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Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Afdeling 1.1. Definities
Artikel 1.1.1
Voor de toepassing van de onderhavige verordening wordt verstaan onder:



Bevoegde personen: personen die bevoegd zijn om inbreuken vast te stellen op deze
verordening.



Vergunning: een eenzijdige schriftelijke toestemming van het bevoegd bestuursorgaan van het
gemeentebestuur op naam van de aanvrager, die niet kan worden overgedragen aan derde
personen, fysische of rechtspersonen, noch geheel of gedeeltelijk, noch voor een bepaalde
duur, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze vergunning is precair wat wil zeggen
dat de vergunning kan worden ingetrokken na een gemotiveerde beslissing.
 De term vergunning kan eveneens wijzen op een gelijkaardige schriftelijke toestemming die
is afgeleverd door een andere daartoe bevoegde overheid.
Concessie: overeenkomst waarbij het bevoegd bestuursorgaan van het gemeentebestuur aan een
aanvrager een toestemming verleent, welke in principe niet kan overgedragen worden, noch
geheel of gedeeltelijk, noch voor een bepaalde duur, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming. Deze concessie is precair wat wil zeggen dat zij kan ingetrokken worden na
gemotiveerde beslissing.
 De term concessie kan eveneens wijzen op een gelijkaardige toestemming die is afgeleverd
door een andere daartoe bevoegde overheid.









Openbaar domein: goederen die hetzij door een wettekst in het openbaar domein zijn
opgenomen, hetzij bestemd zijn tot het gebruik van allen zonder onderscheid van de persoon.
Voorbeelden hiervan zijn:
 de openbare wegen, de wegverbindingen als ze aan een openbare rechtspersoon toebehoren
en bestemd zijn tot het gebruik van allen, en de aanhorigheden ervan zoals bermen,
bruggen en voetpaden;
 de stadhuizen en gemeentehuizen;
 de gebouwen van de ministeries;
 de bibliotheken, openbare musea, schouwburgen;
 de handelsbeurzen, hallen en overdekte markten;
 de begraafplaatsen;
 de openbare parkings die toebehoren aan de overheid;
 de kerken en scholen;
 de zee- en binnenhavens, getijhavens en reden, met hun noodzakelijke aanhorigheden,
zoals dokken, kaaien, sluizen, enz…;
 de bevaarbare waterlopen en kanalen, evenals hun aanhorigheden, zoals sluizen, dammen,
dijken;
 het polderdomein en het domein van de wateringen;
 de spoorwegverbindingen en hun aanhorigheden, zoals stations, rangeerstations en
spoorwegbruggen;
 de territoriale zee, het continentaal plat, de duinen.
Openbare weg: de rijbaan, het fietspad, het trottoir en de bermen, zoals respectievelijk
gedefinieerd in het koninklijk besluit d.d. 1/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer [en van het gebruik van de openbare weg].
Openbare plaats: een plaats waarvan de toegang niet beperkt is tot de gezinssfeer.
Openbare ruimte: een openbare plaats die niet als inrichting kan worden gekwalificeerd.
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Openbare inrichtingen: alle inrichtingen alsmede hun aanhorigheden, die, al dan niet tegen
betaling, voor het publiek toegankelijk zijn, ook al is de toegang tot bepaalde categorieën van
personen beperkt, zoals danszalen, concertzalen, discotheken, privé-clubs, winkels,
restaurants, drankgelegenheden, met inbegrip van die welke in open lucht gelegen zijn.
Private inrichtingen: woningen en hun aanhorigheden en tuinen, en in het algemeen, alle
plaatsen welke niet voor het publiek toegankelijk zijn.
Appartement: elk aaneengesloten deel van een gebouw dat afzonderlijk kan dienen als
bewoning voor een gezin of een alleenstaande, of dat desgevallend dienst kan doen als een
handelszaak.
Meergezinswoning: elke woning waar meer dan een referentiepersoon verblijft.
Algemene ingang: de ingang die leidt naar alle appartementen, de afzonderlijke ingangen op
het gelijkvloers niet meegerekend.
Referentiegevel: de gevel waar de algemene ingang zich bevindt.
Woningencomplex: een gebouw duidelijk bestaande uit verschillende aaneengesloten
woonblokken met aparte algemene ingangen.



Kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s): KMO’s worden gedefinieerd volgens de
aanbeveling van de Commissie [van de Europese Gemeenschappen] d.d. 6/5/2003 betreffende
de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen.



Huishoudelijk afval: het afval dat is ontstaan door de normale werking van een particulier
huishouden.
Grof huishoudelijk afval: het uitzonderlijk of toevallig voorkomend huishoudelijk afval dat niet
door de gewone ophaaldienst wordt meegenomen en niet te rangschikken is onder aarde,
stenen, takken en boomstronken.
Bedrijfsafval: de afvalstoffen die niet ontstaan door de normale werking van een particulier
huishouden maar door een bedrijfsactiviteit.
Afvalwater: water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet
ontdoen, met uitzondering van niet verontreinigd hemelwater.
Hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater.






Afdeling 1.2. Uitvoeren van politieverordeningen
Artikel 1.2.1
Iedereen moet de bevelen van de burgemeester, gegeven krachtens artikel 133 van de Nieuwe
Gemeentewet, naleven.

Afdeling I.3. Maatregelen van ambtswege
Artikel 1.3.1
Wanneer deze verordening (of de uitvoeringsbesluiten van deze verordening) wordt overtreden en
ieder uitstel gevaar zou kunnen opleveren, laat het gemeentebestuur van ambtswege de
maatregelen uitvoeren die de overtreder verzuimt, en dit op diens kosten. De gemaakte kosten
zullen worden teruggevorderd bij de overtreder en dit volgens dezelfde procedure die wordt
gehanteerd bij het innen van onrechtstreekse gemeentebelastingen.
Het gemeentebestuur kan eveneens van ambtswege maatregelen uitvoeren die de overtreder
verzuimt, nadat aan de overtreder een schriftelijke ingebrekestelling wordt bezorgd. Het
gemeentebestuur kan de maatregelen uitvoeren na de termijn die in de ingebrekestelling wordt
vermeld. De gemaakte kosten worden teruggevorderd volgens de in vorige alinea bedoelde
procedure.
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Afdeling 1.4. Meten van geluid
Artikel 1.4.1
Voor alle artikelen in deze verordening waarin meetbare 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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Hoofdstuk 2. Openbare rust
Afdeling 2.1. Algemene bepalingen omtrent geluidshinder
Artikel 2.1.1
Het is dag en nacht verboden geluid, gerucht of rumoer te veroorzaken zonder reden of zonder
noodzaak als dat toe te schrijven is aan een gebrek aan vooruitzicht en voorzorg en de rust van de
inwoners in het gedrang brengt.
Het bewijs kan met alle mogelijke middelen geleverd worden.
Artikel 2.1.2
Een geluid wordt als niet-hinderlijk beschouwd wanneer het bijvoorbeeld het gevolg is:







van werken aan de openbare weg of voor het aanleggen van openbare nutsvoorzieningen,
uitgevoerd met vergunning van de daartoe bevoegde overheid of in opdracht van die overheid;
van 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;
van werken of handelingen die dringend of zonder verder uitstel moeten worden uitgevoerd ter
bescherming van personen of eigendommen, of ter voorkoming van rampen;
van een door het gemeentebestuur vergunde manifestatie, voorzover de in de vergunning
opgelegde voorwaarden worden nageleefd.

Afdeling 2.2. Specifieke bepalingen omtrent geluidshinder
Artikel 2.2.1
Behoudens vergunning van de burgemeester is in de openbare ruimte het gebruik van al dan niet
elektronisch versterkte muziek, het gebruik van luidsprekers en versterkers verboden.
Voor het gebruik van niet-elektronisch versterkte muziek in een openbare of private inrichting zijn
de normen van toepassing die worden opgelegd voor elektronisch versterkte muziek in het KB van 24
februari 1977, uitgezonderd wat betreft het maximum geluidsniveau van 90 dB(A) voor een
openbare inrichting.
Artikel 2.2.2
Artikel 2.2.2.1
Het is verboden op de openbare weg en op de openbare plaatsen in de open lucht radio’s,
televisietoestellen, jukeboxen, grammofonen, registreerapparaten, luidsprekers en in het
algemeen alle soorten ontvang- en zendtoestellen te laten functioneren, tenzij de
voortgebrachte geluidssterkte het niveau van 75 dB(A) (L AFMAX) niet overtreft, gemeten op
een plaats waar er zich personen kunnen bevinden.
Artikel 2.2.2.2
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Het gebruik van deze toestellen binnenshuis en op particuliere eigendom mag niet hoorbaar
zijn op de openbare weg en op openbare plaatsen.
Artikel 2.2.2.3
In afwijking van artikel 2.2.2.1 is het verboden elektronisch versterkte muziek in voertuigen
te produceren die hoorbaar is buiten het voertuig. De overtredingen tegen deze bepaling,
die aan boord van voertuigen worden begaan, worden verondersteld door de bestuurder te
zijn begaan, tot bewijs van het tegendeel.
Artikel 2.2.2.4
De burgemeester kan afwijkingen toestaan op de bepalingen van artikel 2.2.2.
Artikel 2.2.3
Het is verboden voertuigen of hun toebehoren (o.a. koelinstallaties) draaiende te houden terwijl
het voertuig stilstaat, tenzij daartoe noodzaak is.
Artikel 2.2.4
Het gebruik van voertuigen die uitgerust met of voorzien zijn van luidsprekers en bestemd zijn voor
het maken van reclame is onderworpen aan een vergunning van de burgemeester. De vergunning
moet steeds in het voertuig aanwezig zijn. Ze kan slechts toegestaan worden van 8 uur tot 18 uur in
de periode van 1 oktober tot 31 maart en 8 uur tot 21 uur in de periode van 1 april tot 30
september. Het geproduceerde geluidsniveau mag daarenboven niet hoger liggen dan 90 dB(A) (L
AFMAX), gemeten op een plaats waar er zich personen kunnen bevinden.
Artikel 2.2.5
Het gebruik van fluiten, sirenen, bellen, klokken, muziek, geluidsverwekkende hulpmiddelen (door
handelsinrichtingen, bewegende verkoopsinrichtingen, ambulante handelaars, opkopers van oude of
nieuwe voorwerpen en dienstverleners) om de aandacht te trekken op de verkoop van een product
of om een dienst te verlenen, is enkel toegelaten, behoudens vergunning van de burgemeester in
voor 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.
Het geluidssignaal mag niet langer dan tien seconden duren en er moet minstens een rustpauze van
één minuut gerespecteerd worden tussen twee opeenvolgende geluidssignalen. Het geproduceerde
geluidsniveau mag niet hoger liggen dan 90 dB(A) (L AFMAX), gemeten op een plaats waar er zich
personen kunnen bevinden.
Artikel 2.2.6
Het gebruik in de open lucht van houtzagen, grasmaaiers of andere werktuigen aangedreven door
één of meer ontploffingsmotoren, is alleen toegestaan tussen 8 en 20 uur.
Op zondagen en wettelijke feestdagen is het gebruik van dergelijke toestellen toegestaan tussen 10
en 12 uur. Dit artikel is niet van toepassing voor de normale exploitatie van landbouwgronden.
Artikel 2.2.7
Het is verboden, zowel op de openbare weg als op private domeinen, binnenplaatsen, gebouwen en
op alle plaatsen die palen aan de openbare weg, vuurwapens af te vuren.
Deze verbodsbepaling is niet van toepassing op de schietoefeningen die georganiseerd worden op
officieel vergunde schietterreinen.
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Artikel 2.2.8
Het gebruik van al dan niet automatische vogelschrikkanonnen of gelijksoortige toestellen, met
inbegrip van toestellen die, al dan niet elektronisch versterkt, het geluid laten horen van krijsende
vogels om vogels te verjagen vogels ter bescherming van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt, is
alleen toegestaan na vergunning van de burgemeester. De aanvraag moet gemotiveerd worden en
moet de beoordeling van de mogelijke hinder van de installatie mogelijk maken.
De vergunning van de burgemeester zal in ieder geval slechts worden verleend indien aan volgende
cumulatieve voorwaarden is voldaan:
 Er is geen evenwaardig alternatief beschikbaar voor het gebruik van een vogelschrikkanon.
 Gebruik op minstens 300 meter van de woningen en 200 meter van de openbare weg.
 Verbod op het gebruik tussen 21 en 8 uur.
 Toepassing van de algemene geluidsnormen, voorzien in bijlage 2.2.1. van Vlarem II.
 Maximum 6 knallen per uur.
Artikel 2.2.9
Dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken voor de omwonenden door aanhoudend geblaf,
geschreeuw of gekrijs. De houders van dieren waarvan het geluid de rust van de omwonenden
stoort, zijn strafbaar.
Artikel 2.2.10
Het is de uitbater van een openbare inrichting verboden een besluit van de burgemeester, waarbij
met het oog op de vrijwaring van de openbare orde, de sluiting van zijn inrichting wordt bevolen, te
overtreden.
De officier van bestuurlijke politie kan, na een eerste waarschuwing en tot de eerstvolgende
ochtendopening, de openbare inrichting sluiten, wanneer de uitbating ervan de rust van de
omwonenden verstoort, zoals bepaald in artikel 2.1.1.

Afdeling 2.3. Gebruik van alcoholische dranken op het openbaar
domein
Artikel 2.3.1
Het is verboden om alcoholische dranken, al dan niet in gemixte vorm, op de openbare weg en het
openbaar domein, buiten de terrassen en andere toegelaten plaatsen, speciaal bestemd voor dit
doel, te gebruiken indien dit gebruik de openbare orde verstoort of kan verstoren. Het bezit van
reeds geopende recipiënten die alcoholhoudende dranken bevatten, wordt gelijkgesteld met het
gebruik, beoogd in onderhavig artikel.
Artikel 2.3.2
Ongeacht andere mogelijke sancties, kan de inbeslagname en/of vernietiging ter plaatse worden
uitgevoerd van de alcoholische dranken en dit volgens de richtlijnen en onder de
verantwoordelijkheid van een officier van bestuurlijke politie.
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Hoofdstuk 3. Openbare veiligheid en vlotte doorgang
Afdeling 3.1. Samenscholingen, betogingen, optochten, openbare
vergaderingen, manifestaties
Artikel 3.1.1
De organisatie van manifestaties op de openbare weg en bijeenkomsten in de open lucht is
onderworpen aan een kennisgeving aan de burgemeester. De kennisgeving moet schriftelijk en
minstens 10 kalenderdagen voor de geplande datum worden ingediend.
Elke persoon die deelneemt aan een dergelijke manifestatie op de openbare weg of een
bijeenkomst in de open lucht, moet zich schikken naar de bevelen van de politie, die tot doel
hebben de veiligheid of het gemak van doorgang te vrijwaren of te herstellen.
Artikel 3.1.2
De burgemeester moet minstens twee werkdagen vooraf op de hoogte gebracht worden van
openbare vergaderingen die niet in de open lucht plaatsvinden.
Artikel 3.1.3
Behoudens andersluidende wettelijke of reglementaire bepalingen of behoudens vergunning van de
burgemeester, is het verboden op het openbaar domein van de overheid het gelaat volledig te
bedekken zodanig dat de identificatie van de persoon onmogelijk is. Voor de toepassing van deze
verordening wordt onder het gelaat verstaan: het voorhoofd, de wangen, de ogen, de oren, de neus
en de kin.
Het in het voorgaande lid voorziene verbod geldt niet voor activiteiten met commerciële doeleinden
en culturele en sportieve manifestaties die de burgemeester bepaalt, zoals bij voorbeeld carnaval,
processies, georganiseerde stoeten, Sinterklaas, Kerstman, e.a.
Het is steeds verboden zich te verkleden in de actuele ambtskledij van burgerlijke en militaire
overheden en politieambtenaren.

