Algemeen Politiereglement
van
Zottegem, Herzele en Sint-Lievens-Houtem
VOORWOORD
Samen kunnen we een hechte, aangename en gezonde samenleving creëren waar het goed
vertoeven is.
Een goed burgerschap en onderling respect maken dit mogelijk. Dit is allereerst de
verantwoor-delijkheid van elke inwoner.
Een leefomgeving waar iedereen het recht heeft om zich op elk moment goed te voelen,
vereist evenwel ook afspraken die dienen nageleefd te worden. Dit is in het bijzonder een
verantwoordelijkheid van de bestuurlijke overheid en onze Lokale Politie.
Dit Algemeen Politiereglement biedt een aantal leefregels aan, om een aangename en toffe
leefomgeving in goeie banen te leiden én te houden. Deze leefregels zijn hoofdzakelijk erop
gericht om onze leefomgeving te vrijwaren van overlast en bieden de mogelijkheid om
desgevallend gepast te kunnen optreden.
Dit optreden zal in eerste instantie een preventief en bemiddelend karakter hebben. Pas als
praten niet meer lukt, zullen gemeentelijke administratieve sancties worden toegepast.
De bestuurlijke overheid levert momenteel reeds inspanningen om het zo aangenaam
mogelijk te maken voor iedereen. Het is echter onmogelijk om alles te zien en van alles op
de hoogte te zijn. Je kan je steentje bijdragen door onregelmatigheden in het straatbeeld
te melden bij de bestuurlijke overheid of bij onze Lokale Politie. Het kan hier gaan om
bijvoorbeeld een losliggende tegel, defecte straatverlichting, sluikstort of vandalisme aan
het openbaar patrimonium.
Het nieuwe Algemeen Politiereglement verwoordt wat sociaal-maatschappelijk
aanvaardbaar is en wat niet. Leefregels waar iedereen zich dient aan te houden om een
aangename leefomgeving te scheppen.
Twijfel je nog aan iets of heb je vragen, contacteer dan je bestuurlijke overheid of de Lokale
Politie. Zij helpen je graag verder.

De bestuurlijke overheden van Zottegem, Herzele en Sint-Lievens-Houtem
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HOOFDSTUK 1: GEWONE INBREUKEN
1. ALGEMENE BEPALINGEN
artikel 1 – maatregelen van de burgemeester
Dit reglement geldt met behoud van de toepassing van andere wetgeving.
Iedereen moet de besluiten van de burgemeester, gegeven krachtens de bepalingen van de
Nieuwe Gemeentewet, naleven.

artikel 2 - vergunningen
De begunstigden van vergunningen moeten zich strikt houden aan de voorschriften van de
vergunningen en erover waken dat het voorwerp van de vergunning geen schade kan
berokkenen aan anderen, noch de openbare veiligheid, rust, gezondheid of netheid in het
gedrang kan brengen.
De vergunningen worden afgegeven in de vorm van een persoonlijke en onoverdraagbare
titel.
Ze kunnen op ieder moment ingetrokken worden wanneer het algemeen belang het vereist.
De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade die kan voortvloeien uit de - al dan niet
foutieve - uitvoering van de vergunning.

2. RUST
In onze huidige maatschappij hebben we het allemaal druk met werken, kinderen,
huisdieren, verbouwingen, familiale verplichtingen, een rijk sociaal leven ....
Een zeer bepalende factor voor een goede levenskwaliteit is rust. Gebrek aan rust kan er de
oorzaak van zijn dat je minder goed functioneert, sterker nog, het kan leiden tot
gezondheidsproblemen.
Feestjes, terrasjes afschuimen, zomerse activiteiten en evenementen zijn allemaal heel leuk
en brengen veel volk op de been. Waar veel mensen samenzijn, neemt de gezelligheid toe,
maar ook het lawaai. Ook verbouwings- en onderhoudswerken kunnen storend lawaai
produceren.
Tracht steeds rekening te houden met je omgeving door de overlast naar de buurt toe te
beperken. Respecteer de uren van rust, informeer de buren en maak afspraken waar nodig.
Neem waar mogelijk maatregelen om het door jou geproduceerde geluid maximaal te
dempen.

