Inrichtingen waar het publiek, namelijk andere personen dan diegenen die nominatief
zijn uitgenodigd, al dan niet tegen betaling toegang heeft.
Artikel 4 Openbare activiteiten in open lucht en in de openbare ruimte
Openbare activiteiten in open lucht =
Openbare activiteiten op de openbare wegen; op daarbij aansluitende niet-afgesloten
terreinen; of in een niet overdekte of niet afgesloten ruimte waar het publiek toegang toe
heeft, zoals een openluchtconcert, een openings- of slotactiviteit in open lucht, een
sportevenement of fuif in open lucht, een betoging, een stoet, een vergadering, …
Manifestatie = een georganiseerde samenscholing met als doel een overtuiging of een
eis kenbaar te maken
Artikel 5 Openbare activiteiten in besloten plaatsen
Openbare activiteiten in besloten plaatsen =
Openbare activiteiten in zalen of tenten,
sportmanifestaties, …

bijvoorbeeld

fuiven,

concerten,

Artikel 6 Openbare overlast
Openbare overlast =
Individuele, materiële gedragingen die het harmonieuze verloop van de menselijke
activiteiten kunnen verstoren en de levenskwaliteit van de inwoners van een gemeente,
een wijk, een straat, kunnen beperken op een manier die de normale druk van het
sociale leven overschrijdt.
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Artikel 7 Openlucht
Openlucht =
Een locatie die zodanig open is dat elke toevallige voorbijganger kan zien wat er aan de
gang is en het verloop kan volgen (bv. open erven die uitgeven op de openbare weg)
Artikel 8 Bevoegde ambtenaar
Bevoegde ambtenaar=
De politie is bevoegd voor de vaststelling van alle overtredingen vervat in dit
politiereglement. Inbreuken die uitsluitend bestraft worden met een administratieve
sanctie kunnen door
gemeenteambtenaren die hiervoor gemachtigd zijn door de
gemeenteraad worden vastgesteld.
Voor alle artikelen in dit reglement waarin geluidsnormen worden opgelegd, gelden
artikel 2 en 3 van de bijlage 4.5.1 van Vlarem II voor de meetomstandigheden en de
eisen van de meetketen.
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TITEL 2 OPENBARE RUST
Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen geluidsoverlast
Artikel 9 Geluidsoverlast
§1. Zonder toegelaten afwijking door de burgemeester is elk geluid of lawaai, dat de rust
van de inwoners kan verstoren en dat zonder noodzaak wordt veroorzaakt, verboden.
Het bewijs van geluidsoverlast kan met alle mogelijke middelen geleverd worden.
§2. Het is verboden tussen 22 u en 6 u nachtgerucht of nachtrumoer te veroorzaken
waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord. Het bewijs kan met alle
mogelijke middelen geleverd worden.
§3. Het geluid wordt als niet-hinderlijk beschouwd en kan geen aanleiding geven tot een
gerechtvaardigde klacht wanneer het:
- het gevolg is van werken aan de openbare ruimte of voor het aanleggen van
openbare nutsvoorzieningen, uitgevoerd met toelating van de daartoe bevoegde
overheid of in opdracht van die overheid;
- het gevolg is van werken uitgevoerd op werkdagen en zaterdagen aan private
eigendommen, waarvoor door de bevoegde overheid een vergunning werd
afgeleverd, of van verbetering-, verbouwing- of onderhoudswerken aan dergelijke
eigendommen die zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd, en waarbij de
nodige voorzorgen worden getroffen om overdreven of niet noodzakelijk lawaai te
vermijden;
- het gevolg is van werken of handelingen die bij hoogdringendheid of zonder verder
uitstel moeten worden uitgevoerd ter bescherming van personen of eigendommen, of
ter voorkoming van rampen en waarbij de nodige voorzorgen worden getroffen om
overdreven of niet noodzakelijk lawaai te vermijden;
- het gevolg is van werken of handelingen die noodwendig zijn en wegens hun aard
niet kunnen onderbroken worden en waarbij de nodige voorzorgen worden getroffen
om overdreven of niet noodzakelijk lawaai te vermijden;
- het gevolg is van een door het stadsbestuur vergunde manifestatie, voor zover de in
de vergunning opgelegde voorwaarden worden nageleefd.;
- het normale geluid betreft van spelende minderjarigen en dit tussen 6 uur en 22 uur.
Hoofdstuk 2 – Specifieke bepalingen geluidsoverlast
Artikel 10 Laden en lossen - Verhuizingen
§1. Voor het hanteren, laden of lossen van materialen, toestellen of gelijk welke
voorwerpen die geluiden kunnen voortbrengen, zoals platen, bladeren, staven, dozen,
vaten of metalen recipiënten of andere, gelden de volgende principes:
1° deze voorwerpen dienen gedragen en niet gesleept te worden, op de grond geplaatst,
en niet geworpen te worden;
2° als deze voorwerpen door hun afmetingen of hun gewicht niet gedragen kunnen
worden, dienen ze uitgerust te zijn met een voorziening waardoor ze geluidsarm
verplaatst kunnen worden of verplaatst te worden door middel van een
(transport)hulpmiddel (vb. lift, transpallet, heftruck,…).
3° laden en lossen is niet toegelaten tussen 22 uur en 6 uur, uitgezonderd voor openbare
dienstverlening (hulpdiensten, openbare veiligheid,…) of mits schriftelijke toelating van de
burgemeester;
§2. Geen verhuizing mag plaatshebben tussen 22 uur en 6 uur, behalve met een
schriftelijke toelating van de burgemeester.
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Artikel 11 Dieren
Iedereen wordt geacht de nodige voorzorgen te nemen om te voorkomen dat zijn dieren
abnormale geluidshinder aan de buurt veroorzaken door ondermeer aanhoudend geblaf,
gehuil of gekraai, … Het veroorzaken van deze overlast is op elk ogenblik verboden
ongeacht of de dieren op dat ogenblik wel of niet onder toezicht staan.
Artikel 12 Muziek
Zonder toelating van de burgemeester zijn verboden in de openbare ruimte:
- vocale, instrumentale of muzikale audities
- gebruik van luidsprekers, versterkers of andere apparaten die geluidsgolven
produceren of reproduceren.
Artikel 13 Elektronisch versterkte en niet-elektronisch versterkte geluidsgolven
§1 Geluid in openbare ruimte
Zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester is verboden, het
geven van stemopvoeringen, instrumentale of muzikale uitvoeringen, evenals in het
algemeen het gebruik van geluidsversterkers, luidsprekers, muziekinstrumenten of
andere geluidsinstallaties en dit in de openbare ruimte, alsmede buiten en binnen
gebouwen wanneer de uitzending bestemd is om in de openbare ruimte gehoord te
worden. Niettegenstaande de voormelde toelating, mag het geluid niet als hinderlijk
kunnen worden beschouwd of geen aanleiding geven tot gerechtvaardigde klachten.
§2 Geluid in winkel(wandel)straten
Geen voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester is nodig voor het
maken van zachte sfeermuziek in winkel(wandel)straten, waarvan de geluidsemissies
beperkt worden van 10.00 uur tot het wettelijke winkelsluitingsuur of in geval van een
braderij tot het door het college van burgemeester en schepenen bepaalde einduur. Er
mogen geen reclameboodschappen worden uitgezonden.
§3 Geluid in gesloten plaatsen
De hierboven genoemde opvoeringen, uitvoeringen en het gebruik van de hierboven
genoemde toestellen en instrumenten is verboden binnen gebouwen wanneer zij ofwel
zonder toelating buitenshuis kunnen worden gehoord en als hinderlijk kunnen worden
beschouwd ofwel aanleiding geven tot gerechtvaardigde klachten.
Artikel 14