Afdeling 3.2.
activiteiten

Hinderlijke

werkzaamheden

en

gevaarlijke

Artikel 3.2.1
Behoudens vergunning van het college van burgemeester en schepenen is het uitdrukkelijk verboden
werkzaamheden te starten op het openbaar en privaat domein van de gemeente, zowel aan de
oppervlakte als onder de grond.
Iedere persoon die werkzaamheden op de openbare ruimte uitvoert of laat uitvoeren, is ertoe
gehouden die te herstellen in de staat waarin ze zich voor de uitvoering van de werkzaamheden
bevond of in de staat die in de vergunning vermeld is.
Artikel 3.2.2
Voor de toepassing van dit artikel worden de werkzaamheden bedoeld die buiten de openbare weg
uitgevoerd worden en die de weg kunnen bevuilen of de veiligheid of de gemakkelijkheid van
doorgang kunnen belemmeren.
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De bouwheer is verplicht de burgemeester minstens 24 uur voor het begin van de werkzaamheden
op de hoogte te brengen van de aanvang. De burgemeester kan voor het uitvoeren van de
werkzaamheden de nodige veiligheidsmaatregelen voorschrijven.
Werkzaamheden die stof of afval op de openbare weg of de omringende eigendommen kunnen
verspreiden mogen pas aangevat worden nadat er schermen zijn aangebracht.
Indien de openbare weg door de werkzaamheden wordt bevuild, moet de uitvoerder van de werken
de openbare weg onverwijld opnieuw schoonmaken.
Artikel 3.2.3
Het is, behoudens vergunning van de burgemeester, verboden op het openbaar domein en op
plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn, een activiteit uit te oefenen die de openbare
veiligheid of de veilige en vlotte doorgang in het gedrang kan brengen.
Artikel 3.2.4
§ 1. Het gebruik van skateboards is alleen toegestaan als de veiligheid van de voetgangers en de
vlotte doorgang niet in het gedrang worden gebracht.
§ 2. Op het plein, begrensd door Koninklijke Baan, Driftweg-Kapelstraat, afrit Zeelaan en parking
tegenover Gentstraat, is het verboden te skateboarden en te rolschaatsen.
Artikel 3.2.5
Het is verboden op welke manier dan ook een concert, spektakel, evenement, sportieve of andere
bijeenkomst die toegestaan is, te verstoren.

Afdeling 3.3 Private ingebruikneming van de openbare ruimte
Artikel 3.3.1
Behoudens vergunning van het college van burgemeester en schepenen is het verboden terrassen,
uitstalramen of reclameborden te plaatsen, in welke vorm dan ook, en koopwaren in de openbare
ruimte uit te stallen. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt desgevallend de
bijkomende voorwaarden die moeten worden nageleefd wanneer een vergunning hiervoor wordt
toegekend.
De voorwerpen die in strijd met dit artikel zijn geplaatst of uitgestald moeten op het eerste verzoek
van de politie of van een gemachtigde ambtenaar verwijderd worden. Als op dat verzoek niet
ingegaan wordt, kan ambtshalve worden overgegaan tot de verwijdering ervan, op kosten en risico
van de overtreder.
Artikel 3.3.2
Om bij werken in of om een huis of gebouw een of meerdere containers op de openbare weg te
mogen plaatsen, is een vergunning van de burgemeester vereist.
Artikel 3.3.3
Het is behoudens op de hiervoor aangeduide plaatsen verboden om verplaatsbare inrichtingen die
voor bewoning kunnen dienen (zoals woonwagens of tenten) te plaatsen op de openbare parkings,
langs de openbare wegen of op andere openbare plaatsen, indien deze inrichtingen in het gegeven
geval worden aangewend als tijdelijk verblijf.
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Afdeling 3.4 Gebruik van gevels van gebouwen - huisnummers
Artikel 3.4.1
De eigenaars, vruchtgebruikers, huurders, bewoners of verantwoordelijken op grond van welke titel
dan ook moeten, zonder dat dit voor hen enige schadeloosstelling impliceert, op de gevel of
topgevel van hun gebouw, ook wanneer die zich buiten de rooilijn bevindt, en in voorkomend geval
eventueel aan de straatkant, toestaan dat aanduidingen van openbaar nut en andere
nutsvoorzieningen (o.a. openbare verlichting,…) worden aangebracht.
Artikel 3.4.2
Iedere eigenaar van een gebouw brengt op dit gebouw de huisnummering aan die door het college
van burgemeester en schepenen werd toegekend en dit op een hoogte van minimum 1 meter en van
maximum 2 meter.
De bewoner of eigenaar van het gebouw is ertoe gehouden de huisnummering te onderhouden zodat
het te allen tijde goed zichtbaar en leesbaar blijft vanaf de openbare weg.
De huisnummering mag slechts worden gewijzigd indien het door de overheid wordt bevolen.
Artikel 3.4.3
Alle appartementen en delen van meergezinswoningen moeten worden genummerd.
Artikel 3.4.4
De appartementsnummers worden toegekend door het gemeentebestuur.
Wanneer zij daartoe door het college van burgemeester en schepenen worden verzocht, verschaffen
de eigenaars of de door hen aangeduide beheerders van de gebouwen het gemeentebestuur alle
nuttige inlichtingen voor de toekenning van de appartementnummers.
Artikel 3.4.5
Binnen een maand nadat aan de eigenaars -eventueel via de door hen aangeduide beheerders- door
het college van burgemeester en schepenen kennis wordt gegeven van de door het gemeentebestuur
toegekende appartementsnummering, worden voor het betreffende gebouw de volgende bepalingen
van kracht:
 In alle contacten met het gemeentebestuur aangaande de appartementen dienen de eigenaars
en beheerders gebruik te maken van de overeenkomstig deze verordening toegekende nummers;
 De eigenaars dienen erop toe te zien dat bij de ingang van elk afzonderlijk appartement en
naast alle bellen in de ingang de nieuw toegekende nummers zijn aangebracht, alsmede alle
aanduidingen van de oude nummering worden vervangen;
 Op elke brievenbus wordt het nummer aangebracht van het overeenkomstige appartement; de
eigenaars zien erop toe dat de brievenbussen indien nodig worden omgewisseld om de
numerieke volgorde te eerbiedigen;
 De beheerder van een gebouw in mede-eigendom deelt aan alle mede-eigenaren in het door
hem beheerde gebouw de nieuwe appartementsnummers mede, alsook de op hen toepasselijke
bepalingen van deze verordening.
Artikel 3.4.6
In de gebouwen die in mede-eigendom zijn, dienen de mede-eigenaren ervoor te zorgen dat naam,
adres en telefoonnummer van de beheerder op een duidelijke wijze in de onmiddellijke nabijheid
van bellen en brievenbussen is aangebracht.
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Afdeling 3.5 Bijzondere bepalingen ter voorkoming van schendingen
van de openbare veiligheid
Artikel 3.5.1
Het is verboden de geluidssignalen of oproepen van de brandweer, de politie en andere
hulpdiensten na te bootsen.
Artikel 3.5.2
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.
Artikel 3.5.3
De eigenaar moet gepaste feitelijke maatregelen nemen om de toegang tot onbezette gebouwen te
verhinderen.
Artikel 3.5.4
Het is de eigenaars, bezitters, bewakers of houders van dieren verboden dieren onbewaakt vrij te
laten rondlopen op openbare wegen en voor het publiek toegankelijke plaatsen. De bewaking moet
zo 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 het dier te begeleiden.
Dit artikel is niet van toepassing op katten of andere dieren die worden beschouwd als “vrij dier”.
Artikel 3.5.5
De eigenaar of begeleider van een hond moet zijn hond op het openbare domein voorzien van een
halsband en aan een leiband houden. Artikel 6.1.28 voorziet in een uitzonderingsmaatregel op het
strand voor wat betreft het houden van een hond aan de leiband.
Artikel 3.5.6
Het is de eigenaar of begeleider van een hond verboden hun hond op te hitsen of niet tegen te
houden wanneer die de voorbijgangers aanvallen of achtervolgen, zelfs als er geen kwaad of schade
uit volgt.
Artikel 3.5.7
De toegang met honden is verboden op volgende openbare plaatsen:
 begraafplaatsen;
 gemeentelijke sportcomplexen, met uitzondering van de cafetaria’s en toegangswegen naar de
cafetaria’s;
 andere gebouwen van gemeentebestuur en OCMW;
 op het strand en in de duinen (met uitzondering van de verharde paden), voor zover aan alle
onderstaande voorwaarden is voldaan:
 in de periode vanaf 1 juli tot en met 31 augustus;
 van 10.30 uur tot 18.30 uur;
 in één van onderstaande zones:
 vanaf de eerste golfbreker ten oosten van strandtoegang “Hippodroom” (reddingspost 6)
tot 300 meter ten westen van strandtoegang “Turkeyen” (reddingspost1);
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vanaf de tweede golfbreker ten oosten van strandtoegang “Hippodroom” (reddingspost
6) tot aan de grensscheiding met De Haan.

Deze restrictie geldt niet voor de toegang met assistentie- en/of blindengeleide honden voor
personen met een handicap, voor de toegang met honden in het kader van een door het gemeenteof
OCMW-bestuur goedgekeurde activiteit en evenmin voor de toegang met politiehonden van de
lokale en federale politie.
Artikel 3.5.8
De bewoners, of bij ontstentenis de eigenaars, van een eigendom zijn ertoe gehouden om de op dit
eigendom geplante planten (bomen, struiken,…) zodanig te snoeien dat geen enkele tak ervan:






op minder dan 4,50 m van de grond boven de rijbaan hangt;
op minder dan 2,50 m van de grond boven de gelijkgrondse berm of boven het trottoir hangt;
het normaal uitzicht op de openbare weg belemmert in de nabijheid van bochten en
kruispunten;
de voldoende zichtbaarheid van verkeerstekens in het gedrang brengt.

Artikel 3.5.9
Wanneer een woning of gebouw door bouwvalligheid de openbare veiligheid of de veiligheid van de
personen in het gedrang brengt, dient de eigenaar gevolg te geven aan de bevelen van de
burgemeester om het gebouw te herstellen of af te breken en zo het gevaar te doen ophouden.

Afdeling 3.6 Bijzondere bepalingen die in acht dienen te worden
genomen bij sneeuw of vrieskou
Artikel 3.6.1
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 of te gooien dat afkomstig is van privé-eigendommen.
Bij sneeuwval of bij ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg erover waken dat
voor de eigendom die zij bewonen voldoende ruimte voor de doorgang van de voetgangers wordt
schoongeveegd 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.
Artikel 3.6.2
Het is verboden zich op het ijs van waterpartijen te begeven die op bepaalde plaatsen dieper zijn
dan 80 cm.
Bij een voldoende ijsdikte kan de burgemeester, na technisch advies te hebben ingewonnen, een
afwijking van dit verbod toestaan.
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Hoofdstuk 4. Openbare gezondheid en reinheid
Afdeling 4.1.
afvalstoffen

Algemene

bepalingen

inzake

het

beheer

van

Artikel 4.1.1
Het is verboden om op het openbaar domein om het even welke voorwerpen, stoffen of materialen
achter te laten of terecht te laten komen die van aard zijn om het openbaar domein te bevuilen, te
beschadigen of onveilig te maken of de openbare gezondheid in gevaar te brengen.
Artikel 4.1.2
Het is verboden om het even welk afvalwater op de openbare weg te werpen, achter te laten of te
laten wegvloeien.

Afdeling 4.2. Ophalen van huishoudelijk afval en het gebruik van
het gemeentelijk milieu- en recyclagepark
Artikel 4.2.1
§ 1. Het huishoudelijk afval wordt afgehaald door het gemeentebestuur of diens vergunninghouder
(verder de ophaaldienst genoemd), op de dagen daartoe bepaald door het college van burgemeester
en schepenen en dit volgens de noodwendigheden. Huishoudelijk afval moet worden verpakt in de
voorgeschreven afvalrecipiënten.
De voorgeschreven afvalrecipiënten zijn:
 restfractie van het huishoudelijk afval (restafval):
 afvalzakken, voorzien van de naam van de gemeente en door de gemeente afgeleverd
 het restafval mag niet meer wegen dan 15 kg per afvalzak
 papier en karton:
 karton moet worden aangeboden in hanteerbare kartonnen dozen of in gebonden stapels en
op zodanige manier dat het gewicht niet meer bedraagt dan 15 kg per doos/stapel en er
niets kan wegwaaien
 PMD:
 in specifiek daartoe voorziene PMD-afvalzakken
 het PMD-afval mag niet meer wegen dan 15 kg per afvalzak
Het gebruik van alle andere afvalrecipiënten is verboden.
§ 2. Het volgens de wettelijke normen inzamelen en afvoeren van bedrijfsafval dient te gebeuren
door de onderneming of diens aangestelde.
§ 3. De in § 1. afvalrecipiënten moeten voor de woning aan de rand van de rijweg worden geplaatst,
met dien verstande dat:
 indien het trottoir minder dan anderhalve meter breed is, de afvalrecipiënten aan de rooilijn
moeten worden geplaatst
 indien de ophaaldienst wegens plaatselijke omstandigheden de woning niet kan naderen, de
afvalrecipiënten aan de voor de ophaaldienst dichtst bijgelegen bereikbare straathoek moet
worden geplaatst.
§ 4. In afwijking van § 3. is het verboden om afvalrecipiënten aan de rand van de rijweg te plaatsen
indien aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:
 Het afval is afkomstig van vakantiewoningen in een vakantiepark
 De vakantiewoningen in het vakantiepark bieden gelijktijdig en gezamenlijk ongeveer 30
afvalrecipiënten of meer aan

15




De vakantiewoningen in het vakantiepark zijn rechtstreeks eigendom van de gebruikers
Het vakantiepark wordt niet beheerd door een onderneming (met uitzondering van een
vereniging van mede-eigenaars of een syndicus die enkel taken opneemt die ook gebruikelijk in
een meergezinswoning worden uitgevoerd)
 Het vakantiepark beschikt over een niet-afgesloten centrale verzamelplaats voor het aanbieden
van afvalrecipiënten, die bovendien te allen tijde vlot toegankelijk is voor de ophaaldienst. Vlot
toegankelijk betekent in dit geval:
 de ophaaldienst kan in minder dan 3 minuten de afstand tussen de rijweg en de nietafgesloten centrale verzamelplaats overbruggen, zonder hierbij gedeelten van de
verplaatsing achteruit te moeten rijden
 de vrachtwagen van de ophaaldienst kan te allen tijde tot vlak voor de niet-afgesloten
centrale verzamelplaats rijden, zijnde tot op een maximale afstand van 3 m van de nietafgesloten centrale verzamelplaats verwijderd
 de ophaaldienst kan na het inladen van de afvalrecipiënten in minder dan 5 minuten de
afstand tussen de niet-afgesloten centrale verzamelplaats en de plaats waar de rijweg werd
verlaten bij het binnenrijden van het vakantiepark overbruggen, zonder hierbij gedeelten
van de verplaatsing achteruit te moeten rijden.
§ 5. Afvalrecipiënten die op basis van § 4. niet aan de rand van de rijweg mogen worden geplaatst,
worden als volgt aangeboden en opgehaald:
 De afvalrecipiënten worden voor ophaling aangeboden in de in § 4. genoemde niet-afgesloten
centrale verzamelplaats
 De ophaler haalt de afvalrecipiënten op ter hoogte van de in § 4. genoemde niet-afgesloten
centrale verzamelplaats.
Artikel 4.2.2
Het is verboden het op te halen huishoudelijk afval te plaatsen langs de openbare weg buiten de
door het college van burgemeester en schepenen vastgestelde dagen en uren.
Op de plaatsen waar men (bepaalde fracties van) het huishoudelijk afval komt ophalen vóór 8 uur is
het toegelaten de voorgeschreven afvalrecipiënten buiten te plaatsen de dag ervoor na 20 uur.
Artikel 4.2.3
Het is verboden :








de toegelaten afvalrecipiënten zo te vullen dat ze niet kunnen worden gesloten;
gescheurde afvalzakken te gebruiken;
in de afvalrecipiënten gelijk welk voorwerp aan te bieden dat het personeel van de ophaaldienst
zou kunnen verwonden. Scherpe of puntige voorwerpen die in een afvalzak zijn opgeborgen
moeten vooraf in een stevig papier worden gewikkeld;
ontplofbare voorwerpen of bijtende stoffen aan te bieden in de afvalrecipiënten;
glas, papier, karton en PMD aan te bieden in een afvalrecipiënt dat specifiek is bedoeld voor de
ophaling van restafval;
bedrijfsafval aan te bieden als huishoudelijk afval, tenzij het bedrijfsafval de hoeveelheid
huishoudelijk afval dat wordt aangeboden door gezinnen niet overschrijdt. Concreet houdt dit in
dat per tweewekelijkse inzameling maximaal 240 liter bedrijfsafval per onderneming mag
worden aangeboden als huishoudelijk afval.