Stilte en rust wordt door iedereen gewaardeerd, vooral ’s nachts. Goed nabuurschap is hier
een belangrijke pijler.

artikel 3 – geluidsoverlast
Elk geluid dat zonder noodzaak wordt veroorzaakt of te wijten is aan een gebrek aan
voorzorg en dat van aard is de rust van de inwoners te verstoren, is verboden.
Tenzij het geluid het gevolg is van:
1. werken aan de openbare weg of voor het aanleggen van openbare
nutsvoorzieningen, uitgevoerd met toestemming van de daartoe bevoegde
overheid of in opdracht van die overheid;
2. werken die op werkdagen en zaterdagen aan private eigendommen worden
uitgevoerd, waarvoor de bevoegde overheid een vergunning heeft verleend, en
van verbeterings-, verbouwings- 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 voorkomen;
3. werken of handelingen die dringend of zonder verder uitstel moeten worden
uitgevoerd ter bescherming van personen of eigendommen, of ter voorkoming
van rampen;
4. een door het gemeentebestuur vergunde manifestatie, voor zover de in de
vergunning opgelegde voorwaarden worden nageleefd;
Tijdens de nacht worden deze geluiden (met uitzondering van punt 3 en 4) wel als
hinderlijke geluiden beschouwd. Voor het begrip nacht wordt de definitie gehanteerd zoals
bepaald in artikel 578 van het Strafwetboek.
Voor gevallen van nachtlawaai wordt verwezen naar artikel 46 van dit Algemeen
Politiereglement.
De officier van bestuurlijke politie kan, na een eerste waarschuwing en tot de eerstvolgende
ochtendopening, de voor het publiek toegankelijke gelegenheid sluiten, wanneer de
exploitatie ervan de openbare rust verstoort.

artikel 4 – laden en lossen
Voor het laden of lossen van materialen die geluidshinder kunnen veroorzaken, gelden de
volgende principes:
1. de voorwerpen moeten in en uit het voertuig gedragen worden;
2. als de voorwerpen door hun afmetingen of hun gewicht niet gedragen kunnen
worden, moeten ze op een andere wijze geluidsarm verplaatst worden.

artikel 5 - niet-elektronisch versterkte muziek
Behoudens melding aan het gemeentebestuur, zijn muziekactiviteiten in de openbare
ruimte verboden.

artikel 6 – voertuigen en/of toebehoren

Het is verboden voertuigen of hun toebehoren (o.a. koelinstallaties) draaiende te houden
terwijl het voertuig stil staat, tenzij daartoe noodzaak bestaat.

artikel 7– geluidsverwekkende en/of geluidsversterkende hulpmiddelen
Het gebruik van geluidsverwekkende en/of geluidsversterkende hulpmiddelen om de
aandacht te trekken op de verkoop van een product of om een dienst te verlenen, is enkel
toegelaten mits machtiging van de het gemeentebestuur in de periode van 1 oktober tot 31
maart van 8 tot 18 uur en in de periode van 1 april tot 30 september van 8 tot 21 uur.

artikel 8 – werktuigen
Het gebruik in de open lucht van houtzagen, grasmaaiers of andere werktuigen
aangedreven door ontploffings- of elektrische motoren, is alleen toegestaan tussen 8 uur en
19 uur.
Op zondagen en wettelijke feestdagen is het gebruik van dergelijke toestellen enkel
toegestaan tussen 10 en 12 uur.
Dit artikel is niet van toepassing voor de normale exploitatie van landbouwgronden.

artikel 9 – vuurwerk
Behoudens schriftelijke machtiging van het gemeentebestuur of specifiek andersluidende
verordeningen is het verboden om:
• het even welk vuurwerk af te steken;
• voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen;
• wensballonnen op te laten.

artikel 10 – luchtdrukkanonnen
Het gebruik van luchtdrukkanonnen of gelijkaardige toestellen om vogels te verjagen ter
bescherming van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt, is alleen toegestaan na schriftelijke
machtiging van het gemeentebestuur. De aanvraag moet gemotiveerd worden en moet de
beoordeling van de mogelijke hinder van de installatie mogelijk maken.
De machtiging kan maximaal voor een duur van 3 weken na elkaar worden toegestaan,
uitsluitend in de periode van 15 april tot 31 juli. Verder gebruik vereist een nieuwe
aanvraag.
Het gebruik ervan is enkel toegelaten op weekdagen en op zaterdag tussen 8 uur en 19 uur.
Op gemotiveerd verzoek kan in de machtiging een ingekorte verbodsperiode worden
bepaald.
De toestellen mogen alleen opgesteld worden op een afstand van meer dan 200 meter van
een woning of een openbare weg.
Het toestel mag niet meer dan zes knallen per uur produceren.
De opening van het kanon moet steeds in de meest gunstige richting geplaatst worden ten
aanzien van hindergevoelige plaatsen of gebieden.
Het maximum geluid waargenomen ter hoogte van het dichtst bijstaande huis mag het
achtergrondgeluidsniveau slechts met 10 dB(A) overschrijden.