Elektronisch versterkte muziek in voertuigen

Het is verboden elektronisch versterkte muziek in voertuigen te produceren die hoorbaar
is buiten het voertuig. Het heeft geen belang of het voertuig open vensters of een open
dak heeft. De overtreding wordt verondersteld door de bestuurder van het voertuig te
zijn begaan.
Als de bestuurder niet gekend is, zal de boete opgelegd worden aan de persoon op wiens
naam het voertuig staat ingeschreven en dit tot bewijs van het tegendeel.
Het gebruik van voertuigen die uitgerust met of voorzien zijn van luidsprekers en
bestemd zijn voor het maken van reclame is onderworpen aan de voorafgaande
toelating van de burgemeester.
Artikel 15 Alarmsystemen
Alarmsystemen die zich in de openbare ruimte of op privé-eigendommen bevinden mogen
niet voor onnodige of overdreven geluidshinder zorgen.
Wanneer een alarm afgaat, moet de verantwoordelijke dit zo snel mogelijk uitschakelen.
Wanneer de verantwoordelijke niet opdaagt nadat het alarm ongepast afgegaan is, mogen
de politiediensten de nodige maatregelen nemen om die hinder te beëindigen, op kosten
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en risico van de overtreder.
Artikel 16 Grasmaaiers en andere lawaaierige machines aangedreven door een
of meerdere motoren
Het gebruik in open lucht van grasmaaiers en andere lawaaierige werktuigen zoals
houtzagen, hakselaars en bosmaaiers, aangedreven door ontploffings- en/of elektrische
motoren, is enkel toegelaten tussen 8 uur en 20 uur. Dit artikel is niet van toepassing op
landbouwmachines voor de normale exploitatie van het bedrijf.
Het gebruik van lawaaierige machines en werktuigen op
landbouwbedrijven, is enkel toegelaten tussen 6 uur en 22
voorafgaandelijke toelating door de burgemeester werd verleend.

bouwwerven en
uur, tenzij een

Artikel 17 Voertuigen
Tenzij noodzakelijk is het verboden voertuigen of hun toebehoren (o.a. koelinstallaties)
draaiende te houden terwijl het voertuig stilstaat. Deze voertuigen moeten in ieder geval
zo geplaatst worden dat ze de rust van omwonenden niet verstoren.
Artikel 18 Toestellen voor recreatief gebruik
Het
is
verboden
met
ontploffingsmotoren
aangedreven
speeltuigen
en
experimenteertuigen te gebruiken om er oefeningen, vertoningen, persoonlijke of
groepsvermakelijkheden, wedstrijden of manifestaties mee te houden of in te richten in
open lucht, op minder dan 300 meter van natuurgebieden, woonwijken of woonkernen of
enig bewoond huis.
Afwijkingen op deze bepaling kunnen door de burgemeester worden toegestaan ter
gelegenheid van feestelijkheden of vieringen.
Dit verbod geldt niet op de erkende terreinen waarop afzonderlijke reglementen van
toepassing zijn.
Zonder voorgaande schriftelijke toelating van de burgemeester is het verboden in de
openbare ruimte bezig te zijn met op afstand bestuurde modelvliegtuigen, modelboten of
modelwagens waarvan het voortgebrachte geluid de openbare rust verstoort.
Artikel 19 Vuurwerk
Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden,
zowel in de openbare ruimte als op private domeinen, binnenkoeren, en op alle plaatsen
palende aan de openbare ruimte, om het even welk vuurwerk af te steken of voetzoekers,
thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen, uitgezonderd op oudejaarsnacht.
De burgemeester is ertoe gemachtigd toelating te verlenen tot het afsteken van
feestvuurwerk.
De voorwaarden die in de toelating worden opgelegd, dienen nageleefd te worden.
Artikel 20 Luchtdrukkanonnen – vogelschrikkanonnen
Het gebruik van al dan niet automatische vogelschrikkanonnen of gelijkaardige toestellen,
met inbegrip van toestellen, al dan niet elektronisch versterkt, die het geluid laten horen
van krijsende vogels, voor het verjagen van vogels bij het beschermen van de akkerbouw,
tuinbouw en fruitteelt is enkel toegestaan na schriftelijke toelating van de burgemeester.
De aanvraag wordt gemotiveerd en moet toelaten de mogelijke hinder van de installatie te
beoordelen.
Luchtdrukkanonnen mogen enkel opgesteld worden op een afstand minimum 300 meter
van de meest dichtbij gelegen woning en minimum 200 meter van de openbare weg. Het
gebruik van luchtdrukkanonnen is verboden tussen 21.00 uur en 8.00 uur. Op
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gemotiveerd verzoek kan in de toelating een ingekorte verbodsperiode worden bepaald.
Het kanon mag niet meer dan 6 knallen per uur produceren. De opening van het kanon
moet steeds in de meest gunstige richting geplaatst worden ten aanzien van de
hindergevoelige plaatsen.
Voor de geluidssterkte van het vogelgekrijs geldt de toepassing van de algemene
geluidsnormen voorzien in bijlage 2.2.1 van Vlarem II .
Bij plaatsing van meerdere kanonnen waarbij, op eender welke plaats, het geluid van elk
van hen afzonderlijk waargenomen kan worden, moeten de onderscheiden installaties op
elkaar gesynchroniseerd worden zodat de ontstekingen van de verschillende kanonnen
telkens slechts één hoorbare slag veroorzaken.
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TITEL 3. OPENBARE
DOORGANG