Artikel 4.2.4
Grof huishoudelijk afval mag enkel langsheen de openbare weg worden geplaatst door diegene die
hiervoor ter voorbereiding van een ophaling een vergunning heeft verkregen van het
gemeentebestuur. De vergunning is onderworpen aan de voorafgaande betaling van een door de
gemeenteraad vastgestelde retributie en vermeldt plaats en tijdstip waarop het grof huishoudelijk
afval langsheen de openbare weg mag worden geplaatst.
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Snoeihout en tuinafval mag enkel langsheen de openbare weg worden geplaatst op de door het
college van burgemeester en schepenen vastgestelde dagen en uren.
Artikel 4.2.5
§ 1. Het gemeentelijk containerpark is gelegen in de Noord-Edestraat 158 te 8450 Bredene en is
gekadastreerd als sectie D nr. 26 a.
Behoudens andere vermelding is de officiële wegcode van toepassing in het gemeentelijk
containerpark.
§ 2. Het intercommunaal containerpark is gelegen in de Klokhofstraat 2 te 8400 Oostende en is
geopend op de door de opdrachthoudende vereniging bepaalde data en openingsuren. Op het
intercommunaal containerpark gelden de bepalingen van het huishoudelijk reglement zoals
vastgesteld door de opdrachthoudende vereniging.
Het intercommunaal containerpark is evenwel niet toegankelijk voor de inwoners van of de
verenigingen of instellingen gevestigd te Bredene. Handelszaken of KMO’s met een
maatschappelijke zetel of vestiging te Bredene kunnen terecht in het intercommunaal
containerpark volgens de voorwaarden die op deze groep gebruikers van toepassing is.
Artikel 4.2.6
§ 1. Aanvoer van afvalstoffen op het gemeentelijk containerpark is enkel toegelaten door personen
die minstens 16 jaar oud zijn. Volgende categorieën van gebruikers kunnen afvalstoffen deponeren
in het gemeentelijk containerpark:











inwoners van de gemeente Bredene
tweede verblijfhouders te Bredene
natuurlijke personen die nog geen inwoner zijn van de gemeente Bredene, maar die momenteel
bezig zijn met de bouw of de renovatie van een woning in Bredene (toegang wordt geregeld via
een eenmalige, tijdelijke vergunning die 6 maanden geldig blijft)
natuurlijke personen die nog geen inwoner zijn van de gemeente Bredene, maar die beschikken
over een kavel of bouwgrond in Bredene onderhevig aan de activeringsheffing op onbebouwde
bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels: enkel voor groenafval (toegang wordt
geregeld via een eenmalige, tijdelijke vergunning die zes maanden geldig blijft)
nabestaanden van een overleden Bredenaar (toegang wordt geregeld via een eenmalige,
tijdelijke vergunning die 3 maanden geldig blijft én die moet worden aangevraagd binnen de 6
maanden na het overlijden van de Bredenaar)
“kleine en middelgrote ondernemingen” (KMO’s), voor zover ze hun zetel of een filiaal te
Bredene hebben. Deze KMO’s kunnen in het gemeentelijk containerpark enkel terecht voor de
afvalfracties hol glas, papier en karton, schroot en PMD.
instellingen van openbaar nut (scholen, sociale instellingen, rusthuizen, openbare besturen,…)
die hun zetel te Bredene hebben.
door het gemeentebestuur erkende verenigingen.

§ 2. Het gemeentelijk containerpark is enkel toegankelijk na de identificatie van de aanvoerder van
afvalstoffen. De hieronder vermelde identificatiemiddelen zijn enkel geldig indien het de houder
van het identificatiemiddel zelf is, die zich persoonlijk de toegang tot het gemeentelijk
containerpark wil verschaffen.
De identificatie van de aanvoerder van afvalstoffen gebeurt met behulp van een automatische
en slagboom aan de ingang, behalve voor inwoners van Bredene die nog niet in
bevolkingsregister zijn ingeschreven. Voor inwoners van Bredene die nog niet definitief in
bevolkingsregister zijn ingeschreven, gebeurt de identificatie met behulp van een door
gemeentebestuur afgeleverd bewijs dat men zich heeft aangeboden voor inschrijving in
bevolkingsregister.

zuil
het
het
het
het
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De identificatie met behulp van een automatische zuil en slagboom aan de ingang, gebeurt aan de
hand van de elektronische identiteitskaart voor inwoners van Bredene en –waar technisch mogelijk–
voor tweede verblijfhouders. Voor de andere categorieën van gebruikers die zich moeten
identificeren met behulp van een automatische zuil en slagboom aan de ingang, gebeurt de
identificatie aan de hand van een toegangsbadge. Deze toegangsbadge wordt afgeleverd door het
gemeentebestuur, mits het betalen van een waarborg van 50 EUR en mits de aanvrager van de
toegangsbadge behoort tot één van de in § 1. genoemde categorieën van toegelaten gebruikers.
Indien dit strikt noodzakelijk is kunnen meerdere toegangsbadges per aanvrager worden afgeleverd,
waarbij geen enkele aanvrager in totaal ooit meer dan drie werkende toegangsbadges kan bekomen.
Artikel 4.2.7
Buiten de aan de toegangspoort van het gemeentelijk containerpark geafficheerde openingsuren is
het gemeentelijk containerpark niet toegankelijk voor personen, vreemd aan de dienst. De aanvoer
van afvalstoffen mag dus enkel gebeuren tijdens de openingsuren en onder het toezicht van een
parkwachter.
Artikel 4.2.8
Het gebruik van containers die zijn opgesteld in het gemeentelijk containerpark is voorbehouden
aan de voorwerpen die het gemeentebestuur hiervoor heeft aangewezen. Het is verboden er andere
voorwerpen of afval in te deponeren.
Artikel 4.2.9
Het is voor personen vreemd aan de dienst verboden gedeponeerde afvalstoffen te doorzoeken of te
verwijderen.
Artikel 4.2.10
Gebruikers van het containerpark moeten de bevelen van de bevoegde personen volgen.
Ongeacht iedere andere mogelijke sanctie, zoals bepaald in hoofdstuk 7 van deze verordening,
heeft de parkwachter het recht om de gebruikers die zijn aanwijzingen niet opvolgen de toegang
tot het containerpark te ontzeggen.
Ook bij enige dreiging, verbale of fysieke agressie van een bezoeker tegenover de parkwachters of
derden heeft de parkwachter, ongeacht iedere andere mogelijke sanctie zoals bepaald in hoofdstuk
7, het recht om de gebruikers van het milieu- en recyclagepark de toegang tot het milieu- en
recyclagepark te ontzeggen en kan deze hierbij een beroep doen op de politie.
Artikel 4.2.11
§1. Definitie
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder textielafval verstaan: alle niet verontreinigde
kledij (textiel en lederwaren), schoeisel, handtassen, beddengoed, woningtextiel (gordijnen,
overgordijnen, tafelkleden, servetten…), e.d., die ontstaan door de normale werking van een
particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
§2. Inzameling
Het textiel wordt ingezameld in de textielcontainers die verspreid staan opgesteld in de gemeente
of via de huis-aan-huisinzameling langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is voorzien,
op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen;
 het textiel wordt eveneens ingezameld op het milieu- en recyclagepark
 alleen de organisaties die vermeld zijn op de door de OVAM gepubliceerde lijst van erkende
textielinzamelaars en die toelating hebben van het college van burgemeester en schepenen,
zijn gemachtigd textielcontainers te plaatsen op zowel openbaar domein als op privéterrein
toegankelijk voor het publiek en mogen huis-aan-huis inzamelingen organiseren

18



het textiel mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het
bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van het textiel.

§3. Wijze van aanbieden
Het textiel dient bij het deponeren in een container of bij ophaling aan huis in een degelijke en
goed gesloten zak verpakt te zijn. Het aangeboden textiel mag niet nat, bevuild of totaal versleten
zijn. Tapijten, matrassen of zetelkussens zijn niet toegelaten.

Afdeling 4.3. Specifieke bepalingen inzake reinheid van het
openbaar domein
Artikel 4.3.1
§ 1. Diegene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft, dient steeds in het bezit te zijn
van een recipiënt of een ander middel voor het verwijderen van de uitwerpselen van de hond. Het
recipiënt moet voldoende groot zijn om effectief voor dit doel gebruikt te kunnen worden en moet
kunnen dichtgeknoopt worden. Hondenuitwerpselen worden voor de toepassing van deze
verordening niet als huishoudelijk afval aangemerkt.
§ 2. Diegene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft, is ertoe gehouden om in
voorkomend geval alle hondenuitwerpselen van deze hond op de openbare plaats te verwijderen en
het bevuilde te reinigen.
Artikel 4.3.2
§ 1. Diegene die zich met een paard op een openbare plaats begeeft, is ertoe gehouden om in
voorkomend geval, en binnen de kortst mogelijke tijd, alle paardenuitwerpselen van dit paard op de
openbare plaats te verwijderen of te laten verwijderen en het bevuilde te reinigen.
§ 2. In afwijking van § 1., is de organisator van een geleide groepswandeling te paard ertoe
gehouden om in voorkomend geval alle paardenuitwerpselen die ten gevolge van de
groepswandeling op de openbare weg zijn beland, te verwijderen en het bevuilde te reinigen.
Artikel 4.3.3
§ 1. Het is verboden om op het openbaar domein vogels of andere wilde dieren te voederen.
§ 2. In afwijking van §1 is het overal en altijd verboden meeuwen te voederen en/of voor meeuwen
geschikt voedsel achter te laten.
Artikel 4.3.4
Het is verboden op de openbare weg of zichtbaar vanaf de openbare weg te urineren, tenzij op
plaatsen of accommodaties die speciaal hiervoor zijn ingericht. Die plaatsen en accommodaties
moeten volgens de regels van goed fatsoen gebruikt worden.
Artikel 4.3.5
Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen om de bepalingen van artikel 4.1.1, voor
wat betreft papieren confetti en papieren slingers tijdelijk op te schorten in één of meerdere
straten van de gemeente.
Artikel 4.3.6
De eigenaars, huurders of vruchtgebruikers zijn verplicht er voor te zorgen dat de voetpaden en de
goten vóór hun woning of grond in reine staat zijn en de modder, het afval en het onkruid dat er
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zich zou bevinden, weggeruimd worden. Tevens moeten zij er zorg voor dragen dat de rioolroosters,
de straatgoten en de voetpaden vrij blijven.
Indien een gebouw door meerdere personen wordt bewoond, rusten de verplichtingen genoemd in
eerste lid op de onderste bewoner. Is het gelijkvloers onbewoond of zijn de bewoners ervan
afwezig, dan rusten deze verplichtingen op de bewoners van de dichtst daarboven gelegen
verdieping, behalve indien andersluidende bepalingen zijn opgenomen in de basisakte of het
reglement van mede-eigendom dat het betrokken goed beheert.

Afdeling 4.4. Specifieke bepalingen inzake reinheid van het privaat
domein
Artikel 4.4.1
Het deponeren en langdurig bewaren van afval, rottende stoffen, afvalwater en gelijk welke stoffen
of voorwerpen die van aard zijn schadelijke of hinderlijke uitwasemingen te veroorzaken of
anderzijds de openbare gezondheid te schaden, is verboden op privaat terrein of in private
gebouwen.
Artikel 4.4.2
Iedere eigenaar van een braakliggend terrein, al of niet palend aan de openbare weg, is verplicht
dit terrein te onderhouden opdat er geen aanleiding zou bestaan om het als openbare stortplaats te
gebruiken.
De eigenaar is verantwoordelijk voor de reinheid van zijn terrein en moet het desnoods afsluiten om
sluikstortingen te vermijden. Iedere hinderlijke wilde plantengroei moet worden verdelgd door de
eigenaar.
Iedere eigenaar van een braakliggend terrein is eveneens verplicht de aan zijn terrein belendende
grachten rein te houden.

Afdeling 4.5. Aanplakken en reclame
Artikel 4.5.1
Het is verboden opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften en
plakbriefjes aan te brengen of te plaatsen op de openbare weg en op de bomen, aanplantingen,
plakborden, voor- en zijgevels, muren, omheiningen, pijlers, palen, zuilen, bouwwerken,
monumenten en andere langs de openbare weg of in de onmiddellijke nabijheid ervan liggende
opstanden, tenzij hiervoor vergunning van het college van burgemeester en schepenen werd
gegeven voor wat betreft het openbaar domein, of van de eigenaar of de gebruiker, voorzover de
eigenaar ook zijn akkoord schriftelijk en vooraf heeft gegeven.
Met behoud van de toepassing van een administratieve boete moet de overtreder de zaken
onmiddellijk in orde brengen.
Artikel 4.5.2
Op de aanplakzuilen die door het gemeentebestuur langs de openbare weg zijn aangebracht (hierna
te noemen “gemeentelijke aanplakzuilen”) mag enkel worden aangeplakt door gemeentepersoneel
en in opdracht van het gemeentebestuur. Ook het verwijderen van allerhande aanplakbrieven van
deze aanplakzuilen mag enkel door gemeentepersoneel en in opdracht van het gemeentebestuur
gebeuren.
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Artikel 4.5.3
Organisaties of verenigingen hebben het recht om hun affiches gratis op de gemeentelijke
aanplakzuilen te laten aanplakken door gemeentepersoneel. Het gemeentebestuur bepaalt de
modaliteiten waaronder van dit recht kan worden gebruik gemaakt.
Artikel 4.5.4
§1. Door de gemeente wordt een sticker ter beschikking gesteld waarop wordt aangegeven dat
reclamedrukwerk en gratis regionale pers niet gewenst zijn. Het is verboden reclamedrukwerk en
gratis regionale pers te bedelen in brievenbussen die voorzien zijn van een dergelijke aanduiding.
§2. Door de gemeente wordt een zelfklever ter beschikking gesteld waarop wordt aangegeven dat
reclamedrukwerk niet gewenst is. Het is verboden reclamedrukwerk te bedelen in brievenbussen die
voorzien zijn van een dergelijke aanduiding.