3. NETHEID
Zwerfvuil is één van de meest storende factoren in het straatbeeld. Het is niet alleen
milieuonvriendelijk, het kan in sommige gevallen ook gevaarlijk zijn voor mens en dier.
Zeker als het gaat om stekende of snijdende voorwerpen zoals injectienaalden,
glasscherven.
Rondslingerende blikjes en papiertjes, sigarettenpeuken, kauwgom, lege verpakkingen,
kleine vormen van afval ... geven de straten een onverzorgde indruk en dragen bij tot de
verloedering van een buurt.
Sommige mensen dumpen zelfs vuilniszakken, grote hoeveelheden afval, afgedankte
meubelen, huishoudtoestellen e.d. in grachten, bossen, verlaten weilanden ... Wie zich
hieraan schuldig maakt, wordt uiteraard zwaarder gesanctioneerd en mag rekenen op een
tussenkomst van het parket.
Het opruimen van dit afval kost de overheid, en daarmee ook de belastingbetaler, enorm
veel geld.
Waar zwerfvuil ligt, wordt gemakkelijk afval bijgegooid.
Andersom geldt hetzelfde; wanneer nergens een blikje of papiertje ligt, word je ook niet
gestimuleerd om afval achter te laten. Elke gemeente zet de nodige middelen in om
zwerfvuil aan te pakken en de straten proper te houden. Maar een propere leefomgeving
begint vaak bij jezelf.
Bewoners en bezoekers storen zich aan zwerfafval, maar zijn gelijktijdig zelf ook vaak de
veroorzakers. Om het ontstaan van zwerfvuil te voorkomen, richt onze communicatie zich
op gedragsverandering en participatie. Gooit u wel eens achteloos een papiertje op de
grond ? Veeg je regelmatig je stoep ? Misschien kan je in de toekomst hier even bij
stilstaan. Als iedereen een inspanning levert, kunnen we onze leefomgeving samen proper
houden.

Niet enkel het achterlaten van zwerfvuil, maar ook wildplassen getuigt van weinig
(zelf)respect. Vooral in drukke uitgaansbuurten wordt er hier nogal eens tegen gezondigd.
Moet je dringend plassen ? Zoek in de buurt een horecazaak of een publiek toilet maar doe
het niet tegen iemands eigendom.
Ook wildplakken ontsiert het straatbeeld.
Het oogt lelijk en chaotisch. Affiches en
infoborden worden aangebracht op verlichtingspalen, bushokjes, afsluitingen,
verkeersborden, ramen en deuren van leegstaande panden ... De affiches worden vaak niet
meer verwijderd en borden worden niet meer opgehaald en komen uiteindelijk in de berm
terecht. Om affiches toch op een overzichtelijke manier te kunnen aanplakken, geeft de
bestuurlijke overheid je graag hiertoe de mogelijkheid, de plaats en de vergunning. Gewoon
even aanvragen.

artikel 11 - zwerfvuil

Het is verboden om op het grondgebied van de gemeente kleine vormen 1 van afval achter te laten
behalve op de daartoe voorziene plaatsen.
Openbare vuilnisbakken mogen enkel gebruikt worden voor afval dat afkomstig is van producten die
ter plaatse op de openbare weg werden ge- of verbruikt.
De uitbater van een vaste of verplaatsbare inrichting die voedingswaren of dranken verkoopt of
aanbiedt die buiten de inrichting worden verbruikt, dient op een behoorlijke wijze, duidelijk
zichtbaar en goed bereikbaar, voldoende afvalrecipiënten te voorzien.
Het is verboden om voertuigen, huizen, gebouwen, afsluitingen, tuinen en besloten erven, zowel op
openbare als op private domeinen, te bevuilen.

artikel 12– onderhouden van trottoir
Elke eigenaar, huurder of gebruiker van een bebouwd of niet bebouwd terrein, moet de
trottoirs, de bermen, de rioolroosters en de goten voor deze terreinen rein houden.
Voor de woningen bewoond door verschillende gezinnen en waar geen huisbewaarder is,
valt de verplichting ten laste van de bewoners van de benedenverdieping(en) en, zo deze
plaatsen niet bewoond zijn, op de bewoners van de verdiepingen te beginnen met de
bewoners van de eerste verdieping, en zo
verder, behoudens andersluidende bepalingen in de basisakte of het reglement van medeeigendom. Voor de openbare inrichtingen valt de verplichting ten laste van de beherende
instantie.
De afvoergoten moeten schoon gehouden worden van onkruid en vuil. Dat mag echter niet
in de rioolmonden geveegd of geworpen worden. Het is ook verboden voornoemd vuil voor
of op de eigendom van een ander te verzamelen.

artikel 12 bis – onderhouden eigendommen
Elke grondeigenaar, huurder of gebruiker van een bebouwd of niet-bebouwd terrein moet
het terrein of het gebouw zodanig onderhouden dat de zindelijkheid, gezondheid en
veiligheid niet in het gedrang komen en er geen overlast veroorzaakt wordt aan de
omliggende terreinen, buren of het openbaar domein.
Elke eigenaar, huurder of gebruiker moet de bloei of zaadvorming beletten van alle
hinderlijke onkruidsoorten waarvan de zaadverspreiding last veroorzaakt aan de omliggende
gronden. Hiertoe dient de plantengroei minstens tweemaal per jaar te worden gemaaid of
kort gehouden, met name vóór 30 juni en vóór 30 september.