VEILIGHEID

EN

VLOTTE

HOOFDSTUK 1 - Bepalingen ter bevordering van de openbare veiligheid en de
vlotte doorgang
Afdeling 1- Algemene bepaling
Artikel 21 Hinderlijke en/of gevaarlijke activiteiten
§1 Behoudens toelating van de burgemeester, is het verboden in de openbare ruimte en
op plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn gelijk welke activiteit uit te oefenen die
de openbare veiligheid of de veilige en vlotte doorgang in het gedrang kan brengen.
Deze bepaling is niet van toepassing op sportdisciplines en spelen die in aangepaste
installaties worden uitgeoefend.
§2 De burgemeester kan bevelen alle voorwerpen weg te nemen, of laten wegnemen op
kosten van de overtreder, waarvan de plaatsing een privatief gebruik van de openbare
weg uitmaakt op de begane grond alsook erboven of eronder, dat een gevaar kan
betekenen op de veiligheid of het gemak van doorgang en waarvan de plaatsing niet
voldoet aan de voorschriften.
§3 Het gebruik van skateboards en soortgelijke verplaatsingsmiddelen (steps,
rolschaatsen,…) is enkel toegelaten op voorwaarde dat de openbare veiligheid en de
vlotte doorgang niet in het gedrang worden gebracht. De burgemeester kan het echter
verbieden op plaatsen die hij bepaalt.
§4 De plaatsen die voor welbepaalde spelen of sporten voorbehouden zijn, mogen niet
gebruikt worden voor andere spelen of sporten of voor andere doeleinden waardoor er
hinder zou ontstaan voor de spelen of sporten waarvoor ze voorzien zijn.
Zij moeten zo gebruikt worden dat de openbare veiligheid en rust niet in het gedrang
komen.
Afdeling 2- Specifieke bepalingen
Artikel 22 Openbare activiteiten en manifestaties in openlucht en / in de
openbare ruimte
§1 Behoudens schriftelijke toelating van de burgemeester is het organiseren van elke
activiteit en manifestatie in de openbare ruimte en in open lucht verboden.
Openbare activiteit:
De aanvraag voor een openbare activiteit moet schriftelijk en minstens 2 maanden voor
de voorziene datum ingediend worden, behoudens afwijkende regeling voorzien in een
reglement of verordening.
Manifestatie:
Manifestatie = een georganiseerde samenscholing met als doel een overtuiging of een
eis kenbaar te maken
De aanvraag voor een manifestatie moet schriftelijk en minstens 15 dagen voor de
voorziene datum ingediend worden, behoudens afwijkende regeling voorzien in een
reglement of verordening.
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§2. De burgemeester houdt rekening met en eerbiedigt de beperkingsvoorwaarden voor
de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering voorzien in de Grondwet en
het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens bij de beoordeling van de aanvraag.
§3. De houders van de toelating dienen zich te schikken naar de voorwaarden vervat in
het toelatingsbesluit.
§4. Elke persoon die deelneemt aan een vergunde manifestatie in de openbare ruimte, of
een activiteit in open lucht, dient zich te schikken naar de bevelen van de politie of ander
gemachtigde personen die tot doel hebben de veiligheid of het gemak van doorgang te
vrijwaren of te herstellen.
§5. Het is verboden aan een niet-toegelaten manifestatie of activiteit deel te nemen.
§6. De burgemeester kan steeds de verleende toestemming intrekken, wanneer hij van
oordeel is dat deze een gevaar zou betekenen voor de openbare veiligheid, orde en rust.
Artikel 23 Erediensten en processies in openlucht en/ of de openbare weg
Voor openbare uitingen van eredienst, zoals processies en andere godsdienstige
evenementen geldt een meldingsplicht.
Artikel 24 Openbare activiteiten in besloten plaatsen
De burgemeester moet minstens 48 uur op voorhand op de hoogte gebracht worden van
de openbare activiteiten in besloten plaatsen, zoals gedefinieerd in deze verordering.
Artikel 25 Verstoring
Het is verboden op gelijk welke manier ieder concert, spektakel, evenement, sportieve
activiteit of gelijk welke activiteit die door het stadsbestuur toegelaten is, te verstoren.
Artikel 26 Zevenjaarlijkse kroningsfeesten
In het Kroningsjaar is het in de periode van 1 tot en met 16 juli verboden op het
grondgebied van Tongeren, zonder toelating van het college van burgemeester en
schepenen:
- privaat parkings uit te baten;
- terrassen aan te leggen of bestaande terrassen uit te breiden;
- eetwaren- en drankkiosken te plaatsen en uit te baten;
- met allerlei voorwerpen, dranken, ijs en snacks te leuren
- stoelen, tafels, banken, ladders, stellingen of tribunes te plaatsen en te verhuren,
zonder speciale toelating van het college van burgemeester en schepenen.
- religieuze voorwerpen te verkopen. De verkoop van godsdienstige voorwerpen en
feestprogramma’s is uitsluitend voorbehouden aan de verkopers van het
Kroningscomité mits de machtiging van het Stadsbestuur.
- op de nadars, afsluitingen of enig ander obstakel te klimmen die geplaatst worden
op het traject van de processie.
Horecazaken kunnen bij de stad Tongeren (dienst Economie) een terrasuitbreiding
aanvragen. Het college neemt de beslissing over het uitreiken van een vergunning. Bij
niet-naleving van de modaliteiten van de vergunning zal op kosten en risico van de
uitbater het gedeelte onrechtmatig ingenomen openbare ruimte, ontruimd worden.
De
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terrasoppervlakte. Wel mag er geen geur- en rookhinder zijn tijdens het doortrekken van
de processie en tijdens het avondspel bij de horecazaken op de markt en de
onmiddellijke omgeving (Vrijthof, Vlasmarkt, Onze-Lieve-Vrouwestraat, Kloosterstraat).
Tijdens de doortocht van de processies en tijdens het avondspel (Stadhuisplein) mag er
geen lawaaihinder veroorzaakt worden.
In deze periode dienen werfinnames in nauw overleg te gebeuren met de
mobiliteitsambtenaar van de stad Tongeren en mits schriftelijke toelating. Deze toelating
dient op de werf aanwezig te zijn.
Op de weekdagen waarop de Kroningsprocessie plaats vindt, i.c. op dinsdag en vrijdag,
geldt in het stadscentrum vanaf 14.00 uur een verbod op het uitvoeren van werken en
verkeersbelemmeringen.
De vlaggen, bloemen, sierbogen en andere versieringen moeten minstens 4,5 meter
boven de grond geplaatst/gehangen worden.
Op de processiedagen is het gebruik van drones verboden op het grondgebied van
Tongeren. Bij overtredingen worden de drones bestuurlijk in beslag genomen tot na de
processieweek.
Er worden geen schermen en tenten toegelaten op het parcours van de 4 ommegangen
en op de Grote Markt, Stadhuisplein, Kloosterstraat, Vrijthof en Vlasmarkt.
De bevoegde ambtenaren zijn gelast de voorgaande maatregelen te doen eerbiedigen.
Zij zullen de nodige maatregelen nemen om de goede uitvoering van dit reglement te
verzekeren.
Artikel 27 Hinderlijk gedrag bij of in gebouwen
Het is verboden zich op een voor anderen hinderlijke wijze op te houden in of op een
voor het publiek toegankelijke ruimte, waaronder een openbaar gebouw, een portaal,
wachtlokaal voor een openbaar vervoermiddel, parkeergarage, rijwielstalling,… dan wel
deze te verontreinigen of te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de
desbetreffende ruimte is bestemd.
Artikel 28 Flyeren – sampling – bedelen van drukwerk en ongewenste reclame
§1. Behoudens toelating van de burgemeester is het verboden flyers, strooibriefjes en/of
samples of gelijkaardige producten uit te delen of te verspreiden.
§2. Een aanvraag voor toelating dient ten laatste een maand voor het verspreiden
schriftelijk te gebeuren, waarbij de volgende gegevens en stukken dienen toegevoegd te
zijn:
1. vermelding van de verantwoordelijke (uitgever) van de publiciteit en diens
contactgegevens;
2. vermelding en duiding van eerder verkregen vergunningen dienaangaande
3. vermelding van plaats van verspreiding
Bij het oordeel over de vergunning zal ook rekening gehouden worden met de mogelijke
vervuiling van deze publiciteitsverdeling. De in de toelating opgenomen voorwaarden
dienen nageleefd te worden.
§3. Naar aanleiding van de uitdeling mogen voorbijgangers of aanwezigen niet worden
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lastig gevallen, tegengehouden of vastgeklampt.
§4. Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in leegstaande
panden of achter te laten op andere plaatsen, anders dan de brievenbus.
Het is verboden niet geadresseerd reclamedrukwerk en gratis regionale pers te
deponeren in de brievenbussen die voorzien zijn van een tekst waarbij de bewoners te