Afdeling 4.6. Vandalisme en graffiti
Artikel 4.6.1
Het is verboden voorwerpen op iemand te werpen, die de persoon hinderen of bevuilen of op welke
manier dan ook schade veroorzaken.
Artikel 4.6.2
Het is verboden stenen of andere harde lichamen, of andere voorwerpen die kunnen bevuilen of
beschadigen, tegen voertuigen, huizen, gebouwen afsluitingen of in tuinen en besloten erven te
werpen.
Artikel 4.6.3
Met behoud van de toepassing van de bepalingen van boek II, titel IX, hoofdstuk III, van het
Strafwetboek is het verboden andermans roerende eigendommen opzettelijk te beschadigen of te
vernielen.
Artikel 4.6.4
Het is verboden wettig aangebrachte aanplakbiljetten af te trekken, te scheuren of op enigerlei
wijze onleesbaar te maken.
Artikel 4.6.5
Het is verboden afsluitingen, van welk materialen dan ook gemaakt, opzettelijk te beschadigen.
Artikel 4.6.6
Het is verboden eigendommen en straatmeubilair te vernielen of te bevuilen.
Artikel 4.6.7
Het is verboden om eigendommen te bespuiten met graffiti, tenzij de eigenaar of beheerder van het
eigendom hiervoor de schriftelijke toelating heeft verleend.
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Afdeling 4.7. Houden van dieren
Artikel 4.7.1
De eigenaar, begeleider of bezitter van een dier moet alle nodige en nuttige maatregelen treffen
opdat het dier geen aanhoudende hinder veroorzaakt voor de omgeving of de nachtrust verstoort.
Artikel 4.7.2
Het is verboden verwilderde dieren in een bewoonde plaats te laten binnendringen of te laten
nestelen
Artikel 4.7.3
Voor het houden van duiven binnen een woonzone dient men steeds de schriftelijke toelating te
krijgen van de burgemeester. De duiven gehouden in een duiventil op privé-eigendom dienen steeds
voorzien van een pootring naar officieel model. Het houden van verwilderde of niet geregistreerde
duiven wordt niet toegestaan.
Artikel 4.7.4
Het is verboden alle soorten van duiven die niet aan prijskampen deelnemen te laten uitvliegen van
7 tot 18 uur op de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen waarop duivenvluchtprijskampen
plaats hebben en dit vanaf 1 april tot en met de laatste zondag van oktober.
Artikel 4.7.5
De eigenaars, houders of begeleiders van dieren moeten er zorg voor dragen dat hun dieren parken,
plantsoenen, huisdrempels, gevels, straten en voetpaden en alle voor het publiek toegankelijke
plaatsen niet bevuilen met hun uitwerpselen. Eventuele uitwerpselen dienen met gepaste middelen
verwijderd te worden.
Artikel 4.7.6
Dieren, waarvan de eigenaar niet kan geïdentificeerd worden (inclusief neerhofdieren),
aangetroffen op openbare wegen of openbare plaatsen worden door of in opdracht van bevoegde
personen gevangen en overgebracht naar het dierenasiel of andere geschikte locaties.
Artikel 4.7.7
De eigenaars van dieren zijn verplicht de afsluitingen en hokken waarbinnen de dieren gehouden
worden voldoende te onderhouden zodat het houden van dieren geen geurhinder voor de
omwonenden kan veroorzaken. De eigenaars of houders dienen ervoor te zorgen dat uitwerpselen en
voedseloverschotten tijdig worden weggenomen.
Artikel 4.7.8
Dieren waardoor deze verordening wordt overtreden kunnen door de bevoegde diensten preventief
in bewaring worden genomen en tijdelijk in een dierenasiel ondergebracht.
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Hoofdstuk 5. Handel en nijverheid
Afdeling 5.1. Inrichting van de markt
Artikel 5.1.1
De lasten en voorwaarden voor inname van standplaatsen op de wekelijkse dinsdagmarkt worden
door de gemeenteraad vastgelegd in hetzij een afzonderlijk reglement, hetzij een bestek. Het niet
naleven van deze lasten en voorwaarden wordt gesanctioneerd volgens de bepalingen van
onderhavige verordening en dit voorzover de inbreuk betrekking heeft op aspecten van openbare
orde, openbare rust of afvalgerelateerde kleine vormen van openbare overlast. Dergelijke
inbreuken hebben bijvoorbeeld (maar niet alleen) betrekking op de openingsuren van de markt, de
aanwezigheid van voertuigen op de markt, inzameling van afval of het veroorzaken van
geluidshinder.
Artikel 5.1.2
De marktwaar mag alleen worden gelost tussen 5 uur en 8.30 uur.
Artikel 5.1.3
De markt moet ontruimd zijn om 14 uur.
Artikel 5.1.4
Het is verboden vóór het openingsuur en na het sluitingsuur van de markt op het marktplein te
kopen en te verkopen.
Artikel 5.1.5
Op de marktdag is het verboden stil te staan en te parkeren op het marktplein tussen middernacht
en 16 uur, uitgezonderd voor de verkoopwagens van marktkramers tussen 6 uur en 14 uur.
Artikel 5.1.6
De burgemeester is gemachtigd om de verkoop van bepaalde goederen, die stoornis of hinder
veroorzaken, te weigeren.
Artikel 5.1.7
De marktkramers mogen hun standplaats niet verlaten om de gebeurlijke kopers tegemoet te gaan,
hun waren aan te prijzen, aan te bieden of tot kopen aan te zetten.
Het is verboden te kopen of te verkopen buiten de standplaatsen.
Artikel 5.1.8
Het is verboden in de gangen tussen de kramen een rijwiel, bromfiets of motorfiets te besturen of
aan de hand te geleiden.
Artikel 5.1.9
Wanneer de orde wordt verstoord door een marktkramer of zijn helper(s) mag de politie of de
marktmeester de standplaats onmiddellijk doen ontruimen, zonder enig recht op schadevergoeding.
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Afdeling 5.2. Ambulante handel
Artikel 5.2.1
Tijdens de markturen is het verboden ambulante handel te drijven binnen een straal van 100 meter
rond het marktplein.
Artikel 5.2.2
Het is verboden om in het kader van de ambulante handel vaste standplaatsen op te richten op de
openbare weg, koopwaren op de grond te plaatsen, tentoon te stellen op banken, tafels, in kramen,
in stilstaande auto's, vrachtwagens met of zonder aanhangwagen of gelijk welke voertuigen.
Het verbod geldt niet voor de ambulante handel uitgeoefend door demonstratiestandwerkers op het
gedeelte van de openbare weg gelegen vóór handelshuizen en waarvoor de exploitant toestemming
heeft verleend.
De burgemeester kan naar aanleiding van bepaalde evenementen afwijkingen toestaan op het
verbod bedoeld in de eerste alinea.
Artikel 5.2.3
Ambulante handel op het strand is slechts toegelaten aan de personen die dit recht bij concessie
hebben verworven.

Afdeling 5.3. Foren en kermissen
Artikel 5.3.1
Geen enkele kermisinrichting, frituur, krantenkiosk, kraam of caravan ingericht tot verkoop, mag op
het openbaar domein worden geplaatst zonder vergunning van de burgemeester en van de
beheerder van het openbaar domein.
Artikel 5.3.2
Het college van burgemeester en schepenen stelt de datum, de termijn en de plaats vast voor het
inrichten van foren die door het gemeentebestuur worden georganiseerd.
De foorkramers die deelnemen aan foren die door het gemeentebestuur worden georganiseerd,
moeten zich schikken naar de richtlijnen betreffende de standplaatsen die door de marktmeester of
de politie worden gegeven.
Artikel 5.3.3
Na het eindigen van een foor of kermis moeten de foorkramers de vergunde standplaatsen binnen
de drie dagen hebben ontruimd.
Artikel 5.3.4
De organisatie van privé-markten, kermissen ontstaan uit privé-initiatief, elke ambulante activiteit
op plaatsen die grenzen aan de openbare weg of op commerciële parkingplaatsen of elke
kermisactiviteit op privé-terrein is –overeenkomstig de wet d.d. 25/06/1993 betreffende de
uitoefening van ambulante activiteiten en openbare markten– onderworpen aan een vergunning van
de burgemeester. De vergunning kan worden geweigerd op grond van de motieven genoemd in de
wet van 25/06/1993.
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Als waarborgen voor de openbare orde en volksgezondheid worden ondermeer aanzien:





de plaatsing op minstens 5 m van de openbare weg;
de plaatsing op terreinen die voldoende grootte of oppervlakte hebben, zodat er op het
gebruikte terrein en rondom de inrichting voldoende plaats is om de brandweer- en de
reddingsdiensten in geval van brand of ongevallen toegang te verlenen;
de plaatsing op gronden op minstens 5 m van het naburig bebouwd perceel.

Afdeling 5.4 Vestiging en uitbating van dag- en nachtwinkels en
private bureaus voor telecommunicatie
Artikel 5.4.1
Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder:
 uitbater: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de handelszaak (maar niet
noodzakelijk van het handelspand) en voor wiens rekening en risico de instelling wordt
uitgebaat.
 Vestigingseenheid: een plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een adres en
die voor de consument toegankelijk is voor activiteiten waarop de wet van 10 november 2006
van toepassing is, uitgeoefend worden.
 Bestaande vestigingseenheid: vestigingseenheid die bestaat op datum van inwerkingtreding van
deze afdeling.
 kleinhandel: het wederverkopen op gewone wijze van producten aan de consument, zonder
deze producten andere behandelingen te doen ondergaan dan die welke in de handel
gebruikelijk zijn en waarvoor de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de verkoper en de
consument in de vestigingseenheid vereist is. Hiermee wordt gelijkgesteld de verkopen van
producten aan de consument door de producenten of hun vertegenwoordigers.
 dagwinkel of kleinhandelszaak: een vestigingseenheid die een handelsactiviteit uitoefent die
bestaat uit kleinhandel.
 nachtwinkel: een vestigingseenheid die:
 Ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen uitsluitend onder de rubriek
“verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”;
 Geen andere handelsactiviteit uitoefent dan die hierboven bedoeld;
 Een maximale netto-verkoopsoppervlakte heeft van 150 m²;
 En op een duidelijke en permanente manier de vermelding “Nachtwinkel” draagt.
 privaat bureau voor telecommunicatie: ieder voor het publiek toegankelijke vestigingseenheid
voor het verlenen van telecommunicatiediensten.
 Vestigingsvergunning: voorafgaande vergunning voor het vestigen van een nachtwinkel verleend
door het college van burgemeester en schepenen zoals omschreven in artikel 18 § 1 van de wet
van 10 november 2006.
 Uitbatingsvergunning: vergunning voor het uitbaten van een nachtwinkel verleend door het
college van burgemeester en schepenen nadat voldaan is aan een aantal uitbatingsvoorwaarden.
Artikel 5.4.2
Deze afdeling is van toepassing op alle nieuw te openen en bestaande vestigingseenheden op het
grondgebied van de gemeente Bredene die, rekening houdend met de begripsomschrijvingen van
artikel 5.4.1 van deze afdeling, beschouwd worden als een dagwinkel, een nachtwinkel of een
privaat bureau voor telecommunicatie.
Artikel 5.4.3
§1. Conform de wet van 10 november 2006 gewijzigd door de wet van 1 april 2016 betreffende de
openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, wordt de toegang van de consument tot de
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vestigingseenheid en de verkoop van producten of diensten aan de consument in de
vestigingseenheid verboden:
 voor 05.00 uur en na 22.00 uur. (ook in de private bureaus voor telecommunicatie)
 voor 05.00 uur en na 23.00 uur (tijdens de maanden juli en augustus, ook in de private bureaus
voor telecommunicatie).
 Na 07.00 en voor 18.uur in de nachtwinkels
§2. Alle bestaande winkels worden automatisch een dagwinkel, tenzij er gekozen wordt voor een
nachtwinkel. Winkels die ’s nachts open willen zijn of blijven, dienen vanaf 1 april 2017 met een
duidelijke en permanente vermelding “Nachtwinkel” alvast de voorwaarden - overeenkomstig de
begripsomschrijving in artikel 5.4.1 – en sluitingsuren voor nachtwinkels (artikel 5.4.3 § 1) na te
leven. Winkels die geen vermelding “Nachtwinkel” dragen dienen de sluitingsuren voor andere
zaken (artikel 5.4.3 § 1) na te leven. Nachtwinkels dienen tevens de bepalingen in artikelen 5.4.4 en
5.4.5 van deze afdeling aangaande de vestigings- en uitbatingsvergunningen na te leven.
§3. De handelsoppervlakte/ruimte gebruikt voor de uitbating van de nachtwinkel kan in geen enkel
geval buiten de openingsuren van deze nachtwinkel gebruikt worden voor het uitbaten van een
andere handelszaak (dagwinkel). De handelsoppervlakte/ruimte gebruikt voor de uitbating van de
dagwinkel kan in geen enkel geval buiten de openingsuren van deze dagwinkel gebruikt worden voor
het uitbaten van een nachtwinkel.
Artikel 5.4.4
§1. De vestiging van een nachtwinkel is onderworpen aan een voorafgaande vergunning verleend
door het college van burgemeester en schepenen. Voor het verkrijgen van een vestigingsvergunning
dient de uitbater een schriftelijke aanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen.
§2. Het college van burgemeester en schepenen kan de vergunning voor de vestiging van een
nachtwinkel weigeren op grond van:
2.1 De ruimtelijke ligging van de handelszaak
Er wordt geen vergunning voor de vestiging van een nachtwinkel verleend indien de
vestigingseenheid zich bevindt binnen een perimeter van 300 meter van een nachtwinkel.
Onverminderd de bovenstaande beperking geldt dat het aantal vestigingen van nachtwinkels de
ruimtelijke draagkracht van het gebied niet mag overschrijden.
2.2 De handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust
Hiervoor baseert het college van burgemeester en schepenen zich op een advies van de lokale
politie met betrekking tot de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door
deze handelszaak en tot eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen.
§3. Een vestigingsvergunning moet door de huidige uitbaters van bestaande vestigingseenheden niet
worden aangevraagd, tenzij deze uitbaters op een andere locatie dan deze van hun bestaande
vestigingseenheid een nachtwinkel willen oprichten.
§4. De vestigingsvergunning wordt afgeleverd aan een uitbater van een welbepaalde
vestigingseenheid van nachtwinkel en kan niet worden overgedragen aan een andere uitbater.
Artikel 5.4.5
§1. Voor elke uitbating van een nachtwinkel, moet de uitbater schriftelijk een uitbatingsvergunning
aanvragen bij de burgemeester door middel van een door het bestuur ter beschikking gesteld
aanvraagformulier.
§2. Voor de nachtwinkels die worden opgericht na de inwerkingtreding van deze afdeling, moet de
uitbater in alle gevallen een vestigingsvergunning kunnen voorleggen, voorafgaand aan de indiening
van de aanvraag tot uitbatingsvergunning.
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§3.Voor de vestigingseenheden die bestaan op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze
afdeling en ervoor opteren om nachtwinkel te worden of te blijven, moet de uitbater uiterlijk
binnen een periode van twee maanden na de inwerkingtreding van deze afdeling een
uitbatingsvergunning aanvragen. De aanvraag geldt als tijdelijke uitbatingsvergunning tot de
definitieve vergunning wordt verleend of geweigerd.
§4.De uitbatingsvergunning wordt verleend door het college van burgemeester en schepenen en kan
enkel worden verleend na een administratief onderzoek dat volgende componenten bevat:
1. een brandveiligheidsonderzoek: Een onderzoek of de vestigingseenheid waar de
handelsactiviteit wordt uitgeoefend, voldoet aan de minimumnormen inzake brandpreventie.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de brandweer.
2. een stedenbouwkundig onderzoek: Een onderzoek naar de stedenbouwkundige conformiteit van
de vestigingseenheid waarbij wordt onderzocht of de vestigingseenheid beschikt over de
benodigde stedenbouwkundige vergunningen en in overeenstemming is met de geldende
stedenbouwkundige voorschriften. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de gemeentelijke dienst
stedenbouw. Dit onderzoek is niet van toepassing voor vestigingseenheden die over een
vestigingsvergunning beschikken.
3. een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: Een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten
als ondernemer (inclusief beroepskaart) of enige andere vergunning die wettelijk
voorgeschreven is.
§5.De uitbatingsvergunning vervalt van rechtswege op het ogenblik dat de uitbating van de
inrichting voor een periode van langer dan zes maanden feitelijk onderbroken is, in geval van
faillissement, in geval van veroordeling tot gerechtelijke verzegeling, in geval van ontbinding van de
rechtspersoon en in geval van schrapping van de exploitant of van de betrokken vestiging uit de
kruispuntbank van ondernemingen.
§6. De uitbatingsvergunning is geldig, te rekenen vanaf de datum van ondertekening door de
burgemeester.
§7.De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde
vestigingseenheid van nachtwinkel en kan niet worden overgedragen aan een andere uitbater of
worden overgedragen naar een andere vestigingseenheid.
§8. De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken ten
opzichte van de veiligheid, onmiddellijk te melden aan de burgemeester.
§9. De uitbatingsvergunning moet steeds op eerste vordering van een bevoegde controlerende
ambtenaar ter inzage worden voorgelegd.
Artikel 5.4.6
§1. Het is verboden om nachtwinkels tussen 22u00 en 06u00 uur te (laten) beleveren.
§2. Het is verboden om alcoholhoudende dranken te verbruiken in en rond de nachtwinkels.
§3. De uitbaters van de nachtwinkels worden ertoe gehouden om de omgeving rond de nachtwinkel
net te houden. De uitbater doet al het nodige om het afval te verzamelen en plaatst indien
noodzakelijk een afvalemmer. Deze afvalemmer dient op een regelmatig tijdstip geleegd te
worden.
§4. Het is verboden om elke drank of product waarvan het effectief alcoholvolumegehalte hoger is
dan 0,5% vol. te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-zestienjarigen, zoals bepaald in de
wet d.d. 24/01/1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk
van de voedingsmiddelen en andere produkten. Het is tevens verboden om sterke drank, zoals
bepaald in de wet d.d. 07/01/1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en
alcoholhoudende dranken, te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-achttienjarigen. De
uitbater engageert zich ertoe inzake deze wettelijk voorziene verbodsbepalingen een
standaardopschrift uit te hangen op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats. Het
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gemeentebestuur zal voor betreffende nachtwinkels een dergelijk standaardopschrift beschikbaar
stellen.
Artikel 5.4.7
§1.Overeenkomstig artikel 18 § 3 van de wet d.d. 10/11/2006 betreffende de openingsuren in
handel, ambacht en dienstverlening kan de burgemeester de sluiting bevelen van de nachtwinkels
die worden uitgebaat in overtreding op de bepalingen aangaande de vestigings- en uitbatings
vergunning in artikelen 5.4.4 en 5.4.5 van deze afdeling.
§2. Bij het overtreden van de in artikel 5.4.3 voorziene sluitingsuren voor private bureaus voor
telecommunicatie en nachtwinkels gelden de strafbepalingen zoals voorzien in artikelen 19 tot en
met 22 van de wet d.d. 10/11/20 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en
dienstverlening.
§3. Vestigingseenheden –met uitsluiting van nachtwinkels en private bureaus voor
telecommunicatie– die worden uitgebaat met miskenning van de sluitingsuren zoals bepaald in
artikel 5.4.3 worden gestraft overeenkomstig de wet d.d. 24/06/2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties.
&4. Onverminderd §1, 2 en 3 beschikt de burgemeester over de bevoegdheid om de inrichting te
sluiten op basis van artikel 134ter en artikel 134quater Nieuwe Gemeentewet.
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Hoofdstuk 6. Specifieke bepalingen voor een gedeelte van
het grondgebied
Afdeling 6.1. Strand en duinen
I. Algemene bepalingen
Artikel 6.1.1
Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder:

