artikel 13 - reinigen van de openbare weg
Iedereen die, op om het even welke wijze, een openbare plaats heeft bevuild of laten
bevuilen, moet ervoor zorgen dat deze onverwijld opnieuw rein gemaakt wordt.

artikel 14 - wildplassen

1

“kleine vormen” : maximaal de omvang/inhoud van een plastic winkelzak (norm Parket Oost-Vlaanderen)

Het is verboden op de openbare weg of zichtbaar vanaf de openbare weg, te plassen of zich
te ontlasten.

artikel 15 - aanplakkingen
Behoudens de schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur voor wat het openbaar
domein betreft, of van de eigenaar of de gebruiker voor wat de private eigendom betreft, is
elke vorm van aanplakking of reclame verboden langs de openbare weg of in de
onmiddellijke nabijheid ervan.
Het is verboden om aanplakkingen, die met toestemming van het gemeentebestuur werden
aangebracht, af te trekken, te scheuren of op enigerlei wijze onleesbaar te maken.

artikel 16 – bedelen van drukwerk (reclamebladen, informatiebladen,….)
Het is verboden drukwerk te bedelen in leegstaande panden of in een brievenbus die
voorzien is van een melding dat de bewoner geen drukwerk wenst te ontvangen.

4. GEURHINDER
Geurhinder treedt op als mensen een geur, die ze in hun omgeving waarnemen, als
onaangenaam moeten ervaren.
Soms zijn geuren zelfs schadelijk voor de gezondheid. Bepaalde stoffen kunnen irritaties
veroorza-ken aan ogen, neus, keel of leiden tot hoofdpijn. Blootstelling aan
verbrandingsgassen kan ook vermoeidheid, misselijkheid, longproblemen e.d. teweeg
brengen. Zwangere vrouwen, ouderen, kinderen, personen met astma en longpatiënten
lopen hierbij de grootste gezondheidsrisico's op.
Daarnaast ontneem je je buren ook de mogelijkheid om hun huis te verluchten of hun was
buiten te hangen.

artikel 17 - algemeen
Het is verboden rook, roet, stof of geuren voort te brengen die de buren kunnen hinderen
of de lucht kunnen verontreinigen.

artikel 18 – geurhinder door activiteiten op privaat terrein
Indien men activiteiten of werkzaamheden uitvoert, waarbij rook, stof, geuren, dampen,
giftige of bijtende gassen kunnen vrijkomen, die buren mogelijks kunnen hinderen of de
lucht kunnen verontreinigen, moet men alle maatregelen nemen om de hinder naar de
omwonenden te vermijden of zoveel mogelijk te beperken.

artikel 19 - luchtafvoer
Tijdelijke of vaste constructies met luchtafvoer, moeten zodanig geplaatst worden dat de
geurhinder voor eigenaars en of gebruikers van naburige eigendommen tot een minimum
wordt beperkt.

5. PUBLIEKE RUIMTE

Een aantrekkelijke en leefbare gemeente heeft kwaliteitsvolle publieke ruimte nodig.
De publieke ruimte is er voor iedere inwoner en bezoeker, en heeft een belangrijke sociale
functie. Het vormt een ontmoetingsplek voor een grote diversiteit aan mensen en
bevordert de sociale samenhang. De gemeente draagt als beheerder van het openbaar
domein, een grote verantwoordelijkheid. Zij tracht voor iedereen ruimtes te creëren waar
men gezellig kan vertoeven.
De gemeente staat in voor het onderhoud van de publieke ruimte. Indien je bepaalde
zaken opmerkt, zoals losliggende tegels, defecte straatverlichting, rioolverstopping of
vandalisme aan straatmeubilair, .. dan kan je dit steeds melden aan de gemeente.
Het plaatsen van terrassen en het uitvoeren van werken kunnen het normale gebruik van de
publieke ruimte door voetgangers, fietsers of bestuurders van voertuigen belemmeren.
Ook laaghangende takken en ijzelvorming kunnen de veiligheid van de burgers in het
gedrang brengen. In deze gevallen vraagt de gemeente dan ook specifieke inspanningen
van betrokkenen om ervoor te zorgen dat iedereen zonder al te veel ongemak kan genieten
van de publieke ruimte.

artikel 20 – werkzaamheden
Behoudens machtiging van het gemeentebestuur is het uitdrukkelijk verboden
werkzaamheden te starten op het openbaar en privaat domein van de gemeente, zowel aan
de oppervlakte als onder de grond.

artikel 21 – private ingebruikname openbaar domein
Voor elke private ingebruikname van een openbare plaats is een machtiging van het
gemeentebestuur vereist.
Het opstijgen van drones van het openbaar domein is enkel toegelaten mits voorafgaande
melding aan de burgemeester. Indien een bestuurder deze bepalingen niet naleeft, kan de
burgemeester het opstijgen verbieden rekening houdend met de beginselen van
proportionaliteit, gelijkheid en behoorlijk bestuur.