kennen geven dat zij dit niet wensen.
§5. De verdeler van drukwerk en andere is aansprakelijk bij overtredingen van de
bepalingen van dit artikel. Indien de verdeler niet kan geïdentificeerd worden, is de
verantwoordelijke uitgever aansprakelijk, tenzij hij het bewijs kan leveren dat hij alles
heeft gedaan om de betrokkene op zijn plichten te wijzen en de overtreding van dit
artikel te vermijden.
Indien er geen verantwoordelijke uitgever is vermeld op de flyers of samples, kan het
bedrijf of de organisator achter de promotievoering aansprakelijk gesteld worden, tenzij
hij het bewijs kan leveren dat hij alles heeft gedaan om de betrokkene op zijn plichten te
wijzen en de overtreding van dit artikel te vermijden.
Artikel 29 Dieren
§1. Het is eigenaars van dieren, verboden deze in de openbare ruimte te laten lopen
zonder de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen opdat zij geen inbreuk zouden plegen
op de veiligheid en de vlotte doorgang.
Het is de eigenaars, bezitters, bewakers of houders van dieren, verboden deze vrij te laten
rondlopen in de openbare ruimte en alle voor het publiek toegankelijke plaatsen, tenzij dit
uitdrukkelijk is toegelaten.
Honden dienen steeds aan de leiband gehouden te worden, tenzij op plaatsen waar het
uitdrukkelijk is toegelaten om honden vrij te laten rondlopen.
Deze laatste verplichting geldt niet voor honden op een door de overheid ingerichte
hondenweide, voor honden die ingezet worden voor de jacht, die een kudde begeleiden,
die voor reddingsoperaties ingezet worden of voor politiehonden.
De bewaking dient zodanig te zijn dat de begeleider, het dier op elk ogenblik kan beletten
om personen of dieren te intimideren of lastig te vallen, voertuigen te bespringen of
private eigendommen te betreden. Het is de personen die het dier niet in de hand kunnen
houden, verboden deze te begeleiden.
§2. Kwaadaardige, agressieve of gevaarlijke honden moeten gemuilkorfd worden door de
begeleider, zodra ze in de openbare ruimte komen. Dit geldt niet voor honden van
politiediensten en erkende bewakingsfirma’s.
§3. De toegang met honden is verboden tot openbare gebouwen, begraafplaatsen,
gemeentelijke sporthallen, sportterreinen en zwembaden. Dit met uitzondering van
personen met een visuele beperking of mindervaliden met hun geleidehond,
politiediensten en erkende bewakingsfirma’s met hun honden alsook personen belast met
het africhten van geleidehonden bestemd voor personen met een visuele beperking of
andere mindervaliden en die daartoe een attest kunnen voorleggen.
Het is verboden zich met een hond zelfs aan de lijn, te begeven op plaatsen aangeduid
door een rond bord met rode rand waarop in zwarte kleur het profiel van een hond staat.
De burgemeester kan tevens plaatsen en tijdstippen aanduiden waar het tijdelijk verboden
is zich met een hond, zelfs aan de lijn, te bevinden.
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§4. Elke houder van een dier dient passende maatregelen te nemen om te beletten dat het
dier zou ontsnappen van een privaat erf naar een ander privaat erf of naar de openbare
ruimte.
§5. Het is verboden om honden of andere dieren op te hitsen of niet terug te houden
wanneer deze voorbijgangers aanvallen of volgen, zelfs wanneer er geen schade uit
volgt.
§6. De politie mag de nodige maatregelen nemen op kosten en risico van de overtreder.
Bijvoorbeeld bij bestuurlijke inbeslagname zijn de kosten van het vervoer en het verblijf
in het dierenasiel en de kosten van het eventueel euthanaseren ten laste van de
overtreder.
Artikel 30 Rondreizende woonwagens
Zonder voorafgaande toelating van de burgemeester is het verboden de openbare
ruimte voor langer dan 24 uur te gebruiken voor het plaatsen van één of meer
verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning dienen of ervoor kunnen dienen,
zoals woonwagens en tenten.
Artikel 31 Nuttigen van alcoholische dranken
Het is verboden om alcoholische dranken te nuttigen in de openbare ruimte of op de
openbare plaatsen behoudens op de vergunde terrassen en/of bij gelegenheid van
vergunde evenementen.
Het bezit van geopende recipiënten die alcoholhoudende dranken bevatten wordt
gelijkgesteld met het nuttigen beoogd in dit artikel.
Artikel 32 Slotvast maken van publiek toegankelijke inrichtingen
§1. De burgemeester kan de voor het publiek toegankelijke etablissementen laten
ontruimen en sluiten indien wanorde of lawaai wordt vastgesteld die de openbare rust of
de rust van de omwonenden kan storen.
§2. Het is verboden voor uitbaters van de voor het publiek toegankelijke inrichtingen, op
het moment dat de inrichting in gebruik is, de toegangsdeur slotvast te maken.
HOOFDSTUK 2 - Bepalingen mbt de openbare veiligheid
Artikel 33 Zich niet identificeerbaar vertonen
§1. Het is verboden zich gemaskeerd, vermomd of verkleed te vertonen in de openbare
ruimte, zonder toelating van de burgemeester. Het is verboden het gelaat volledig te
bedekken zodanig dat de identificatie van de persoon onmogelijk is.
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Het in het voorgaande lid voorziene verbod geldt niet voor activiteiten met commerciële
doeleinden en culturele en sportieve manifestaties die de burgemeester bepaalt, zoals
carnaval, georganiseerde stoeten, Sinterklaas, Kerstman e.a.
§2. Het is voor iedereen, ook gemaskerde, vermomde of verklede personen verboden:
- iemand aan te klampen
- aanstootgevende handelingen te plegen
- voorwerpen, die enig gevaar voor zichzelf of voor anderen kunnen veroorzaken,
te dragen of te gebruiken.
§3. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder gelaat verstaan = het voorhoofd,
de wangen, de ogen, de oren, de neus en de kin.
§4. Elke persoon moet zich steeds op het eerste verzoek vanwege de politie identificeren.
§5. Het is verboden zich te verkleden in de actuele ambtskledij van de burgerlijke en
militaire overheden en politieambtenaren.
Artikel 34 Geluidssignalen
Het is verboden de geluidssignalen of oproepen van de brandweer, politie en andere
hulpdiensten na te bootsen.
Artikel 35 Bedrieglijke en nodeloze oproepen
Iedere bedrieglijke hulpoproep of ieder bedrieglijk gebruik van een praatpaal of
signalisatietoestel dat bestemd is om de veiligheid van de gebruikers te vrijwaren is
verboden.
Iedere nodeloze oproep naar politiediensten en andere hulpdiensten is verboden.
Artikel 36 Toegang tot leegstaande gebouwen en woningen
De eigenaar moet gepaste feitelijke maatregelen nemen om de toegang tot leegstaande
gebouwen en woningen te verhinderen.
De eigenaar van een niet-bewoond of niet-gebruikt gebouw of woning is verplicht het
gebouw op een zodanige wijze af te sluiten dat iedere toegangsmogelijkheid, zonder
inbraak, onmogelijk wordt.
Tevens dient in deze gebouwen de toegang voor dieren via vensters, ramen, deuren,
keldergaten, riolen, … onmogelijk te worden gemaakt.
Artikel 37 Onbewoonbaarheid van bouwvallige woningen en gebouwen
Degene die een risico op een ongeval veroorzaakt door ouderdom, bouwvalligheid,
gebrek aan herstelling of onderhoud van huizen, gebouwen of muren kan worden bestraft
met een administratieve geldboete.
De persoon wiens pand een verhoogd veiligheidsrisico vertoont kan bestraft worden met
een administratieve boete. In het bijzonder als dit risico het gevolg is van gebrek aan
onderhoud en/of het niet uitvoeren van de noodzakelijke herstellingen.
Dit is van toepassing op de woningen die door hun bouwvallige staat een gevaar
opleveren voor de openbare veiligheid door instortingsgevaar van het volledige gebouw
of een deel ervan. Bijvoorbeeld: dakgoten, neerschuivende pannen, scheuren in de
gevel, ontploffingsgevaar, brandgevaar, enz. …
Indien uit onderzoek blijkt dat de bouwvallige staat van een huis, gebouw, muur, … een
risico op een ongeval kan veroorzaken, plaatst de stad onmiddellijk de nodige signalisatie
(vb. nadarhekken, verkeersborden, …) in overleg met de bevoegde diensten.
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De overtreder wordt hiervan per aangetekend schrijven in kennis gesteld en er wordt
hem gevraagd de nodige maatregelen te nemen in het kader van herstel (vb.
loshangende dakpannen verwijderen, …) binnen een bepaalde termijn.
Indien de overtreder na de schriftelijke in kennis stelling niet overgaat tot het uitvoeren
van de nodige maatregelen om het risico op een ongeval weg te nemen, zal de stad dit