bevoegde personen: personen die bevoegd zijn om inbreuken vast te stellen op deze
verordening, alsook de personen die instaan voor de bewaking van de bewaakte zones voor het
baden of de bewaking van watersporters.
strand: de uit zand bestaande zeeoever, welke gelegen is tussen de laagwaterlijn en de
zeedijkconstructie of, bij afwezigheid van een zeedijkconstructie, tussen de laagwaterlijn en de
zeewaartse duinvoet.
duin: heuvel van fijn zand door de wind samengestoven, gelegen in rijen langs de zee al dan
niet aangesloten bij het strand.
hoogwaterlijn: waterlijn die de uiterste grens van de hoogste waterstand –op het ogenblik dat
de vloed het hoogst is– weergeeft.
laagwaterlijn: de nullijn zoals deze op de op grote schaal uitgevoerde Belgische zeekaarten is
aangebracht.
waterlijn: lijn die de actuele stand van het water aangeeft en gesitueerd is binnen de
hoogwaterlijn en de laagwaterlijn.
baden: het zich hoger dan kniehoogte begeven in het water.
vaartuig: elk drijvend tuig, met inbegrip van vaartuigen zonder waterverplaatsing en
watervliegtuigen, geschikt om te worden gebruikt als middel van vervoer of verplaatsing te
water met uitzondering van tuigen voor strandvermaak, zoals hieronder gedefinieerd.
body- of waveboarden: zich, liggend of zittend op een plank, voortbewegen op de golven van de
branding.
brandingskajakken: door middel van een kajak zich voortbewegen in de branding.
brandingsraften: door middel van een raft (vlot) zich voortbewegen in de branding.
kajak: pleziervaartuig met een of meer nauwe opening(en) in het bovenvlak die nauwkeurig om
het middel van de inzittende perso(o)n(en) sluit en met peddels voortbewogen wordt.
kajakken: zich voortbewegen in een kajak.
kano: pleziervaartuig met een opening in het bovenvlak dat voortbewogen wordt met
steekpaddel(s).
kanoën: zich voort bewegen in een kano
kitebuggy: een buggy bestemd om te rijden op het strand, die bediend wordt met een vlieger
(kite).
landboard (of speedsail): een plank op wielen voorzien van een mast, zeil, giek of voorzien van
een vlieger die in staande positie wordt bestuurd op het strand.
pedalo: hydrocycle of waterfiets
kitesurfen of plankvliegeren: onder invloed van de wind, zich voort bewegen op het water, door
middel van een plank, voorzien van een vlieger of kite.
powerkiten of powervliegeren: het met touwen besturen van een kite of een vlieger die een
trekkracht levert die voldoende groot is om een persoon uit evenwicht te kunnen brengen.
kiteboarden: powervliegeren maar dan met plank.
catakiten: onder invloed van de wind, zich voort bewegen op het water, door middel van een
catamaran, voorzien van een vlieger of kite
plankzeilen of windsurfen: onder invloed van de wind zich, voortbewegen op het water door
middel van een plank, voorzien van een zeil vastgehecht aan een vertikaal geplaatste mast.
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roeiboot: boot welke wordt voortbewogen door roeiriemen.
roeien: varen met een roeiboot.
skimboarden: zich, staande op een plank, laten glijden over een dun laagje water beneden de
branding.
strandvisserij: het vissen op het strand door middel van kordelen, haken of stelnetten,
verankerd in het strand.
surfriding: zich, staande of zittend op een plank, voortbewegen op de golven van de branding.
tuig voor strandvermaak: toestel welke de strandrecreant bij het spelen op het strand gebruikt
(vb. luchtmatrassen, plastieken bootjes, strandballen, emmertjes, enz..), alsook bodyboard of
waveboard, board voor surfriding, skimboard en waveski.
waveskiën: zich zittend op een volledig gesloten kajak al peddelend voortbewegen.
zeilwagen: elk voertuig op wielen, bestemd om te rijden op het strand, met een vaste mast,
voorzien van een zeil, dat enkel voortgedreven wordt door de wind en bestuurd door een piloot.
rijdier: elk paard of ander dier gebruikt om bereden te worden.
strandhoofd: kustverdedigingsconstructie door de mens gemaakt, bestaande uit een dwarse
structuur op het strand en die reikt tot op de onderwateroever en die in principe bestemd is tot
het bedwingen van erosieve tijstromingen.
golfbreker: kustverdedigingsconctructie door de mens gemaakt, bestaande uit een dwarse
structuur op het strand en die reikt tot op de onderwateroever en die in principe bestemd is tot
het bedwingen van erosieve tijstromingen.
insteekzone: de zone tot 200 meter buiten de laagwaterlijn waar vanaf dit gedeelte van het
strand vaartuigen in zee kunnen steken of waar vanaf dit gedeelte van het strand één of meer
van de volgende activiteiten kunnen beoefend worden:
 body- of waveboarden
 kitesurfen of plankvliegeren
 powerkiten of powervliegeren
 kiteboarden
 catakiten
 plankzeilen of windsurfen
 skimboarden
 surfriding
lanceerzone: zone in de insteekzone om plankvliegers te lanceren vanaf het strand, of finaal te
laten landen.
bufferzone: gedeelte tussen een bewaakte badzone en een insteekzone waar geen enkele
activiteit mogelijk is.
bewaking van watersporters: toezicht houden op de (veiligheid van) watersporters.
reddingen van watersporters: watersporters in moeilijkheden hulp bieden.

Artikel 6.1.2
Het is verboden de goede zeden of orde te storen op zee, op het strand of in de duinen door zich te
kleden, een houding aan te nemen of gedragingen te hebben die in strijd zijn met de algemeen
geldende regelen van fatsoen of eerbaarheid.
Artikel 6.1.3
Het is verboden zich in de nabijheid van een persoon op te houden met de kennelijke bedoeling
deze te bespieden.
Artikel 6.1.4
Het is verboden om zich naakt op te houden op het strand of in de duinen buiten de grenzen van het
naaktstrand. Wordt gelijkgesteld met het zich “naakt” ophouden: het dragen van enig textiel of
andere vormen van kledij of tooi, die de geslachtsdelen niet volledig bedekt.
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Met het naaktstrand wordt de strandzone bedoeld gelegen ten oosten van de reddingspost 6
“Hippodroom", vanaf ± 250 meter voor de grens met de gemeente De Haan tot de grensscheiding en
dit bovendien in tijd beperkt vanaf de zaterdag voor de paasvakantie tot en met de tweede zondag
van de maand oktober.
Artikel 6.1.5
Het overnachten op het strand en in de duinen is verboden, behoudens vergunning van de
burgemeester.
Artikel 6.1.6
De strandgebruikers moeten de bevelen van de bevoegde personen volgen.
Artikel 6.1.7
Op aangeven of bevel van de bevoegde personen is het verboden zich op de golfbrekers of
strandhoofden te begeven.

II. Activiteiten op het strand en/of in de duinen
II.1. Zeilwagens, kitebuggy’s en landboarden
Artikel 6.1.8
Zeilwagenrijden, kitebuggy-en en landboarden kunnen slechts worden beoefend op het strand in
een zone van ongeveer 300 meter, gelegen meteen ten westen van de strandtoegang “Turkeyen”
(reddingspost 1).
Artikel 6.1.9
§1. De zeilwagenrijders, kitebuggy’ers en landboarders moeten minstens verzekerd zijn voor wat
betreft de burgerlijke aansprakelijkheid en volgens de normen die de landelijke federatie volgens
het besluit van de Vlaamse regering d.d. 31/05/2002 tot vaststelling van de erkennings- en
subsidiëringsvoorwaarden van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties
voor de sportieve vrijetijdsbesteding, moet afsluiten ter bescherming van haar leden. De rijders
moeten in staat zijn alle nodige handelingen te verrichten om de zeilwagen, kitebuggy of landboard
meester te blijven of ze dienen zich hiertoe te laten bijstaan.
§2. Alle zeilwagens, kitebuggy’s en landboards moeten aan beide zijden van het zeil of op de vlieger
(kite) een nummer of kenteken dragen.
Artikel 6.1.10
§1. Het inrichten van wedstrijden van zeilwagens, kitebuggy’s en landboarden is onderworpen aan
een vergunning van de burgemeester.
§2. Alle deelnemers van officiële wedstrijden moeten over een koerslicentie beschikken van de
betrokken erkende sportfederatie.
Artikel 6.1.11
Zeilwagens moeten voorzien zijn van een rem.
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II.2. Tenten, constructies en nivelleringen
Artikel 6.1.12
§1. Het is verboden om op het strand en in de duinen tenten te plaatsen bedoeld om te kamperen of
feesten, behoudens vergunning van de burgemeester.
§2. Constructies kunnen op het strand en in de duinen slechts worden geplaatst behoudens
vergunning van de burgemeester.
§3. Op het strand en in de duinen is het verboden putten te graven die een gevaar kunnen opleveren
voor zichzelf of voor anderen.

II.3. Voertuigen
Artikel 6.1.13
§ 1. Alle toegang met rijwielen en motorvoertuigen op het strand en in de duinen over zijn gehele
lengte en breedte is verboden.
Dit verbod geldt niet voor:
 De voertuigen of rijwielen van de politie-, gemeente-, strandreddings- en hulpdiensten of
voertuigen of rijwielen van of in opdracht van bevoegde diensten.
 De voertuigen gebruikt voor het plaatsen en weghalen van strandcabines, mits vergunning van
de burgemeester.
 Voor voertuigen of rijwielen van bijzondere personen, mits vergunning van de burgemeester.
 Eventuele wedstrijden die door een vergunning van de burgemeester op het strand of in de
duinen zouden worden toegelaten.
 Voertuigen gebruikt voor het in en uit zee trekken van pleziervaartuigen ter hoogte van de
daartoe voorziene zone.
§ 2. In afwijking van § 1. wordt fietsverkeer toegelaten op het strand beneden de hoogwaterlijn in
de volgende periodes:
 van 16 september tot en met 31 mei
 in de periode van 1 juni tot en met 15 september, voor zover dit gebeurt voor 9 uur of na 19
uur.
Het betreden van het strand om de waterlijn te bereiken moet stapvoets of met de fiets aan de
hand gebeuren. Dat geldt ook voor het verlaten van het strand en/of de waterlijn.
Fietsen op het strand wordt slechts toegestaan voor zover dit het normaal gebruik van het strand
niet verhindert, noch de andere activiteiten verhindert die in deze afdeling worden toegelaten op
het strand, de zee of in de duinen. Fietsers dienen met name zelf de nodige omzichtigheid aan de
dag te leggen wanneer ze zich in de nabijheid begeven van onder meer wandelaars, beoefenaars
van brandingssporten, (loslopende) honden, rijdieren of strandvissers.

II.4. Strandvisserij
Artikel 6.1.14
§ 1. Strandvisserij is verboden op onderstaande plaatsen en/of tijdstippen:
 in de zones die door het gemeentebestuur als badzone worden aangeduid en dit vanaf 1 juni tot
en met 15 september;
 deze zones worden aangeduid door middel van oranje of gele boeien en borden met
pictogram;
 dit verbod geldt over de volledige lengte van het strand en de zee tussen de golfbrekers van
bedoelde zone;
 in de insteekzone bestemd voor plankzeilen (zoals omschreven in artikel 6.1.34);
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in de insteekzones voor vaartuigen (zoals omschreven in artikel 6.1.41).

§ 2. Het kruien is slechts toegelaten vanaf twee uur voor laagtij.
Artikel 6.1.15
Het plaatsen van de netten en gebeurlijk bijhorende staken of ankertuigen moet zo gebeuren dat ze
geen gevaar vormen voor vaartuigen en strandgebruikers, en mag de vaartuigen van overheden niet
hinderen bij het uitoefenen van hun activiteiten.
Artikel 6.1.16
De netten moeten identificeerbaar zijn zodat de eigenaar of plaatser ervan kan opgespoord worden.
De netten en staken of ankertuigen die voor strandvisserij worden gebruikt moeten gevisualiseerd
zijn met gele boeien en een registratienummer dragen.
Het registratienummer is het nummer dat vermeld is op het jaarlijks door het gemeentebestuur af
te leveren registratiebewijs voor strandvisserij. Er mag enkel aan strandvisserij gedaan worden met
het eigen registratienummer.