artikel 22 – snoeien van planten en bomen
De eigenaars, huurders of gebruikers van een eigendom dienen er voor te zorgen dat de op
deze eigendom groeiende planten of bomen :
1. de zichtbaarheid van verkeersborden of borden van openbaar nut, niet belemmert;
2. het gebruik van de openbare weg of gedeelte ervan, niet belemmert.
Om te bepalen of de zichtbaarheid en/of het gebruik al dan niet wordt belemmerd, gelden
volgende normen : - minder dan 4,5 meter boven de grond voor wat de rijweg betreft;
- minder dan 2,5 meter boven de grond voor wat het voetpad, de
gelijkgrondse berm
of het fietspad betreft.

artikel 23 – huisnummers
Iedere eigenaar, gebruiker of huurder van een gebouw brengt aan de straatkant de
huisnummering die door de gemeente toegekend werd, goed zichtbaar aan.

artikel 24 – aanduidingen van openbaar nut
Het aanbrengen van nutsvoorzieningen of het plaatsen van aanduidingen van openbaar nut,
heeft voorrang op de eigendomsrechten en geeft geen aanleiding tot schadeloosstelling,
tenzij hierbij een onnodige en onredelijke schade werd veroorzaakt.

artikel 25 – maatregelen bij sneeuw of vrieskou
Het is verboden op de openbare weg, bij vorst, water te gieten of te laten vloeien, glijbanen
aan te leggen en sneeuw of ijs te storten.
Bij sneeuwval of bij ijzelvorming moet de eigenaar, gebruiker of huurder op het trottoir of
berm voor de woning, een voldoende ruimte vrijmaken voor een veilige doorgang van
voetgangers.
De sneeuw moet aan de rand van het trottoir opgehoopt worden zonder hierbij de
weggebruikers te hinderen. De rioolmonden en goten moeten vrij blijven.
Behoudens schriftelijke machtiging of globale verordening van het gemeentebestuur is het
verboden zich op het ijs van de waterlopen en stilstaande waters te begeven.

artikel 26 – beplantingen
Het is verboden beplantingen, bloem- of grasperken binnen de publieke ruimte te
beschadigen, te vernietigen of te ontvreemden.

artikel 27 – openbare domeinen - parken
Dieren dienen ten allen tijde aan de leiband te worden gehouden.
Elke jachtdaad of visvangst is verboden in alle openbare parken en vijvers.
Het is verboden te zwemmen in de openbare vijvers.

artikel 28 – speelplaatsen en terreinen
Het is verboden de speelterreinen te betreden met dieren of met gemotoriseerde rijwielen.

artikel 29 – kermissen, circussen, markten en beurzen
Kermissen, circussen, markten en beurzen kunnen enkel worden gehouden mits een
voorafgaande schriftelijke vergunning van het gemeentebestuur en mits naleving van de
vergunningsvoorwaarden.
Dezelfde vereiste geldt voor het plaatsen van de betrokken voertuigen en woonwagens op
het openbaar domein.

6. DIEREN
Het houden en/of begeleiden van dieren brengt enige verantwoordelijkheid met zich mee
voor de eigenaar, begeleider of toezichthouder. Ook hierbij dienen enkele principiële regels
gerespecteerd te worden. Baken je domein steeds goed af en geef je huisdieren voldoende
loopruimte.
Sommige huisdieren kan je niet langdurig alleen laten. Geef je hond voldoende beweging en
stimulans om te spelen, zodat hij niet de hele tijd blaft of jankt.

Ruim regelmatig de ontlasting van je huisdieren op, zodat dit geen geurhinder veroorzaakt
voor de buren.
Op openbaar domein moet je je hond steeds aan de leiband houden. Op die manier worden
bijtincidenten met voorbijgangers, fietsers of kinderen, maar ook verkeersongevallen
vermeden.
De uitwerpselen van je hond moeten uiteraard onmiddellijk worden opgeruimd.
Als iedereen zich een beetje tolerant opstelt en de nodige inspanningen levert , wordt het
mogelijk om op een harmonieuze manier samen te leven met dieren.

artikel 30 – geluidsoverlast
Dieren mogen geen lawaaihinder veroorzaken voor de omwonenden.

artikel 31 – geurhinder
De houders van dieren moeten alle mogelijke maatregelen nemen om hun dieren te
huisvesten op een manier die geen geurhinder veroorzaakt.