doen op kosten en risico van de overtreder. Bijvoorbeeld: bij het plaatsen van
signalisatie, het opruimen van puin, dakpannen, … zijn de kosten ten laste van de
overtreder.
Artikel 38 Toegang tot andermans gronden
Het is verboden, zonder daartoe gerechtigd te zijn, op andermans grond te komen of
erover te gaan of honden erover te doen lopen, in het bijzonder indien de grond is
gereedgemaakt of bezaaid. Het is verboden vee, trek-, last- of rijdieren op andermans
grond te doen of te laten lopen ten tijde dat die grond met veldvruchten bezet is.
Artikel 39 Openbare speelterreinen en sportterreinen
Gedurende de maanden april t.e.m. oktober is de toegang tot de openbare
speelterreinen, sportterreinen en speeltuinen verboden na 22 uur.
Gedurende de maanden november t.e.m. maart is de toegang tot de openbare
speelterreinen, sportterreinen en speeltuinen verboden na 19 uur.
De toegang tot de openbare speelterreinen en sportterreinen van Stadspark de Motten is
verboden buiten de openingsuren, zoals bepaald in het reglement van Inwendige OrdeStadspark De Motten.
De toestellen ter beschikking gesteld van het publiek op speelterreinen, speeltuinen of
sportterreinen moeten zo gebruikt worden dat de openbare veiligheid en rust niet in het
gedrang komen.
De toestellen mogen enkel gebruikt worden voor de functies en door personen die de
leeftijd hebben waartoe deze toestellen ontworpen werden.
Gemotoriseerde voertuigen, uitgezonderd deze nodig voor het onderhoud, worden niet op
het speelterrein en het sportterrein toegelaten.
Aangedragen materialen moeten functioneel zijn voor het spel en respectvol worden
benut met het oog op de veiligheid van de andere gebruikers van het terrein. Deze
materialen moeten onmiddellijk terug meegenomen worden.
Artikel 40 Huisnummers
Iedere eigenaar van een gebouw brengt aan de straatkant de huisnummering die door de
stad toegekend werd, goed zichtbaar aan. Elke bewoner is verplicht deze zichtbaar te
houden.
Artikel 41 Aanduidingen van openbaar nut
De eigenaars, vruchtgebruikers, huurders, bewoners of verantwoordelijken op grond van
gelijk welke titel van een gebouw dienen, zonder dat dit voor hen enige
schadeloosstelling impliceert, op de gevel of topgevel van hun gebouw, ook wanneer
deze zich buiten de rooilijn bevindt, en in dit geval eventueel aan de straatkant, toe te
staan dat aanduidingen van openbaar nut en andere nutsvoorzieningen worden
aangebracht.
Artikel 42 Kanalen, waterbekkens en waterlopen
Het is verboden zich op het ijs van de waterlopen en stilstaande waters te begeven.
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Bij een voldoende ijsdikte kan de burgemeester op advies van de brandweerbevelhebber
afwijking verlenen van dit verbod.
HOOFDSTUK 3- Bepalingen mbt vlotte doorgang
Artikel 43 Inname openbaar domein
Niemand mag zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning afgeleverd door het
stadsbestuur, het openbaar domein in gebruik nemen.
Voorbeelden van ingebruikname van het openbaar domein:
- Terrassen, uitstallingen, containers, mobiele kranen of hoogtewerkers,
reclamepanelen, tafels, stoelen en andere voorwerpen.
- Als werkplaats voor het opstellen van werktuigen.
- Voor het vervaardigen van beton, mortel, kalk of eender welke andere materie.
- Als stort- of stapelplaats van materialen of grondstoffen buiten de
gereglementeerde tijdstippen voor het buitenzetten van huisvuil.
- Verkoopskramen n.a.v. evenementen, sportwedstrijden, ….
- Opstapeling van bouwmaterialen.
De vergunninghouder of zijn aangestelde,… aanwezig in de zaak, moet altijd de
vergunning voor inname van het openbaar domein kunnen voorleggen aan de politie of de
bevoegde ambtenaar.
De ingebruikname van het openbaar domein moet gebeuren volgens de verkregen
vergunning. De ingenomen ruimte mag de opgegeven afmetingen van de vergunning in
geen geval overschrijden. De vergunninghouder blijft steeds verantwoordelijk voor een
correcte plaatsing, zelfs als bijvoorbeeld op een terras het meubilair door de klanten wordt
verplaatst. Daarom zal het aantal stuks van het uitgezette meubilair nooit groter zijn dat
hetgeen, in volledig bezette toestand, binnen de toegewezen ruimte kan opgesteld
worden.
Onverminderd de administratieve sanctie, moet elke inname van het openbaar domein
zonder vergunning onmiddellijk beëindigd worden. Indien het openbaar domein niet
onmiddellijk vrijgemaakt wordt, zal de stad dit doen op kosten en risico van de overtreder.
Artikel 44 Werkzaamheden
Behoudens toelating van het college van burgemeester en schepenen, is het uitdrukkelijk
verboden werkzaamheden te starten op het openbaar en privaat domein van de stad,
zowel aan de oppervlakte als onder de grond.
Iedere persoon die werkzaamheden in de openbare ruimte uitvoert of laat uitvoeren, is er
toe gehouden die te herstellen in de staat waarin ze zich voor de uitvoering van de
werkzaamheden bevond of in de staat die in de toelating vermeld is.
Onverminderd de toepassing van een administratieve boete moet diegene die deze
paragraaf overtreedt, de zaken onmiddellijk in orde brengen, zoniet houdt de stad zich
het recht dit te doen op kosten en op risico van de overtreder.
Artikel 45 Invloed van werkzaamheden op het openbaar domein
Voor de toepassing van dit artikel worden de werkzaamheden bedoeld die buiten de
openbare ruimte uitgevoerd worden en die de openbare ruimte kunnen bevuilen, of de
veilige en vlotte doorgang kunnen belemmeren.
De burgemeester kan de nodige veiligheidsmaatregelen voorschrijven.
Werkzaamheden die hinderlijk stof of afval op de openbare weg of de omringende
eigendommen kunnen verspreiden mogen slechts aangevat worden na het aanbrengen
van schermen.
De bouwheer is verplicht de burgemeester of zijn gevolmachtigde minstens 24 uur voor
het begin van de werkzaamheden op de hoogte te brengen van de aanvang.
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Indien de openbare ruimte door de werkzaamheden wordt bevuild, moet de uitvoerder
van de werken hem onmiddellijk opnieuw schoonmaken, zoniet behoudt de stad zich het
recht voor dit te doen op kosten en op risico van de overtreder.
Artikel 46 Openbare ruimte en voetpaden bij sneeuw of vrieskou
§1. Het is verboden op de openbare ruimte:
- bij vorst water te gieten of te laten vloeien;
- glijbanen aan te leggen;
- sneeuw of ijs te storten of te gooien dat afkomstig is van privé-eigendommen.
§2. Bij sneeuwval of bij ijzelvorming dient ieder, zoals vermeld in §3, erover te waken dat
voor de eigendom die zij bewonen voldoende ruimte voor de doorgang van de voetgangers
wordt schoongeveegd en dat het nodige wordt gedaan om de gladheid ervan te vermijden.
De sneeuw moet aan de rand van het voetpad opgehoopt worden en mag de
weggebruikers niet hinderen. De rioolmonden en goten moeten vrij blijven.
§3. De verplichtingen van §2 van dit artikel berusten:
1. Voor bewoonde gebouwen, op de bewoner en bij diens tekortkoming de eigenaar,
de mede-eigenaars, vruchtgebruikers of de huurders van het gebouw of andere
personen die belast zijn met het dagelijks onderhoud van de gebouwen;
2. Voor gebouwen zonder woonfunctie: op de conciërges, portiers, bewakers of de
personen die belast zijn met het dagelijks onderhoud van de gebouwen en bij
diens tekortkoming de eigenaar, de mede-eigenaars, vruchtgebruikers of de
huurders van het gebouw of de personen die belast zijn met het dagelijks
onderhoud van de gebouwen;
3. Voor leegstaande gebouwen of onbebouwde terreinen: op iedere houder van een
reëel recht op het goed met name eigenaars, vruchtgebruikers, erfpachters,
opstalhouders, titularis van een gebruiksrecht, recht van bewoning,
erfdienstbaarheid of huurders;
4. Voor appartementen, op de personen die speciaal belast zijn met het dagelijks
onderhoud ervan of deze aangeduid door een binnenhuisreglement. Bij gebreke
hiervan of indien deze persoon in gebreke blijft rust de verplichting op de
bewoners van de gelijkvloerse verdieping en eerst op diegenen die aan de
straatkant wonen. Indien er geen bewoners zijn op de gelijkvloerse verdieping
valt de verplichting op de bewoners van de eerste verdieping, enzovoort.
Artikel 47 Het snoeien van planten, bomen, … die boven de openbare ruimte
hangen
§1. De planten, struiken, heesters, hagen, bomen en alle andere aanplantingen moeten
zodanig gesnoeid worden dat geen enkel deel ervan:
-