II.5. Hengelen
Artikel 6.1.17
Hengelen van op het strand of van op een kunstwerk is verboden op de plaatsen en/of tijdstippen
genoemd in artikel 6.1.14.
Naar aanleiding van kusthengelwedstrijden of andere manifestaties waarbij de strandvisserij een
hinder zou kunnen vormen, kan door de burgemeester beperkingen op deze verordening worden
opgelegd of afwijkingen worden toegestaan.
Artikel 6.1.18
De andere strandgebruikers mogen niet gehinderd worden door de activiteit van de hengelaar of
diens lijnen of haken.

II.6. Vliegeren en telegeleide tuigen
Artikel 6.1.19
Het vliegeren met manueel geleide vliegers met harde punt of telegeleide vliegers of tuigen is
verboden in volgende zones en periodes:
 Op het strand: in en boven de zone vanaf de grensscheiding met De Haan tot 300 meter ten
westen van de strandtoegang “Turkeyen” (reddingspost 1) en dit tijdens het functioneren van
de gemeentelijke strandreddingsdiensten.
 In de duinen.
Artikel 6.1.20
De bestuurder van de vlieger of telegeleid tuig moet ten allen tijde in staat zijn de controle over
zijn vlieger te behouden. Het vliegeren mag de andere strandgebruikers niet hinderen.

II.7. Kampvuren, vuurwerk, fuiven en animatie
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Artikel 6.1.21
Het houden van een kampvuur, het afsteken van vuurwerk, of het inrichten van fuiven en enige
andere activiteit die het normaal gebruik van het strand of de duinen verhinderen wordt verboden,
behoudens een vergunning van de burgemeester of het college van burgemeester en schepenen,
naargelang het geval.

III. Baden
Artikel 6.1.22
§1. Het baden en zwemmen in zee is enkel toegelaten op de plaatsen genaamd “bewaakte zones“
als dusdanig op het strand aangeduid bij middel van de borden in artikel 6.1.23 hierna vermeld en
tijdens de uren van bewaking door de redders aan zee. Buiten de bewaakte zones is het verboden in
zee te baden of te zwemmen.
§2. Bovendien zijn tuigen voor strandvermaak, waaronder bodyboard, waveboard, surfrideboard,
skimboard en waveskiën, eveneens toegelaten in de bewaakte zones, onder voorbehoud dat ze geen
gevaar betekenen voor de baders en zwemmers. Het is de postoverste van de reddingsdienst en in
geval van betwisting de hoofdredder die de tuigen voor strandvermaak al dan niet toelaten.
§3. De situering van de bewaakte zones, de openingsperiodes en openingsuren worden elk jaar door
het college van burgemeester en schepenen vastgesteld.
Artikel 6.1.23
§1. De bewaakte zones worden cumulatief aangeduid door:
 Een cirkelvormig bord waarop in blauwe letters “B” met een afbeelding van een reddingsboei en
een duikende bader op witte achtergrond met onderaan vermelding van de uren tijdens dewelke
de reddingsdienst verzekerd is.
 Gele bolvormige boeien, geplaatst tussen de hoogwaterlijn en de laagwaterlijn (zwemzone).
§2. De baders en zwemmers mogen de zwemzone in de richting van het strandhoofd of de
onbewaakte zone voor baders niet overschrijden.
Artikel 6.1.24
§1. De onbewaakte zones worden aangeduid door een cirkelvormig bord met een rode doorstreepte
letter “B” op witte achtergrond.
§2. De onbewaakte zones kunnen mede aangeduid worden door een windzak die zich op het strand
bevindt. Hierop treft men hetzelfde pictogram aan als op de borden die een onbewaakte zone
aanduiden.
Artikel 6.1.25
§1. De reddingsdienst wordt in de bewaakte zones verzekerd door de redders aan zee.
§2. De baders, zwemmers en gebruikers van tuigen voor strandvermaak dienen rekening te houden
met de veiligheidsseinen gegeven bij middel van hetzij:
 een driehoekige vlag van groene kleur; betekenis: baden en zwemmen toegelaten
 een driehoekige vlag van gele kleur; betekenis: baden en zwemmen gevaarlijk – alle drijvende
voorwerpen verboden
 een driehoekige vlag van rode kleur; betekenis: baden en zwemmen verboden
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§3. De baders, zwemmers en watersporters zijn er toe gehouden strikt de richtlijnen van de redders
op te volgen. De richtlijnen worden mondeling gegeven of bij middel van geluidssignalen geblazen
op de misthoorn of/en het zwaaien met de rode handvlag.

IV. Dieren
IV.1 Bepalingen van toepassing op alle dieren
Artikel 6.1.26
Het is verboden om op het strand of in de duinen vogels of andere dieren te voederen.
Artikel 6.1.27
De toegang tot het strand en duinen met andere dieren dan honden (die daarenboven voldoen aan
de bepalingen van deze verordening inzake het houden aan de leiband) en rijdieren is verboden.
Een uitzondering hierop kan verkregen worden voor de houders van een vergunning van een
toegelaten activiteit of concessie.

IV.2 Specifieke bepalingen met betrekking tot de honden
Artikel 6.1.28
In afwijking van artikel 3.5.5 betreffende het houden van honden aan de leiband, mogen honden
vrij loslopen (zonder leiband) op het strand en in het strandwater van 15 oktober tot en met 15
maart. Deze uitzondering wordt niet toegestaan op het strand en in het strandwater ter hoogte van
de insteekzone bestemd voor plankzeilen (zoals omschreven in artikel 6.1.34), waar honden dus het
hele jaar door aan de leiband moeten blijven.

IV.3 Specifieke bepalingen met betrekking tot de rijdieren
Artikel 6.1.29
§1. Het paardrijden kan enkel gebeuren met een opgezadeld paard, met bit en bereden door één
ruiter.
§2. Het is verboden op het strand en de duinen een rijdier te laten begeleiden of te laten berijden
door een kind, jonger dan 14 jaar. Die leeftijd wordt echter teruggebracht op 12 jaar voor de
bestuurders van rijdieren, op voorwaarde dat zij begeleid worden door een ruiter die ten minste 21
jaar oud is.
§3. Tegen gebeurlijke ongevallen moeten de eigenaars of uitbaters bij een wettig erkende
maatschappij behoorlijk en genoegzaam verzekerd zijn.
Artikel 6.1.30
§1. Het verkeer met rijdieren op het strand en de duinen is altijd verboden:




op het strand boven de hoogwaterlijn
in de duinen, tenzij op de daartoe aangelegde ruiterpaden

§2. Daarenboven is het verkeer met rijdieren op het strand en de duinen verboden in de periode van
1 juni tot en met 15 september en dit van 9.00 tot 19.00 uur.
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Artikel 6.1.31
§1. De toegang tot het strand voor ruiters is slechts toegestaan langs de strandtoegang "Hippodroom"
(reddingspost 6). Voor het bereiken van het toegelaten strandgedeelte, moeten de ruiters of de
geleiders zich stapvoets via deze toegang begeven.
§2. Het betreden van het strand om de waterlijn te bereiken moet stapvoets via dezelfde kortste
weg gebeuren. Dat geldt ook voor het verlaten van het strand en/of de waterlijn.
Artikel 6.1.32
§1. Het verkeer van rijdieren welke op het strand verhuurd worden aan de badgasten, is
onderworpen aan een vergunning van het college van burgemeester en schepenen.
§2. De voorschriften voor paarden zijn niet van toepassing wat betreft concessies toegestaan door
het gemeentebestuur voor het verhuren van rijdieren op het strand.
Artikel 6.1.33
De voorschriften voor paarden zijn niet van toepassing op de ruiters van de politie in de oefening
van hun functie, of de paarden gebruikt bij de paardenvisserij of door paarden bereden door
aangestelden van een erkende bewakingsonderneming.

V. Vaartuigen
V.1 Surfen, kitesurfen en powervliegeren
Artikel 6.1.34
§1. Dit deel regelt het body- of waveboarden, kitesurfen of plankvliegeren, powerkiten of
powervliegeren, kiteboarden, catakiten, plankzeilen of windsurfen, skimboarden en surfriding en is
bovendien toepasselijk op de aanverwante activiteiten ter voorbereiding op het kitesurfen. Het
aanvatten en beëindigen van deze activiteiten is enkel toegelaten mits het naleven van de
bepalingen opgenomen in het koninklijk besluit d.d. 22/06/2016 betreffende de brandingsporten en
binnen de hierna omschreven, met boeien afgebakende insteekzone:
 een zone van ongeveer 300 meter, gelegen meteen ten westen van de strandtoegang
“Turkeyen” (reddingspost 1).
§2. Indien de insteekzones bestemd voor plankvliegeren grenzen aan een bewaakte zone voor
baders, dan moet er tussen beide zones een bufferzone van minstens 50 meter vastgelegd worden.
§3. De bufferzones worden aangeduid door hoge rode cilindervormige boeien.
De insteekzones worden afgebakend, ook in het geval van een strandhoofd, over de ganse lengte,
met gele cilindervormige boeien of in geval van een bufferzone door hoge rode cilindervormige
boeien.
§4. De insteekzones worden gesignaleerd bij het begin en einde van die zones door middel van
borden waarop het uniform silhouet voorkomt van een watersporter (zie bijlage politieverordening)
.
§5. In de insteekzones is het verboden te baden en aan strandvisserij te doen.
Door de concessiehouder worden voor deze zone twee waarschuwingsborden (H 1m; B 1,20m)
geplaatst ter hoogte van:



het strandhoofd nr. 7;
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het strandhoofd nr. 8.

De borden "Verboden te baden" worden op 100 m van elkaar geplaatst.
§6. Aan de hoogwaterlijn wordt in de insteekzones een lanceerzone voorzien voor plankvliegers,
gemarkeerd met kegels in gele kleur, en waar een informatiebord of 4 kleinere informatieborden op
elke hoek van de lanceerzone door het IKWV word(t)en ingeplant.
Artikel 6.1.35
§1. De gemeente staat in voor de organisatie van de bewaking en reddingen in de insteekzones. De
gemeente bepaalt de modaliteiten en kan evenwel beslissen om de bewakings- en
reddingsbevoegdheid bij schriftelijke overeenkomst te delegeren naar de watersportclubs of het
IKWV.
§2. De activiteiten zoals bepaald in dit deel zijn enkel toegelaten van zonsopgang tot
zonsondergang.
§3. Er geldt een waarschuwingsplicht om de beoefenaars van de activiteiten zoals bepaald in dit
deel te wijzen op de bewakings- en reddingsactiviteiten wanneer respectievelijk een groene, rode
of geen vlag gehesen wordt. De verantwoordelijke voor de bewaking bepaalt welke vlag er zal
gehesen worden.
§4. Als er geen vlag wordt gehesen, worden geen reddingen en geen bewaking voorzien door IKWV
of de watersportclubs zoals gedelegeerd door de gemeente.
§5. De groene vlag wordt gehesen wanneer de in § 2 opgesomde voorwaarden zijn voldaan, en
wanneer in de insteekzone bewaking en reddingen voorzien worden door IKWV of de
watersportclubs zoals gedelegeerd door de gemeente.
§6. De rode vlag wordt gehesen wanneer in de insteekzone enkel bewaking, maar geen reddingen
kunnen verricht worden door IKWV of de watersportclubs zoals gedelegeerd door de gemeente.
§7. De personen die instaan om watersporters in moeilijkheden hulp te bieden dienen in het bezit te
zijn van een specifiek vaar- en reddingsbekwaamheidsattest afgegeven door een erkende
watersportfederatie of het IKWV.
§8. Het IKWV maant op regelmatige tijdstippen onbevoegden aan om uit bufferzones te gaan.
§9. De vlag waarvan de modaliteiten in dit artikel worden bepaald, is een driehoeksvlag met een
uniform silhouet van een watersporter
Artikel 6.1.36
§1. De activiteiten zoals bepaald in dit deel dienen steeds op een veilige afstand te blijven van
strandhoofden en andere kunstwerken.
§2. Het op- en neerlaten van de plankvlieger moet gebeuren in de lanceerzone, zoals bepaald in
artikel 6.1.34 § 6.
In geen geval mag het op- en neerlaten van de vlieger gebeuren waar een vallende vlieger een
ernstig en onmiddellijk gevaar voor het publiek kan uitmaken.
§3. Het is hen verboden op enigerlei wijze de strandreddingsdiensten of om het even welk vaartuig
te hinderen.
§4. De beoefenaars van de activiteiten zoals bepaald in dit deel, dienen onmiddellijk de aanmaning
en bevelen op te volgen, hen gegeven door de met bewaking belaste personen.
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§5. De plankvliegers zijn verplicht minstens de gebruikelijke veiligheidsvoorschriften voor het
plankvliegeren, op het vlak van materiaal, gedragsregels en vaardigheden, opgesteld door of in
samenspraak met Vlaamse Yachting Federatie (VYF) of de Vlaamse Vereniging voor Watersport
(VVW) in acht te nemen.
Die voorschriften worden aan de plankvliegers kenbaar gemaakt in, aan of in de nabijheid van het
lokaal van de watersportclub of het redderslokaal bij de zone van vertrek.
Artikel 6.1.37
De beoefenaar van brandingsporten moet afdoende en passende veiligheidsuitrusting bij zich
hebben, afhankelijk van de zone, zoals bepaald in het koninklijk besluit d.d. 22/06/2016
betreffende de brandingsporten:
1° in de insteekzones: isothermisch pak
2° in de kustzone, maar buiten de insteekzone, en in de zeezone: isothermisch pak, een zwemvest
of reddingsvest of impactvest, met voldoende drijfvermogen om het lichaam aan de oppervlakte te
houden en een aangepast middel voor het versturen van noodsignalen. Het aangepast middel voor
het versturen van noodsignalen moet voldoen aan de internationale verplichtingen en bij voorkeur
een plaatsbepaling weergeven.

V.2 Andere vaartuigen zonder zeil of zonder motor
Artikel 6.1.38
§1. Het varen met de kajak, kano, brandingskajak, brandingsraft, pedalo en roeien op zee vanaf het
strand is enkel toegelaten binnen de hierna omschreven, met boeien afgebakende insteekzone:



een zone van ongeveer 300 meter, gelegen meteen ten westen van de strandtoegang
“Turkeyen” (reddingspost 1).

§2. Onverminderd hetgeen bepaald is in het deel over “baden” kunnen het beoefenen van de
bodyboard, waveboard, board voor surfriding, skimboard en waveski eveneens in deze zone worden
uitgeoefend op voorwaarde dat er bewaking aanwezig is.
Artikel 6.1.39
Het varen met de kajak, kano, brandingskajak, brandingsraft, pedalo en het roeien is enkel
toegelaten
 tussen zonsopgang tot zonsondergang
 bij helder weer
 bij windkracht van maximaal 3 beaufort (vanuit zee waaiend) of maximaal 4 beaufort (vanuit
land waaiend).
 tijdens de bewakingsuren.
Uitzonderingen op deze bepalingen zijn mogelijk naar aanleiding van vergunde georganiseerde
wedstrijden of vergunde cursussen.
Artikel 6.1.40
De beoefenaars van het kajakken, kanoën, brandingskajakken, brandingsraften, pedaloën en de
roeiers, dienen onmiddellijk de aanmaningen en bevelen op te volgen van de bevoegde personen.