artikel 32 – onbewaakte dieren
Het is de begeleiders van dieren verboden, deze onbewaakt vrij te laten rondlopen op
openbare wegen en domeinen.
De begeleider moet het dier op elk ogenblik kunnen beletten dat het personen of andere
dieren lastig valt of intimideert, voertuigen bespringt of private eigendommen betreedt.
Het is de personen die het dier niet in de hand kunnen houden, verboden het dier te
begeleiden.
Iedere eigenaar of bewaker van een dier, uitgezonderd katten, dient alle
voorzorgsmaatregelen te nemen opdat het dier niet kan ontsnappen en/of zich zonder
begeleider op de openbare weg, op openbare domeinen of op andermans eigendom kan
begeven.

artikel 33 –hondenpoep
De begeleider van een hond dient de uitwerpselen van het dier op de openbare weg of het
openbaar domein te verwijderen en moet bijgevolg in het bezit zijn van de nodige middelen
hiervoor.

artikel 34 – duivensport
Het is verboden, duiven die niet aan prijskampen deelnemen, te laten uitvliegen tussen 7 en
18 uur op dagen waarop duivenwedstrijden plaatshebben.
Elke handeling of elk geluid dat reisduiven tijdens de prijskam kan afschrikken, is verboden.

7. VEILIGHEID
De gemeente heeft de verantwoordelijkheid en de plicht om burgers een veilig gevoel te
geven in hun vertrouwde woon- en leefomgeving. Maar de burgers hebben ook hun
aandeel hierin.
Dit vraagt enige betrokkenheid.
Burgers kunnen meehelpen door hun oren en ogen open te houden en onregelmatigheden
te melden bij de politie of de gemeente. De gemeente wenst immers voldoende aandacht te
besteden aan problemen in een buurt, maar moet hier natuurlijk wel van op de hoogte zijn.

Pas dan kunnen kwetsbare locaties in kaart gebracht worden en kan er eventueel gezocht
worden naar mogelijke structurele aanpassingen.
De gemeente wenst met burgers samen te werken om de buurtcohesie te bevorderen. In
overleg met elkaar tot oplossingen komen voor zaken die tot irritatie kunnen leiden,
rekening houden met elkaar, andermans veiligheid niet in het gedrang brengen, elkaar
durven aanspreken, respect hebben voor andermans goederen... Dergelijke ingesteldheid
zal bijdragen tot een samenhorigheid in een buurt en zal ook de sociale controle verhogen.
Om de veiligheid te waarborgen en specifieke risico’s in te schatten is een voorafgaande
communicatie met de gemeente en lokale politie soms noodzakelijk.

artikel 35 – manifestaties en andere activiteiten in open lucht
De organisatie van manifestaties en andere activiteiten op het openbaar domein of in de
open lucht, is onderworpen aan een machtiging van het gemeentebestuur. De aanvraag
moet schriftelijk en minstens 3 maanden voor de geplande datum ingediend worden.

artikel 36 – toegang tot onbezette gebouwen
De eigenaar moet alle mogelijke maatregelen nemen om de toegang tot onbezette
gebouwen te verhinderen.

artikel 37 – nood- en interventieplannen
Bedrijven en instellingen werken mee aan de opmaak en de update van het algemeen nooden interventieplan van de gemeente.
Dit betekent dat zij gehouden zijn tot:
- het beschikbaar stellen van de vereiste basisgegevens voor het opmaken van een
risicoanalyse;
- het opmaken, bijhouden of actualiseren van de actie en/of infokaarten;
- het opmaken en overmaken van een intern noodplan aan de bestuurlijke overheid.

artikel 37 bis – bedrieglijke oproepen of bedrieglijk gebruik van toestellen
veiligheid
Iedere bedrieglijke hulpoproep of ieder bedrieglijk gebruik van een toestel in de publieke
ruimte dat bestemd is om de veiligheid te vrijwaren is verboden.

HOOFDSTUK 2: GEMENGDE INBREUKEN
Voor een beperkt aantal feiten uit het Strafwetboek kunnen de gemeenten zelf een
administratieve geldboete opleggen. Het gaat om de strafbare gedragingen die hieronder
worden opgesomd. Hierbij dient te worden opgemerkt dat alle strafbare gedragingen enkel
administratiefrechtelijk kunnen worden vervolgd indien zij voldoen aan de voorwaarden
zoals gesteld in het protocolakkoord tussen de gemeenten en het parket Oost-Vlaanderen.

artikel 38 – (poging tot) winkeldiefstal (artikelen 461, 463 en 466 SWB.)
Het is verboden zich schuldig te maken aan winkeldiefstal of een poging daartoe.