over de rijbaan hangt op minder dan 4,5 meter boven de grond;
over de gelijkgrondse berm, het fietspad of over het voetpad hangt op minder
dan 2,5 meter boven de grond;
de stabiliteit van de installaties voor de openbare verlichting in het gedrang
brengt of het uitgestraalde licht ervan in belangrijke mate vermindert;
het zicht op de verkeerstekens of de huisnummers belemmert;
enige belemmering betekent voor de doeltreffendheid van de openbare
verlichting of de leesbaarheid van de straatnaamborden.

§2. Omwille van veiligheidsredenen kan de politie andere afmetingen opleggen. Indien
niet voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden in §1, kunnen werken opgelegd worden
die binnen een bepaalde termijn uitgevoerd moeten worden, zoniet behoudt de stad zich
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het recht voor dit te doen op kosten en op risico van de overtreder.
§3. De verplichtingen van §1 en §2 van dit artikel berusten:
1. Voor bewoonde gebouwen, op de bewoner en bij diens tekortkoming de
eigenaar, de mede-eigenaars, vruchtgebruikers of de huurders van het
gebouw of andere personen die belast zijn met het dagelijks onderhoud van de
gebouwen;
2. Voor gebouwen zonder woonfunctie: op de conciërges, portiers, bewakers of
de personen die belast zijn met het dagelijks onderhoud van de gebouwen en
bij diens tekortkoming de eigenaar, de mede-eigenaars, vruchtgebruikers of
de huurders van het gebouw of de personen die belast zijn met het dagelijks
onderhoud van de gebouwen;
3. Voor leegstaande gebouwen of onbebouwde terreinen: op iedere houder van
een reëel recht op het goed met name eigenaars, vruchtgebruikers,
erfpachters, opstalhouders, titularis van een gebruiksrecht, recht van
bewoning, erfdienstbaarheid of huurders;
4. Voor appartementen, op de personen die speciaal belast zijn met het dagelijks
onderhoud ervan of deze aangeduid door een binnenhuisreglement. Bij
gebreke hiervan of indien deze persoon in gebreke blijft rust de verplichting op
de bewoners van de gelijkvloerse verdieping en eerst op diegenen die aan de
straatkant wonen. Indien er geen bewoners zijn op de gelijkvloerse verdieping
valt de verplichting op de bewoners van de eerste verdieping, enzovoort.
Artikel 48 Bermen en taluds
Het is niet toegelaten aan de aanliggende gebruikers van de wegen om:
 Bermen en taluds te ploegen, te bezaaien, te beplanten, te bewerken of
handelingen te stellen waardoor de vegetatie vernietigd wordt (o.a.: gebruik van
pesticiden,…) of waardoor de stabiliteit van het openbaar domein aangetast wordt
 Leidingen aan te leggen in het openbaar domein zonder toelating van het college
van burgemeester en schepenen
 Normale zijdelingse waterafvoer van de weg te verhinderen
 Op de berm landbouwmateriaal of voertuigen achter te laten
 Aanliggende gronden te verhogen zodat een waterafvoer van de weg belemmerd
wordt
 Bestaande afwateringsgrachten te beschadigen, dicht te ploegen
 Sappen van graanvoederopslagplaatsen, mesthopen en bodem verrijkende en/of
bodem verbeterende middelen op bermen en wegen te laten lopen.
De overtreder wordt per aangetekend schrijven in kennis gesteld en er wordt hem
gevraagd de nodige maatregelen te nemen in het kader van herstel binnen een bepaalde
termijn.
Indien de overtreder na de schriftelijke in kennis stelling niet overgaat tot het uitvoeren
van de nodige herstellingswerken, mag de bevoegde ambtenaar de nodige maatregelen
nemen om de herstellingswerken te laten uitvoeren, op kosten en risico van de
overtreder.
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TITEL 4 OPENBARE NETHEID EN GEZONDHEID
HOOFDSTUK 1- Netheid van de openbare ruimte
Artikel 49 Geur- en rookhinder
Zonder toegelaten afwijking door de burgemeester is elke geur- en rookhinder die
overlast bezorgt aan de omwonende bewoners en die zonder noodzaak wordt
veroorzaakt, verboden.
Het bewijs van geur- en rookhinder kan met alle mogelijke middelen geleverd worden.
Artikel 50 Afval
§1. Het is verboden de openbare ruimte te bevuilen op gelijk welke manier door eigen
toedoen of door toedoen van de personen waarop men toezicht of waarover men
zeggenschap heeft.
Het is verboden de rioolputjes te bevuilen op gelijk welke manier (o.a. het weggooien
van hondenpoepzakjes, huishoudelijk afval, frietvet, enz.), door eigen toedoen of door
toedoen van de personen waarop men toezicht of waarover men het zeggenschap heeft.
§2. Het is verboden in straatvuilbakken ander afval dan van ter plekke geconsumeerde
producten te werpen.
§3. Het is verboden huishoudelijk afval te werpen of achter te laten in en naast de
straatvuilbakken, naast de glasbollen of glasbakken of naast afvalcontainers.
§4. Het is verboden ander afval te werpen in de openbare afvalcontainers dan waarvoor
deze bestemd zijn.
§5. Iedereen die, op om het even welke wijze, de openbare ruimte heeft bevuild of laten
bevuilen, is verplicht deze dadelijk te reinigen. Indien dit niet mogelijk is, dient men
onmiddellijk maatregelen te nemen die de veiligheid van de weggebruikers waarborgen
en dient men de politie te verwittigen.
§6. De bevoegde ambtenaar mag de nodige maatregelen nemen om het afval te laten
opruimen op kosten en risico van de overtreder.
Artikel 51 Sluikstorten
Het zich ontdoen van huishoudelijke afvalstoffen op een andere wijze dan wettelijk of
decretaal bepaald of zoals bepaald in het politiereglement op de openbare reinheid wordt
als sluikstorten beschouwd.
De bevoegde ambtenaar mag de nodige maatregelen nemen om het sluikstort te laten
opruimen op kosten van de overtreder.
Artikel 52 Hondenpoep
De eigenaar of begeleider, die zich met een hond in de openbare ruimte bevindt, is
verplicht steeds in het bezit te zijn van voldoende zakjes om de uitwerpselen in te
bergen.
Het zakje voor het verwijderen van de uitwerpselen moet op het eerste verzoek van de
politie of de bevoegde ambtenaar getoond worden.
Het is de eigenaar of begeleider van een hond verboden het dier zich in de openbare
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ruimte, van zijn uitwerpselen te laten ontdoen. Indien de hond zich toch op deze plaatsen
ontlast, is de eigenaar of begeleider verplicht de uitwerpselen onmiddellijk te
verwijderen, in welk geval de overtreding niet sanctioneerbaar is.
Wanneer de eigenaar of begeleider van de hond weigert de uitwerpselen op te ruimen,
mag de bevoegde ambtenaar de nodige maatregelen nemen om de uitwerpselen te laten
opruimen op kosten en risico van de eigenaar of de begeleider.
Uitzondering aan deze verplichting wordt gemaakt voor personen met een visuele
beperking met geleidehond of andere personen die zelf fysisch niet in staat zijn om de
uitwerpselen te verwijderen.
Artikel 53 Aanplakkingen
Het aanplakken dient te gebeuren conform het reglement ‘voorwaarden tot het plaatsen
van tijdelijke publiciteit en andere op het grondgebied van Tongeren’.
Naast de toepassing van een administratieve boete moet de overtreder de zaken
onmiddellijk op orde brengen, zoniet houdt de stad zich het recht voor dit te doen op
kosten van de overtreder. De boete wordt gegeven aan de aanplakker, de
verantwoordelijke uitgever of de verantwoordelijke organisatie in aflopende lijn. Voor het
verwijderen van aankondigingen op de openbare weg, op openbare gebouwen en op
monumenten worden de reinigingskosten teruggevorderd van de persoon die de
opschriften of tekeningen heeft aangebracht, de verantwoordelijke uitgever of de
verantwoordelijke organisatie in aflopende lijn.
Artikel 54 Vernielen wettig aangebrachte aanplakbiljetten
Het is verboden wettig aangebrachte aanplakbiljetten af te trekken, te scheuren of
onleesbaar te maken.
Artikel 55 Confetti en dergelijke
Het is verboden tijdens carnavalsoptochten en andere openbare manifestaties
computerconfetti en andere materialen bestaande uit kunststof(plastiek) te werpen of te
bezitten, alsook spuitbussen met kleur- en scheerschuim en spuitbussen met
kleurhaarlak, schoensmeer, en/of enig ander middel dat kwetsuren en/of schade kan
veroorzaken aan personen en/of goederen, op de openbare weg of in de openbare
inrichtingen te gebruiken of te bezitten.
Met computerconfetti wordt enkel bedoeld de confetti vervaardigd uit afval van
computerpapier.
- Blijft verboden:
1. het werpen van confetti of slingerpapier in openbare plaatsen, waar dranken of
eetwaren worden verbruikt;
2. het werpen van opgeraapte confetti of slingerpapier.
Artikel 56