V.3 Vaartuigen onder zeil of met motor
Artikel 6.1.41
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§1. Vaartuigen onder zeil of met motor mogen enkel in zee steken vanuit volgende insteekzones:
 een zone van ongeveer 300 meter, gelegen meteen ten westen van de strandtoegang
“Turkeyen” (reddingspost 1).
 een zone gelegen op 150 meter ten westen van strandtoegang "Duingat" (reddingspost 2) en dit
over een afstand van 30 meter (enkel te gebruiken door amfibieboten)
§2. Jetski’s, jetskooters, waterskooters, andere jet- of luchtkussentuigen zijn verboden vanaf het
strand, behoudens deze die voor doeleinden van algemeen belang door de bevoegde overheid of in
opdracht van de bevoegde overheid worden gebruikt.
§3. In de zones voorbehouden voor vaartuigen onder zeil of met motor is het verboden te baden,
strandvisserij of andere activiteiten van strandrecreatie uit te oefenen.
§4. Onverminderd hetgeen bepaald is in het deel over “baden” kunnen het varen met de bodyboard,
waveboard, board voor surfriding, skimboard en het waveskien evenwel in deze zones worden
uitgeoefend op voorwaarde dat er bewaking aanwezig is.
Artikel 6.1.42
§1. De insteekzones voor vaartuigen onder zeil of met motor worden bewaakt door de personen
belast met toezicht door een bij de Vlaamse Yachting Federatie (VYF) of de Vlaamse Vereniging
voor Watersport (VVW) aangestelde sportclub of een door de gemeente aangestelde club.
§2. Het varen met motor of onder zeil is enkel toegelaten
 van zonsopgang tot zonsondergang.
 bij helder weer
 bij windkracht van maximaal 3 beaufort (vanuit zee waaiend) of maximaal 4 beaufort (vanuit
land waaiend).
 tijdens de bewakingsuren.
Deze bepaling is niet van toepassing bij vergunde georganiseerde wedstrijden of zeilcursussen.
§3. Tijdens de bewakingsuren wordt een verbod tot varen met motor of zeil kenbaar gemaakt door
een figuur bestaande uit twee kegels met de punten tegen elkaar, de ene loodrecht onder de
andere.
Artikel 6.1.43
§1. Vaartuigen met motor of onder zeil dienen op veilige afstand te blijven van strandhoofden en
andere kunstwerken.
§2. Het is hen verboden op enigerlei wijze de strandreddingsdiensten of het normale strandverkeer
te hinderen.
§3. Zij dienen onmiddellijk de aanmaningen en bevelen op te volgen hen gegeven door de
strandredders of de personen belast met het toezicht door een bij de Vlaamse Yachting Federatie
(VYF), de Vlaamse Vereniging voor Watersport (VVW) aangesloten club of bevoegde personen.
§4. Alle opvarenden van vaartuigen met motor of zeil dienen een reddingsgordel te dragen en
minstens één opvarende moet de nodige ondervinding hebben en getuigen van goed zeemanschap.
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Afdeling 6.2. Begraafplaatsen
Artikel 6.2.1
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld dient onder begraven of begrafenis het begraven van een al dan
niet gecremeerd stoffelijk overschot in volle grond, het bijzetten in een columbarium, grafkelder of
urnenveld of het verstrooien van de as te worden verstaan.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld dient in deze afdeling met werkdagen te worden verstaan de
dagen van maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd de wettelijke feestdagen.

I. Door het gemeentebestuur opgelegde plichten onmiddellijk na een
overlijden
Artikel 6.2.2
Elk overlijden, vastgesteld op het grondgebied van de gemeente, wordt binnen de twee werkdagen
aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Een aangifte is pas volledig wanneer door de aangever een gedateerd en ondertekend doktersattest
van overlijden wordt voorgelegd.
Artikel 6.2.3
De nabestaanden (of de door hen aangeduide persoon) dienen zelf de nodige formaliteiten te
regelen bij het gemeentebestuur met het oog op de begrafenis. Wanneer dit niet gebeurt wordt
door het gemeentebestuur van ambtswege en op kosten van de nalatenschap het nodige gedaan.
Artikel 6.2.4
Behalve wanneer de openbare gezondheid het anders vereist mag slechts tot balseming (in de
wettelijk bepaalde gevallen) of kisting worden overgegaan na aangifte van het overlijden aan de
ambtenaar van de burgerlijke stand.
Artikel 6.2.5
Indien het stoffelijk overschot wordt bijgezet in een voorlopige grafkelder is voor de duur van de
bijzetting een hermetisch omhulsel verplicht

II. Vervoer van stoffelijke overschotten en begrafenissen
Artikel 6.2.6
Iedere begrafenis of crematie dient plaats te vinden binnen de zes dagen die volgen op de aangifte
van het overlijden. Op gemotiveerd verzoek van de nabestaanden kan de burgemeester op deze
termijn een afwijking toestaan.

III. Graftekens en aanplantingen
Artikel 6.2.7
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De graftekens en de aanplantingen moeten overeenstemmen met de door het desbetreffend
huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen vastgestelde normen.
De graftekens en aanplantingen mogen in geen geval de afmetingen van het graf overschrijden. De
aanplantingen mogen niet hoogstammig zijn.
Artikel 6.2.8
Behalve wanneer de burgemeester hiervoor vergunning verleent, is elke bouw-, beplantings- of
aanaardingswerk en elke plaatsing van graftekens op de begraafplaats verboden op zondagen en
wettelijke feestdagen.
Daarenboven is het vanaf de week die 1 november voorafgaat tot en met 11 november verboden
gelijk welk onderhoudswerk aan de graven uit te voeren.
Artikel 6.2.9
Plaatsen, wegnemen of verbouwen van graftekens en van aanplantingen wordt uitgevoerd onder het
toezicht van de gemeentelijke overheid en binnen de termijn die zij bepaalt.
Artikel 6.2.10
Geen enkel materiaal mag binnen de omheining van de begraafplaats worden achtergelaten.
De materialen worden aangevoerd en geplaatst naargelang de behoeften. Alvorens op de
begraafplaats te worden toegelaten, moeten de voor de graftekens bestemde stenen langs alle
zichtbare kanten afgewerkt en gekapt zijn en gereed om onmiddellijk geplaatst te worden.
Na een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling wordt er op bevel van de burgemeester van
ambtswege overgegaan tot het wegnemen van de materialen op kosten van de overtreder.
Artikel 6.2.11
De gemeente staat niet in voor de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen.

IV. Bepalingen in verband met de openbare orde op de begraafplaatsen
Artikel 6.2.12
De begraafplaats is toegankelijk voor het publiek van zonsopgang tot zonsondergang. De
burgemeester kan hierop afwijkingen vaststellen.
De rouwenden zijn evenwel steeds gerechtigd om bij het gehele verloop van de begrafenis aanwezig
te zijn.
Artikel 6.2.13
Op de begraafplaats is het verboden gelijk welke daad te stellen, houding aan te nemen of
manifestaties op touw te zetten, die de welvoeglijkheid van de plaats, de orde en de eerbied voor
de doden stoort of kan storen.
Ook geplaatste gedenktekens of aanplantingen moeten steeds van die aard zijn dat ze het sereen
karakter van de begraafplaats niet in het gedrang brengen.
Artikel 6.2.14
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Lijkwagens en voertuigen van aannemers, bestemd voor het uitvoeren van werken, worden op de
begraafplaatsen toegelaten.
Voertuigen die deel uitmaken van de lijkstoeten, alsook alle andere voertuigen, dienen buiten het
domein van de begraafplaats te worden geparkeerd.
Op gemotiveerd verzoek van de belanghebbende kan het college van burgemeester en schepenen
een individuele uitzondering toestaan op het verbod om met voertuigen op de begraafplaatsen te
rijden. Het bewijs van deze individuele uitzondering dient in het voertuig aanwezig te zijn wanneer
van de uitzonderingsmaatregel wordt gebruik gemaakt.
De occasionele bezoeker die met het voertuig op de begraafplaats wil rijden dient hiervoor de
toestemming te krijgen van de parkwachter.

V. Het gemeentelijk mortuarium
Artikel 6.2.15
Het gemeentelijk mortuarium is bestemd om:
 de stoffelijke overschotten te ontvangen ter identificatie van onbekende personen;
 de stoffelijke overschotten te ontvangen van personen waarop een lijkschouwing moet worden
verricht ingevolge een rechterlijke beslissing;
 de stoffelijke overschotten te ontvangen die niet kunnen worden bewaard op de plaats van
overlijden of hun woonplaats;
 stoffelijke overschotten te bewaren ter vrijwaring van de openbare gezondheid;
 stoffelijke overschotten te bewaren waarvan de overbrenging na het vaststellen van het
overlijden is gevraagd door de familie van de overledene of, bij ontstentenis, van elke
belanghebbende persoon en na vergunning hiertoe van het gemeentebestuur (onverminderd de
toepassing van de artikelen 81 en volgende van het Burgerlijk Wetboek).
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Afdeling 6.3. Recreatiedomein Grasduinen
I. Algemene bepalingen
Artikel 6.3.1
Het recreatiedomein Grasduinen is de zone die bestaat uit het geheel van de percelen die op datum
van 1/4/2015 kadastraal als volgt zijn gekend:
 2e afdeling, sectie C, nummers:
 564b
 544b
 560b
 545a
 572a
 573a
 576b
 558b
 558c
In deze afdeling wordt het recreatiedomein Grasduinen verder kortweg “Grasduinen” genoemd.
Artikel 6.3.2
Behoudens andere vermelding is de officiële wegcode van toepassing op de toegangswegen naar
Grasduinen alsook in Grasduinen zelf.

II. Gebruik van de vijver
Artikel 6.3.3
De vijver in Grasduinen is voorbehouden voor het beoefenen van de hengelsport en het varen met
radiografisch bestuurde modelboten. Het beoefenen van de hengelsport en het varen met
radiografisch bestuurde modelboten dient te gebeuren vanaf de daartoe ter plaatse aangeduide
stroken langsheen de vijver. Voor wat het de hengelsport betreft wordt deze strook concreet
aangeduid aan de hand van genummerde visplaatsen. Tussen het gedeelte van de vijver bestemd
voor het hengelen en het gedeelte van de vijver bestemd voor het varen met radiografisch
bestuurde modelboten is met boeien een scheidingslijn aangebracht.
Bij een eventuele ontstentenis van de in eerste lid genoemde ter plaatse aangeduide stroken
langsheen de vijver, alsook bij een eventuele ontstentenis van een met boeien aangebrachte
scheidingslijn op de vijver geldt volgende regeling:
 Het beoefenen van de hengelsport dient te gebeuren in het noordwestelijk gedeelte van de
vijver.
 Het varen met radiografisch bestuurde modelboten dient te gebeuren in het zuidoostelijk
gedeelte van de visvijver.
Het varen met radiografisch bestuurde modelboten mag het uitoefenen van de hengelsport in
Grasduinen niet hinderen.
Artikel 6.3.4
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Het uitoefenen van andere dan in artikel 6.3.3 vermelde sport- of vrijetijdsactiviteiten op of in de
vijver van Grasduinen is verboden. Dit geldt met name (maar niet enkel) voor zwemmen,
pootjebaden, wassen, varen met andere dan modelboten en schaatsen.

III. Bijzondere bepalingen omtrent het hengelen in de vijver van
Grasduinen
Artikel 6.3.5
De in deze onderafdeling genoemde bepalingen inzake het hengelen hebben uitdrukkelijk enkel
betrekking op het hengelen in de vijver in Grasduinen.
Artikel 6.3.6
Niemand mag de hengelsport beoefenen zonder in het bezit te zijn van een genummerd visverlof
voor Grasduinen. Dit visverlof voor Grasduinen wordt uitgereikt door een daartoe door het
gemeentebestuur gemachtigde hengelclub en dit volgens de modaliteiten die zijn opgenomen in de
overeenkomst die is afgesloten tussen het gemeentebestuur en de gemachtigde hengelclub.
Iedere hengelaar kan tegelijk over maximaal één geldig visverlof voor Grasduinen beschikken.
Het visverlof voor Grasduinen moet op eerste verzoek worden voorgelegd aan de personen
verantwoordelijk gesteld met een toezichtskaart voorzien van een gemeentelijke stempel, de
gemeentelijke ambtenaren of de lokale politie. De gemachtigde hengelclub kan op elk ogenblik het
visverlof voor Grasduinen intrekken bij overtredingen.
Artikel 6.3.7
Het hengelen is slechts toegelaten van zonsopgang tot zonsondergang.
Het hengelen is slechts toegelaten met maximaal twee hengels per hengelaar. Er mogen bovendien
geen andere tuigen of toestellen dan hengels worden gebruikt om te hengelen.
Kinderen jonger dan 12 jaar die niet in het gezelschap zijn van een toezichthoudend persoon ouder
dan 16 jaar mogen niet hengelen.
Het hengelen is niet toegelaten in duidelijk afgeschermde paaizones.
Artikel 6.3.8
§ 1. Er mag enkel worden gehengeld met natuurlijk aas. Het gebruik van gekleurde maden is
verboden. Er mogen geen schadelijke of bedwelmende stoffen in het voeder of aas worden
verwerkt.
§ 2. In afwijking van § 1. mag voor het hengelen op roofvis eveneens kunstaas of dode aasvis worden
gebruikt. Deze aasvis mag niet onttrokken worden uit de vijver.
§ 3. Het gebruik van voer- en boilieboten is verboden.
§ 4. Het voeren mag enkel tijdens het vissen gebeuren. Het op voorhand aanleggen van een
voerplaats is niet toegelaten.
Artikel 6.3.9
Elke gevangen vis (met uitzondering van paling) moet onmiddellijk terug te water worden gezet. De
vis blijft ten allen tijde eigendom van de gemeente Bredene.
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De gevangen vis dient op een zo diervriendelijk mogelijke manier te worden onthaakt. Voor
karpervissers is het bovendien verplicht om hiervoor een onthaakmat te gebruiken.
Het gebruik van leefnetten en bewaartassen tijdens het recreatief vissen is niet toegestaan.
Artikel 6.3.10
Zowel het gemeentebestuur als de in artikel 6.3.6 genoemde gemachtigde hengelclub zijn in
bepaalde omstandigheden gemachtigd om een tijdelijk volledig hengelverbod in te stellen. Houders
van een visverlof voor Grasduinen kunnen zich niet op dit tijdelijk volledig hengelverbod beroepen
om een schadevergoeding te bekomen (bv. onder de vorm van een financiële teruggave of een
opschorting van de vervaldag van het visverlof). De omstandigheden die tot een tijdelijk volledig
hengelverbod aanleiding kunnen geven zijn:
 Ter algemene bescherming van het visbestand
 Ter bescherming van een recent uitgevoerde visuitzetting
 Uitzonderlijke klimatologische omstandigheden
 Een te lage waterstand
 Gemeentelijke activiteiten
 Werken aan de oever of aan de vijver
 Overmacht
Artikel 6.3.11
Er mogen geen hengelwedstrijden worden georganiseerd zonder schriftelijke toestemming van de in
artikel 6.3.6 genoemde gemachtigde hengelclub.
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Afdeling 6.4. Lokalen met dansgelegenheid
Artikel 6.4.1
Deze afdeling onderscheidt twee soorten lokalen met dansgelegenheid:
1. de lokalen met dansgelegenheid die volgens de bepalingen van de Vlarem-wetgeving beschouwd
worden als hinderlijke inrichting.
2. de lokalen met dansgelegenheid die volgens de bepalingen van de Vlarem-wetgeving niet
beschouwd worden als hinderlijke inrichting.
Artikel 6.4.2
Alle lokalen met dansgelegenheid die volgens de bepalingen van de Vlarem-wetgeving niet worden
beschouwd als hinderlijke inrichting, dienen te voldoen aan volgende voorwaarden:
1. De indeling van het lokaal dient volledig in overeenstemming te zijn met het bij de aanvraag tot
stedenbouwkundige vergunning gevoegde plan.
2. Er mag voor versieringen of voor de inrichting van de binnenbekleding geen gebruik gemaakt
worden van hout, riet, stro, boomschors, papier, brandbare doeken, visnet,… of andere
gemakkelijk brandbare stoffen.
3. De verbindingsdeuren tussen het lokaal met dansgelegenheid en andere lokalen dienen een
brandwerendheid te hebben van minstens één uur en moeten op rookdichte wijze zelfsluitend
zijn.
4. Er moet een nooduitgang voorzien zijn, bij voorkeur aan de tegenovergestelde kant van de
ingang van de zaal.
5. Alle (nood)uitgangen moeten aangeduid zijn overeenkomstig de normen, zoals vastgelegd in het
Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming.
6. Er mag geen gebruik worden gemaakt van open vuren of verplaatsbare verwarmingstoestellen.
7. De vuurhaarden van de verwarmingstoestellen en hun brandstofvoorraad worden geplaatst in
een goed verluchte ruimte die uitsluitend tot dit gebruik is voorgehouden en niet rechtstreeks
mag uitgeven op het lokaal.
8. De branders moeten voorzien zijn van een voldoende automatische blusinstallatie.
9. Op de toevoerleiding van de brandstofvoorraad naar de brander moet een afsluitkraan worden
geplaatst, op een veilige en gemakkelijk bereikbare plaats, die buiten de stookplaats gelegen is.
10. De lokalen moeten behoorlijk verlicht zijn met elektriciteit als algemeen verlichtingssysteem en
met een noodverlichting die voldoende is om een eventuele ontruiming van personen te
verzekeren, wanneer de kunstmatige verlichting uitvalt.
Deze noodverlichting moet automatisch in werking treden van zodra de algemene verlichting
uitvalt. Ze moet gevoed worden, hetzij door een batterij elektrische accumulatoren, hetzij door
een aansluiting op het openbare laagspanningsnet, wanneer de algemene verlichting gevoed
wordt door de stroom van een statische transformator die aangesloten is op het
hoogspanningsnet en in de lokalen of de nabijheid ervan is opgesteld, hetzij door een
elektronengroep.
De elektrische installatie en de noodverlichting dienen jaarlijks door een door het Ministerie van
Economische Zaken erkend organisme aan een speciaal nazicht onderworpen te worden. Het
afgeleverd attest moet steeds aan de controlediensten kunnen worden voorgelegd. Er moet
onverwijld passend gevolg worden gegeven aan eventuele bemerkingen in het attest.
11. Snelblusapparaten op basis van halogeen zijn verboden.
12. In overleg met de brandweer dient een voldoende hoeveelheid geschikte blustoestellen te
worden opgesteld op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats.
Deze toestellen moeten minstens éénmaal per jaar door een daartoe bevoegd organisme
gecontroleerd worden, en de controlekaart moet steeds aan het toestel bevestigd zijn.
13. Er mogen geen licht ontvlambare of gemakkelijk brandbare vloeistoffen of vloeibaar gemaakte
gassen in de lokalen of aanhorigheden worden opgestapeld. Houders, met butaan- of propaangas
gevuld, moeten uit de lokalen geweerd worden.
14. Voor deze lokalen zijn er drie types van deuren toegelaten:
“naar buiten openslaande deuren”:
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15.