Met diefstal wordt gelijkgesteld het bedrieglijk wegnemen van andermans goed voor een
kortstondig gebruik.

artikel 39 – vernielen van motorvoertuigen (artikel 521, 3de lid SWB.)
Het is verboden rijtuigen, wagons en motorvoertuigen geheel of gedeeltelijk te vernielen of
onbruikbaar te maken, met het oogmerk om te schaden.

artikel 40 – beschadigen/vernielen van grafsteden en monumenten (artikel 526
SWB.)
Het is verboden om:
• grafsteden, gedenktekens of grafstenen;
• monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot
openbare versiering bestemd zijn en door de bevoegde overheid of met haar
machtiging zijn opgericht;
• monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in
kerken, tempels of andere openbare gebouwen zijn geplaatst;
te vernielen, neer te halen, te verminken of te beschadigen.

artikel 41 – graffiti (artikel 534bis SWB.)
Het is verboden om zonder toestemming graffiti aan te brengen op roerende of onroerende
goederen.

artikel 42 –beschadigen van onroerende goederen (artikel 534ter SWB.)
Het is verboden andermans onroerende eigendommen opzettelijk te beschadigen.

artikel 43 – omhakken/vernielen van bomen en enten (artikel 537 SWB.)
Het is verboden om kwaadwillig één of meer bomen om te hakken of zodanig te snijden, te
verminken of te ontschorsen dat zij vergaan, of om één of meer enten te vernielen.

artikel 44 – afsluitingen – grensbepalingen – grachten –hagen (artikel 545 SWB.)
Het is verboden om grachten te dempen, levende of dode hagen om te hakken of uit te
rukken, landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt te vernielen;
grenspalen, hoekbomen, of andere bomen, geplant of erkend om de grenzen tussen
verschillende erven te bepalen, te verplaatsen of te verwijderen.

artikel 45 – beschadigen/vernielen van roerende goederen (artikel 559,1° SWB.)
Het is verboden andermans roerende eigendommen opzettelijk te beschadigen of te
vernielen.

artikel 46 – nachtlawaai (artikel 561,1° SWB.)
Het is verboden om nachtgerucht of nachtrumoer te veroorzaken, waardoor de rust van de
inwoners kan worden verstoord.
Met “nacht” wordt hier de tijdspanne bedoeld tussen 22u00 en 06u00.

artikel 47 – beschadigen afsluitingen (artikel 563,2° SWB.)
Het is verboden stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt,
opzettelijk te beschadigen.

artikel 48 – feitelijkheden of lichte gewelddaden (artikel 563,3° SWB.)
Feitelijkheden of lichte gewelddaden, mits niemand gewond of geslagen werd en mits de
feitelijkheden niet tot de klasse van de beledigingen behoren, zijn verboden; in het
bijzonder het opzettelijk, doch zonder het oogmerk om te beledigen, enig voorwerp op
iemand werpen dat hem kan hinderen of bevuilen.

artikel 49 – identificeerbaarheid (artikel 563bis SWB.)
Het is verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen het gezicht geheel of gedeeltelijk
te bedekken of te verbergen, zodat men niet herkenbaar is.
Dit verbod geldt niet voor activiteiten met commerciële doeleinden en culturele en
sportieve manifestaties die het gemeentebestuur bepaalt, zoals carnaval, processies,
georganiseerde stoeten,. of na machtiging van het gemeentebestuur.

artikel 50 – opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen (artikel 398
SWB.)
Het is verboden om opzettelijk iemand verwondingen of slagen toe te brengen.

HOOFDSTUK 3: PLAATSVERBOD
artikel 51 – plaatsverbod
De burgemeester kan, in uitvoering van art. 134 sexies van de NGW, onder bepaalde
omstandighe-den een plaatsverbod opleggen als administratieve maatregel.
Het niet-naleven van de modaliteiten van dit plaatsverbod, wordt bestraft met een
administratieve geldboete.

HOOFDSTUK 4: SANCTIES
Voor zover wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen of
reglementen niet in straffen voorzien, kunnen de inbreuken op de bepalingen van dit
politiereglement bestraft worden met een administratieve sanctie, overeenkomstig de wet
van 24 juni 2013:
a) een administratieve geldboete die maximaal 175 of 350 euro bedraagt, naargelang de
overtreder minderjarig of meerderjarig is;
b) de administratieve schorsing van een door de gemeente verleende toestemming of
vergunning;
c) de administratieve intrekking van een door de gemeente verleende toestemming of
vergunning;
d) de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting.
De overtredingen op volgende gemeentelijke reglementen
gesanctioneerd worden met gemeentelijke administratieve sancties:
- marktreglement;

kunnen

eveneens

- reglement op de begraafplaatsen;
- reglement op het aanbieden van afvalstoffen;
- reglement nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie;
- reglement terrassen;
- alle reglementen waar de mogelijkheid op een gemeentelijke administratieve sanctie in
voorzien is;
De sanctionerend ambtenaar, bevoegd voor het opleggen van een administratieve
geldboete, werd aangesteld door de gemeente en voldoet aan de voorwaarden zoals
bepaald in het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwaliﬁcatieen onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de
administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende
de gemeentelijke administratieve sancties.
De opgelegde administratieve geldboete kan niet hoger zijn dan het wettelijke voorziene
maximum van 350 euro en met een minimum van 60 euro. Minderjarigen die de volle
leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten, kunnen gestraft worden
met een administratieve geldboete van maximaal 175 euro.
De omvang van de administratieve geldboete is proportioneel in functie van de zwaarte van
de feiten die haar verantwoorden en in functie van eventuele herhaling.
De administratieve geldboete wordt verhoogd in geval van herhaling, zonder dat deze boete
het wettelijke voorziene maximum mag overschrijden.
Herhaling bestaat wanneer de overtreder reeds werd gesanctioneerd voor eenzelfde
inbreuk binnen de vierentwintig maanden voorafgaand aan de nieuwe vaststelling van de
inbreuk.