Spugen, urineren of achterlaten uitwerpselen

Het is verboden te spugen, te urineren of uitwerpselen achter te laten tenzij op plaatsen
of accommodaties die daarvoor voorzien zijn.
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HOOFDSTUK 2 - Openbare gezondheid
Artikel 57 Verbrandingsinstallaties
Tenzij wettelijk of decretaal bepaald, is het verboden om het even welke afvalstof (o.a.
plastiek, rubber, afgewerkte olie, verdunner en verfresten) te verbranden in een
verbrandingsinstallatie (kachel, open haard of allesbrander).
Artikel 58 Stoken in open lucht
Het is verboden om het even welke huishoudelijke afvalstoffen te verbranden in open
lucht.
Dit verbod geldt niet wanneer het gaat om plantaardige afvalstoffen afkomstig van
onderhoud van tuinen, ontbossing en ontginning van terreinen of eigen
bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden. Voor deze plantaardige afvalstoffen gelden de
bepalingen van het veldwetboek. Volgens het veldwetboek (art. 89) is het verboden om
vuur aan te steken op minder dan honderd meter afstand van huizen, bomen,
boomgaarden, hagen,…
Het verbranden van onbehandeld hout is toegelaten in zogenaamde sfeerverwarmers
(vb. vuurkorven, Mexicaanse vuurpotten,…).
Artikel 59 Stoken met allesbranders
De gebruikers van verwarmingsinstallaties andere dan de exploitanten van hinderlijke
inrichtingen van het type allesbrander, houtkachel en open haarden moeten ervoor
zorgen dat de installatie die ze gebruiken geen luchtverontreiniging veroorzaakt die de
gezondheid kan schaden.
De rookgassen van dergelijke installaties dienen te worden afgevoerd via een
schoorsteen met een goede schoorsteentrek en met een voldoende hoogte teneinde een
optimale verspreiding van de rookgassen te waarborgen.
Het verbranden van afvalstoffen, turf, bruinkool en niet-rookloze kolenagglomeraten in
allesbranders voor de verwarming van woningen, werkplaatsen en lokalen is verboden.
Het stoken met allesbranders is verboden bij ongunstige meteorologische condities, zoals
langdurige temperatuurinversie en windstilte.
Het stoken met allesbranders is enkel toegestaan met gebruik van onbewerkt hout,
steenkool of afgeleide producten hiervan.
Artikel 60 Dieren voederen
Het is verboden in de openbare ruimte dieren te voederen waardoor ongedierte
aangetrokken zou kunnen worden.
Zo is het ook verboden dieren te voederen waardoor deze dieren voor overlast zorgen of
een plaag zouden kunnen worden.
Artikel 61 Onderhoud van bermen en voetpaden
Iedere inwoner van de stad staat in voor de reinheid van de aangelegde berm of het
voetpad voor zijn eigendom of woonst. Langs onbewoonde huizen, andere bebouwde
eigendommen of onbebouwde bouwpercelen moeten de eigenaars, huurders of hun
vertegenwoordigers hiervoor instaan.
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De afvoergoot moet schoon gehouden worden zowel van onkruid als van stof en vuil. Dat
mag echter niet in de afvoerroosters geveegd of geworpen worden. Het is ook verboden
voornoemd vuil voor of op het eigendom van een ander te verzamelen. Onder
aangelegde berm wordt verstaan, iedere ruimte gelegen tussen het privé domein en de
openbare weg, aangelegd in gelijk welk materiaal, uitgezonderd aarde.
De verplichtingen van dit artikel berusten:
1. Voor bewoonde gebouwen, op de bewoner en bij diens tekortkoming de
eigenaar, de mede-eigenaars, vruchtgebruikers of de huurders van het
gebouw of andere personen die belast zijn met het dagelijks onderhoud van de
gebouwen;
2. Voor gebouwen zonder woonfunctie: op de conciërges, portiers, bewakers of
de personen die belast zijn met het dagelijks onderhoud van de gebouwen en
bij diens tekortkoming de eigenaar, de mede-eigenaars, vruchtgebruikers of
de huurders van het gebouw of de personen die belast zijn met het dagelijks
onderhoud van de gebouwen;
3. Voor leegstaande gebouwen of onbebouwde terreinen: op iedere houder van
een reëel recht op het goed met name eigenaars, vruchtgebruikers,
erfpachters, opstalhouders, titularis van een gebruiksrecht, recht van
bewoning, erfdienstbaarheid of huurders;
4. Voor appartementen, op de personen die speciaal belast zijn met het dagelijks
onderhoud ervan of deze aangeduid door een binnenhuisreglement. Bij
gebreke hiervan of indien deze persoon in gebreke blijft rust de verplichting op
de bewoners van de gelijkvloerse verdieping en eerst op diegenen die aan de
straatkant wonen. Indien er geen bewoners zijn op de gelijkvloerse verdieping
valt de verplichting op de bewoners van de eerste verdieping, enzovoort.
In verkeersvrije straten en pleinen, in straten waar geen voetpad is aangelegd, alsmede
in open winkelgalerijen dienen de in dit artikel vermelde personen in de in dit artikel
vermelde gevallen en onder dezelfde voorwaarden de verplichting voorzien in dit artikel
uit te voeren over een breedte van minimum 1,50 meter, gemeten vanaf de gevel.
Naast de toepassing van een administratieve boete moet de overtreder de berm en/of
het voetpad onmiddellijk in orde brengen, zoniet behoudt de stad zich het recht voor het
te doen op kosten van de overtreder.
Artikel 62 Onderhoud van woningen en terreinen
Elke grondeigenaar, huurder of gebruiker van een terrein, bebouwd of niet bebouwd, is
ertoe gehouden het terrein zodanig te onderhouden zodat er geen overlast veroorzaakt
wordt aan de omliggende terreinen, aan de buren of het openbaar domein.
Het is verboden vuilnis, puin of welke stoffen ook op de terreinen neer te leggen of te
bewaren.
Artikel 63 Vervuilen van de openbare ruimte
Het is verboden op de openbare ruimte voertuigen te smeren en er, behoudens geval van
overmacht, onderhouds- of andere werken aan uit te voeren.
Ongeacht de voorschriften van de wegcode en van de lokale reglementering op het
stilstaan en parkeren van voertuigen, mogen het wassen en het reinigen slechts
gebeuren vóór het gebouw, waar de eigenaar van het voertuig woont, of vóór zijn eigen
garage.
Het is verboden daartoe sproeislangen te gebruiken of water te gieten, zo anderen
hierdoor gehinderd worden.
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De openbare ruimte mag door het wassen of reinigen niet bevuild worden.
Alle overblijfselen en ingrediënten, voortspruitende uit het wassen of reinigen, zoals
modder, aarde, vet, zeep of zeeppoeder en onderhoudsproducten, moeten zorgvuldig
verzameld en van de openbare ruimte weggenomen worden.
Hij die materiaal, bouwstoffen, brandstoffen of andere voorwerpen zal laden of ontladen
is verplicht de openbare ruimte, voetpad en goot te reinigen, onmiddellijk na de lading of
ontlading, en alle resten weg te ruimen. Na uitvoering van de werkzaamheden dienen
alle bouwmaterialen opgeruimd te worden.
Bij het uitvoeren van allerhande bouwwerken is het iedereen verboden cement, mortel of
andere bouwmaterialen op de weg of op het voetpad langs de weg of op enig ander deel
van het openbaar domein klaar te maken of achter te laten.
Indien de overtreder verzaakt aan bovenstaande maatregelen, kan de stad de openbare
ruimte reinigen of laten reinigen op kosten en risico van de overtreder.
Afdeling 64 Autowrakken
Het is verboden uit het verkeer genomen voertuigen of gedeelten ervan te laten staan,
zelfs op privé-eigendommen, indien deze zichtbaar zijn in of vanuit de openbare ruimte.
Dit verbod geldt niet voor de eigenaars of gebruikers van gronden die daarvoor de nodige
vergunning kregen.
Naast de toepassing van een administratieve boete moet de overtreder de zaken
onmiddellijk op orde brengen, zoniet houdt de stad zich het recht voor dit te doen op
risico en kosten, onder meer de kosten van het takelen (slepen en stallen), van de
overtreder.
Artikel 65 Consumeren van eetwaren en/ of dranken
De uitbaters van vaste of mobiele verkooppunten van eetwaren of dranken, die zich
lenen voor onmiddellijke consumptie, gelegen op of palend aan de openbare ruimte,
zoals frituren, snackbars, ijs- of gebakkramen, automaten voor eetwaren of dranken, ...
zijn verplicht in de onmiddellijke nabijheid van het verkooppunt, op goed zichtbare
plaatsen, korven of andere geschikte recipiënten te plaatsen van voldoende grootte en in
voldoende aantal voor het deponeren van wegwerpartikelen en eetresten, waartoe hun
handelsactiviteit kan aanleiding geven.
Zij moeten die korven of andere recipiënten op behoorlijke wijze tijdig en geregeld
ledigen en de inhoud ervan opbergen.
Zij zijn er tevens toe gehouden de openbare ruimte binnen tien meter rondom het
verkooppunt net te houden, door er de achtergelaten artikelen en resten weg te nemen
en op te bergen en de plaats ten minste dagelijks met water en zo nodig met
detergenten te reinigen zodat er geen sporen van dranken of eetwaren aan de
oppervlakte achterblijven.
Zij moeten er tevens zorg voor dragen, dat hun activiteit noch reuk, noch rook
verspreidt, die de voorbijgangers of de bewoners van de buurt kunnen hinderen.
De bovenvermelde voorschriften doen geen afbreuk aan de voorwaarden, gesteld in de
daartoe aan hen verleende vergunning.
Uitbaters, houders van de vereiste vergunning voor het aanbieden van koopwaren op de
openbare weg, worden ertoe gehouden bij het opruimen van de plaats en alvorens die te
verlaten, hun standplaatsen en omgeving grondig te ontdoen van alle sporen, die hun
activiteit zou nalaten.
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Artikel 66 Fraaiheid van werven
Iedere werf op privédomein gelegen langs en / of zichtbaar vanaf alle openbare wegen in
het centrum gelegen ter hoogte van en binnen de Ringlaan, Luikerstraat, Looierstraat,
Kastanjewal, Neremweg, Leopoldwal, alle zijlanen van de ring (R 72), de Jaminéstraat
(tot aan de spoorwegbrug), de Stationslaan en het Stationsplein moeten door een vaste
of verplaatsbare afsluiting uit draadgaas die bekleed wordt met ondoorzichtige
spandoeken worden afgesloten.
Alle andere werven op privédomein gelegen langs en / of zichtbaar vanaf de openbare
weg moeten minstens door een vaste of verplaatsbare afsluiting uit draadgaas worden
afgesloten.
De afsluiting moet mandicht zijn en minimum 2 meter hoog zijn.
De werfafsluiting dient geplaatst te worden van bij de aanvang van de werken en mag
pas worden verwijderd na voltooiing van de werken.
Op de werfafsluiting mag, behoudens vergunning, geen reclame of publiciteit worden
aangebracht.
De werfafsluiting dient behoorlijk te gebeuren zodat de werf in een nette staat verkeert.
Indien de werfafsluiting niet behoorlijk gebeurt en er een gevaar is voor de veilige en
vlotte doorgang, kan de burgemeester bevelen de nodige maatregelen te nemen om de
veiligheid te waarborgen op kosten en risico van de overtreder.
Artikel 67