HOOFDSTUK 5: BEMIDDELING
De beslissing inzake het opleggen van een administratieve geldboete, wordt steeds, zowel
voor minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar bereikt hebben op het tijdstip van de
feiten als voor meerderjarigen, voorafgegaan door een bemiddelingsaanbod. Voor
meerderjarigen kan de bemiddeling facultatief aangeboden worden.
De lokale bemiddeling is een maatregel die het voor de overtreder mogelijk maakt om, door
tussenkomst van een bemiddelaar, de veroorzaakte schade te herstellen of te vergoeden of
om het conflict te doen bedaren.
De bemiddelaar wordt aangesteld door de gemeente en voldoet aan de voorwaarden zoals
bepaald in het koninklijk besluit van 28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarden en
modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van de wet betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties.
Het bemiddelingsdossier wordt door de sanctionerend ambtenaar aangemeld bij de
bemiddelaar.

De sanctionerend ambtenaar vermeldt het bemiddelingsaanbod en de contactgegevens van
de bemiddelaar in zijn opstartbrief.
Enkele weken na de verzending van de aangetekende opstartbrief neemt de bemiddelaar
zelf contact op met de overtreder.
Bij minderjarigen krijgen de vader en moeder, voogd of personen die de minderjarige onder
hun hoede hebben tevens een kopie van het bemiddelingsaanbod. Ook de advocaat wordt
op de hoogte gebracht van het aanbod.
Dit geldt uiteraard niet wanneer de overtreder reeds gereageerd heeft op het eerste
bemiddelingsaanbod in de aangetekende opstartbrief van de sanctionerend ambtenaar.
Indien de overtreder positief reageert op het bemiddelingsaanbod, neemt de bemiddelaar
contact op met het slachtoffer en informeert naar de bereidheid om deel te nemen aan de
bemiddelingsprocedure.
Als het slachtoffer niet bereid is om te bemiddelen kan de bemiddeling alsnog worden
opgestart via de inschakeling van een gemeentelijk vertegenwoordiger mits akkoord van de
sanctionerend ambtenaar.
De bemiddeling en dus ook de communicatie tussen de betrokken partijen kan rechtstreeks
of onrechtstreeks gebeuren.
Hierbij wordt rekening gehouden met de algemene beginselen van de bemiddeling, zoals
opgenomen in het koninklijk besluit van 28 januari 2014 houdende de
minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van de wet
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
De bemiddelaar tracht de betrokkenen te bewegen tot een herstel of vergoeding van de
schade in de meest brede betekenis van het woord. Dit betekent dat zo veel als mogelijk
tegemoet gekomen wordt aan de noden van alle betrokkenen.
De bemiddelaar probeert, indien de betrokkenen hiertoe bereid zijn, een dialoog tussen hen
tot stand te brengen.
De betrokken partijen trachten zelf tot een overeenkomst te komen.
Minderjarigen mogen tijdens de bemiddeling begeleid worden door hun vader en moeder,
voogd of personen die de hoede hebben over hen.
Ook de advocaat kan aanwezig zijn tijdens de bemiddelingsprocedure.
Na het afsluiten van het bemiddelingsdossier rapporteert de bemiddelaar het resultaat aan
de sanctionerend ambtenaar zoals bepaald in artikel 5 van het koninklijk besluit van 28
januari 2014 houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de bemiddeling in
het kader van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
De sanctionerend ambtenaar houdt rekening met het resultaat van de bemiddeling, of met
de stand van zaken van de bemiddeling, indien blijkt dat de bemiddeling niet afgerond kan
worden vóór het verstrijken van de termijn zoals voorzien in artikel 26, §2 van de wet van 24
juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

HOOFDSTUK 6: KOSTENRECUPERATIE
Alle kosten gemaakt door de gemeente, veroorzaakt door het niet naleven van de
bepalingen uit onderhavig politiereglement, kunnen verhaald worden op de overtreder met
toepassing van het belastingreglement op ambtshalve door de gemeente of door derden, in
opdracht van de gemeente, uitgevoerde werken voor derden.

HOOFDSTUK 7: SLOTBEPALING
Dit politiereglement heft het vorige algemeen politiereglement op van Zottegem, Herzele en
Sint-Lievens-Houtem.