Fraaiheid van woningen en gebouwen

Alle geveldelen of constructiedelen zichtbaar van op de openbare ruimte dienen in een
behoorlijke staat van netheid te worden gehouden of gesteld.
Daarenboven dienen deze in een behoorlijke staat van uitwendige fraaiheid te verkeren
of te worden gebracht.
Artikel 68 Het plaatsen van te koop- of te huur- borden in het stadscentrum
Onder te koop- of te huurborden wordt verstaan: alles wat een aankondiging vormt van
een gebouw dat te huur of te koop wordt aangeboden.
Het plaatsen van te koop- of te huurborden aan gevels van gebouwen (o.a. winkels,
gebouwen bestemd voor horeca, woongelegenheden, …) in het centrum is aan een aantal
normen onderworpen.
Het gaat om panden die gelegen zijn op volgende locaties: Grote Markt, Stadhuisplein,
Graanmarkt,
Maastrichterstraat,
O.L.V.-Straat,
Vrijthof,
Sint-Truiderstraat,
Hemelingenstraat, De Tieckenstraat, De Schiervelstraat, Veemarkt, Hondsstraat,
Putstraat, Plein, Kloosterstraat, Vlasmarkt, Stationslaan, Stationsstraat, Jaminéstraat.
Op deze locaties dienen de te koop- en te huurborden te voldoen aan volgende normen:
- Er mag slechts één te koop- of te huurbord aan de voorgevel bevestigd worden. Deze
beperking wordt opgelegd per verkopende of verhurende instantie;
- De oppervlakte van één te koop- of te huurbord bedraagt maximum 0,40m².
- Het te koop- of te huurbord wordt evenwijdig met en tegen de voorgevel
aangebracht;
- V-borden en te koop- of te huurborden die uitsteken zijn verboden.
- De te koop- of te huurborden mogen niet uitsteken boven het openbaar domein. Ze
mogen op geen enkele wijze een belemmering vormen voor de openbare veiligheid,
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noch de veilige of vlotte doorgang in het gedrang brengen, noch storend zijn. Ze
mogen de veiligheid niet in het gedrang brengen.
De burgemeester kan bevelen borden weg te nemen, of laten wegnemen op kosten van
de overtreder indien de plaatsing een privatief gebruik van de openbare weg uitmaakt op
de begane grond alsook erboven of eronder, dat een gevaar kan betekenen op de
veiligheid of het gemak van doorgang en waarvan de plaatsing niet voldoet aan de
voorschriften.
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TITEL V HANDHAVING
Artikel 69 Sancties
§1. Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen en
verordeningen geen andere straffen voorzien, kunnen inbreuken op deze
politieverordening, gepleegd door personen vanaf 16 jaar of door rechtspersonen,
gesanctioneerd worden met een gemeentelijke administratieve sanctie:
1. administratieve geldboete die maximaal 175 of 350 euro bedraagt, naargelang de
overtreder minderjarig of meerderjarig is;
2. de administratieve schorsing van een door de stad afgegeven toelating of
vergunning
3. de administratieve intrekking van een door de stad afgegeven toelating of
vergunning
4. de tijdelijke of definitieve sluiting van een inrichting.
§2 Als alternatieve maatregelen voor de administratieve geldboete, zoals bedoeld in § 1,
1°, kunnen worden opgelegd:
1° de gemeenschapsdienst: een prestatie van algemeen belang uitgevoerd door de
overtreder ten gunste van het collectief belang;
2° de lokale bemiddeling: een maatregel die het voor de overtreder mogelijk maakt
om, door tussenkomst van een bemiddelaar, de veroorzaakte schade te herstellen
of schadeloos te stellen of om het conflict te doen bedaren.
§3 Bij minderjarige overtreders vanaf 16 jaar is de sanctionerend ambtenaar steeds
verplicht om een bemiddelingsvoorstel te doen.
§4 Dit reglement is niet van toepassing voor minderjarigen onder de 16 jaar.
Artikel 70 Bepaling van de geldboete
De administratieve geldboete wordt opgelegd door de hiertoe aangestelde ambtenaar
conform de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
De omvang van de administratieve geldboete zal proportioneel zijn in functie van de
ernst van de inbreuk die de boete verantwoordt en van eventuele herhaling. Voor
meerderjarigen zal de boete ongeacht de omstandigheden alleszins het bedrag van het
wettelijk voorziene maximum van € 350,00 niet overschrijden. Voor minderjarigen
bedraagt de max. geldboete € 175,00.
In geval van herhaling bedraagt de administratieve geldboete ten minste het dubbele van
de geldboete die bij de eerste overtreding werd opgelegd, zonder dat deze boete het
wettelijke voorziene maximum mag overschrijden . In geval van nieuwe herhaling
bedraagt de administratieve geldboete ten minste het driedubbele van de geldboete die
bij de eerste overtreding werd opgelegd, zonder dat deze boete het wettelijke voorziene
maximum mag overschrijden
‘Herhaling’ bestaat wanneer de overtreder reeds werd gesanctioneerd voor eenzelfde
inbreuk binnen de 24 maanden voorafgaand aan de nieuwe vaststelling van de inbreuk.
De termijn van 24 maanden vangt aan op de datum van de eerder opgelegde sanctie, die
definitief moet zijn geworden.
Een eerder gepleegde inbreuk kan een verzwarende omstandigheid uitmaken.
Bij samenloop van verschillende overtredingen op hetzelfde politiereglement, kan er
slechts één boete worden opgelegd, met een maximum van € 350,00.
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De administratieve sancties administratieve schorsing, administratieve intrekking en de
tijdelijke of definitieve sluiting van een inrichting worden opgelegd door het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 71 Alternatieve middelen
Naast het opleggen van een sanctie kunnen alle mogelijke wettelijke middelen gebruikt
worden om onmiddellijk een einde te maken aan een inbreuk (o.a. inbeslagname).
Artikel 72 Plaatsverbod
Conform artikel 134sexies van de Nieuwe Gemeentewet kan de burgemeester, in geval
van verstoring van de openbare orde veroorzaakt door individuele of collectieve
gedragingen, of in geval van herhaaldelijke inbreuken op de reglementen en
verordeningen van de gemeenteraad gepleegd op eenzelfde plaats of ter gelegenheid van
gelijkaardige gebeurtenissen en die een verstoring van de openbare orde of een overlast
met zich meebrengen, een tijdelijk plaatsverbod van een maand, tweemaal
hernieuwbaar, opleggen jegens de dader of daders van deze gedragingen.
De niet-naleving van een tijdelijk plaatsverbod kan gesanctioneerd worden met een
hierboven vermelde administratieve geldboete.
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TITEL VI SLOTBEPALINGEN
Artikel 73 Bekendmaking- toezicht
§1. Onderhavige verordening zal worden bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 en
187 Gemeentedecreet en de wet van 24 juni 2013, meer specifiek artikel 15 m.b.t.
minderjarigen.
§2. De verplichtingen opgelegd door artikel 119 Nieuwe Gemeentewet worden nageleefd.
Artikel 74 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2016.
Artikel 75 Opheffingsbepalingen
Vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening worden alle
politieverordeningen, reglementen en artikelen van politieverordeningen of reglementen
die strijdig zijn met deze politieverordening geacht te zijn opgeheven.
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