16.
17.
18.

Deze deuren moeten openslaan in de richting van de uitgang en moeten gemakkelijk kunnen
geopend worden, met dien verstande dat de deuren die rechtstreeks op de openbare weg
uitgeven, niet buiten de rooilijn mogen reiken
“naar binnen draaiende deuren”:
Deze deuren moeten kunnen openslaan tegen een vast gedeelte van het gebouw en er stevig
aan bevestigd worden. Gedurende de openingsuren moeten deze deuren in open stand
worden vastgezet.
“schuifdeuren”:
Deze deuren kunnen voor de betrokken lokalen gebruikt worden als in- en uitgang, nadat de
brandweer hierover een gemotiveerd advies heeft verstrekt aan het college van
burgemeester en schepenen, waarin al dan niet bijkomende verplichtingen worden opgelegd
aan de eigenaars van dergelijke lokalen. Het college van burgemeester en schepenen is
enkel gebonden door het negatieve advies van de brandweer.
De eigenaar van het lokaal moet de afsluiter op de gastoevoerleiding, die aan de buitenkant van
het gebouw geplaatst wordt door de gasmaatschappij, op de voorgevel aanduiden met de letter
“G”.
De hoofdkraan van de gastoevoer en de hoofdschakelaar van de elektriciteit dienen zoveel
mogelijk buiten het eigenlijke lokaal geplaatst te zijn en zo dicht mogelijk bij de openbare weg
of tegen één van de uitgangen.
Men moet alle voorzorgen nemen om brandrisico’s afkomstig van roken te weren. Er dient ook
een rookverbod op de dansvloer te gelden.
De lokalen moeten over een goed verluchtingssysteem beschikken. Desnoods kan de brandweer
het installeren van ventilatiekoepels of rookluiken opleggen.
De (nood)uitgangen moeten steeds gevrijwaard worden van enige hindernis en moeten zo een
gemakkelijke ontruiming waarborgen.

Artikel 6.4.3
Onverminderd eventuele opmerkingen, richtlijnen of adviezen van de bevoegde toezichthoudende
ambtenaren, hanteert de brandweer de conformiteit van de in artikel 6.3.1, 2. vernoemde lokalen
aan de Vlarem-wetgeving, als maatstaf om te oordelen over de brandveiligheid van het lokaal.
Artikel 6.4.4
De eigenaar(s), de huurder(s), de uitbater(s) of alle andere personen die aan de uitbating van een
lokaal met dansgelegenheid deelnemen, zijn verplicht om steeds, en met het oog op een
regelmatige controle , toegang te verlenen aan de brandweer, alsook aan de lokale politie.
Artikel 6.4.5
Lokalen met dansgelegenheid die gebruikt worden in strijd met de bepalingen van deze afdeling,
kunnen door de burgemeester, en in het kader van de openbare veiligheid, onmiddellijk gesloten
worden.
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Hoofdstuk 7. Sancties
Afdeling 7.1. Politiestraffen
Artikel 7.1.1
Voor zover bij wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen geen straffen of
sancties zijn voorzien worden inbreuken op de specifieke bepalingen van deze verordening niet
gestraft met politiestraffen maar conform de bepalingen van afdeling 7.2.

Afdeling 7.2. Administratieve sancties
Artikel 7.2.1
§ 1. Voor zover bij wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen geen
straffen of sancties zijn voorzien, kunnen de inbreuken op de bepalingen van deze verordening
worden gestraft met een administratieve sanctie, overeenkomstig de wet d.d. 24/06/2013
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties:
 een administratieve geldboete die maximum 125 EUR of 250 EUR bedraagt, naargelang de
overtreder minderjarig of meerderjarig is
 een administratieve schorsing van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning
 een administratieve intrekking van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning
 een tijdelijke of definitieve sluiting van een instelling.
§2. Als deze inbreuken worden gepleegd door een of meer minderjarigen die de volle leeftijd van 16
jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten, kan een administratieve geldboete worden
opgelegd conform de procedure die is opgelegd in de wet d.d. 24/06/2013 betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties.
De omvang van de administratieve geldboete is proportioneel op grond van de ernst van de inbreuk
die de boete verantwoordt en eventuele herhaling. De boete overschrijdt, ongeacht de
omstandigheden in elk geval niet het bedrag van 250 EUR indien de inbreuk wordt gepleegd door
een of meer meerderjarigen, of het bedrag van 125 EUR indien de inbreuk wordt gepleegd door een
of meer minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten.
Artikel 7.2.2
Indien het parket geen vervolging instelt, zijn de inbreuken op onderstaande artikelen van het
Strafwetboek strafbaar met de in vorig artikel vermelde administratieve geldboetes:
 526 (vernielen of beschadigen van grafstenen, monumenten, standbeelden, kunstvoorwerpen)
 537 (kwaadwillig omhakken van bomen)
 545 (vernieling van afsluitingen, hagen, enz…)
 559, 1° (beschadiging van roerende goederen)
 561, 1° (nachtlawaai)
 563, 2° (beschadiging van landelijke of stedelijke afsluitingen)
 563, 3° (plegen van lichte gewelddaden)
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Afdeling 7.3. Bemiddeling
Artikel 7.3.1
Er wordt een bemiddelingsprocedure voorzien met als doel het voor de persoon die een inbreuk
heeft gepleegd mogelijk te maken, om door tussenkomst van een bemiddelaar:
•
de veroorzaakte schade te herstellen
•
de veroorzaakte schade te vergoeden
•
het conflict te doen bedaren
Artikel 7.3.2
§ 1. De bemiddelingsprocedure voor meerderjarigen is facultatief. De bemiddeling kan bovendien
enkel worden voorgesteld na toestemming van de persoon die een inbreuk heeft gepleegd en als er
een slachtoffer werd geïdentificeerd.
§ 2. De bemiddelingsprocedure is verplicht voor minderjarigen van 16 jaar of ouder. De vader,
moeder, voogd en/of persoon die de hoede heeft over de minderjarige, kan op hun verzoek de
minderjarige begeleiden bij de bemiddeling.
§ 3. Als de persoon die een inbreuk heeft gepleegd het aanbod tot bemiddeling weigert of als de
bemiddeling faalt, kan de sanctionerend ambtenaar een administratieve geldboete opleggen.
$ 4. Indien de in § 1. genoemde partijen een akkoord bereiken omtrent het herstel of de vergoeding
van de schade, of het beëindigen van het conflict, wordt er een overeenkomst opgemaakt. De
overeenkomst geeft het resultaat van de bemiddelingsprocedure weer. De gemaakte afspraken
tussen de betrokken partijen worden expliciet vermeld.
Als de sanctionerend ambtenaar het welslagen van de bemiddeling vaststelt, kan hij geen
administratieve geldboete meer opleggen.
Artikel 7.3.3
§ 1. Als bemiddelaar treedt de GAS bemiddelaar op die is aangeworven door het stadsbestuur van
Oostende en die bevoegd is voor het gerechtelijk arrondissement Brugge. Tussen de gemeenten
Bredene en Oostende wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten die de modaliteiten
bepaalt waaronder Bredene van de GAS bemiddelaar gebruik kan maken.
§ 2. De bemiddelaar mag met geen van de partijen een band hebben of doen ontstaan die zijn
onafhankelijkheid in de ogen van de partijen in het gedrang kan brengen. In geval van een
belangenconflict zal hij zich onthouden.
In voorkomend geval zal de bemiddelaar zowel voorafgaand als tijdens de bemiddeling de
elementen aanbrengen die zijn onafhankelijkheid in het gedrang kunnen brengen. De betrokken
partijen kunnen hierop hun schriftelijk akkoord geven om de bemiddelingsprocedure verder te
zetten. Indien minstens één van de betrokken partijen geen schriftelijk akkoord geeft, trekt de
bemiddelaar zich terug uit de bemiddeling.
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Bijlagen
Bijlage bij afdeling 6.1. Strand en duinen
De vlaggen bedoeld in artikel 6.1.35 van de algemene politieverordening:
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aanplakken · 20, 21
afval
algemeen · 5, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 23
bedrijfsafval · 5, 16, 27
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sluikstorten · 18
textiel · 18, 19
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alcohol · 9, 27
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geluidshinder · 6, 7, 8, 9, 23
geurhinder · 22
graffiti · 21
Grasduinen · 43
hengelen · 43, 44
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grasmaaiers · 8

B
bedrieglijke oproep aan de hulpdiensten · 13
begraafplaatsen · 41
graftekens · 41
bemiddeling · 49
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C
confetti · 19
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D
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dringende maatregelen · 7
duinen · 4, 13, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
duiven · 22

E

H
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K
kampvuur · 34
kermis(kramen) · 24
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M
maatregelen van ambtswege · 5, 40, 41
markt · 23, 24
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meten van geluid · 6
muziek · 7, 8

N
nachtlawaai · 7, 22
nachtwinkels · 25, 26, 27, 28

evenementen · 7, 10, 11
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F

ontploffingsmotoren · 8
overlijdens · 40, 42

fuiven · 33, 34

51

P

U

paarden (zie ook rijdieren) · 19, 30, 35, 36
planten
onkruid · 19, 20
snoeien en onderhoud van planten op of
onmiddellijk naast het openbaar domein ·
14

uitstalramen · 11

R
reclame · 8, 20
reclamedrukwerk · 21
rijdieren (zie ook paarden) · 35, 36

S
skateboards · 11
sneeuw en ijzel · 5, 14
strand · 13, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
38, 39
fietsen · 32
hengelen · 33
kruien · 33
naaktstrand · 30, 31
powerkiten e.d. · 29, 30, 31, 36
strandvisserij · 30, 33, 36, 39
vliegers e.d. · 33
zeilwagens e.d. · 31

T
terrassen · 11

V
vandalisme · 21, 48
vergaderingen · 10
vermommingen · 10
voertuigen · 8, 13, 21, 23, 24, 30, 42
vogelschrikkanonnen · 9
vuurwerk · 33, 34

W
wapens · 8
werken (aan wegen, gebouwen,…) · 7, 10, 11,
42
wildkamperen · 11, 32
wildplassen · 19

Z
zee · 4, 29, 30, 32, 34, 38, 39
baden · 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39
bodyboards e.d. · 30, 34, 38, 39
kajaks, kano’s e.d. · 29, 30, 38
kitesurfen · 29, 30, 36, 37, 38
luchtmatrassen e.d. · 29, 30, 34
rafting e.d. · 38
roeien op zee · 38
surfen e.d. · 29, 30, 32, 35, 36, 37
vaartuigen onder zeil of met motor · 38, 39
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Historiek wijzigingen algemene politieverordening
















17/2/2009 (van kracht op 1/2/2010):
 artikel 1.1.1: toevoegen van een definitie van “kleine en middelgrote ondernemingen”
 artikel 4.2.6: wijziging toegangsregeling gemeentelijk containerpark in functie van het
plaatsen van een automatische slagboom aan de ingang (NB: voor de interne coherentie van
de gemeenteraadsbeslissing werden de artikels 4.2.5 tot en met 4.2.9 opnieuw vastgesteld,
maar eigenlijk is enkel artikel 4.2.6 inhoudelijk gewijzigd).
22/11/2010 (van kracht op 6/12/2010)
 toevoegen afdeling 4.7 Houden van dieren
26/4/2011 (van kracht op 26/4/2011)
 wijzigen van afdeling 6.1 Strand en duinen in functie van een uniform regelement voor de
hele kust inzake kitesurfen e.d.:
 getroffen artikels:
 6.1.1
 6.1.14
 6.1.34
 6.1.35
 6.1.36
 6.1.37
 6.1.38
 6.1.41
 6.1.42
 aanpassen opschrift “V.1 Surfen, kitesurfen en powervliegeren”
 toevoegen bijlagen aan de politieverordening
27/6/2011 (van kracht op 27/6/2011)
 toevoegen afdeling 2.3 Gebruik van alcoholische dranken op het openbaar domein
22/12/2011 (van kracht op 1/1/2012)
 wijziging artikel 4.2.1: maximaal gewicht afvalzakken
 toevoegen artikel 4.2.1 aan lijst met artikels waarvoor een administratieve geldboete kan
worden opgelegd.
25/6/2012 (van kracht op 7/7/2012)
 wijziging artikel 6.1.34: voorbereidende activiteiten op het kiten
23/6/2014 (van kracht op 1/9/2014)
 diverse wijzigingen, o.a. naar aanleiding van nieuwe rechtsgrond stelsel gemeentelijke
administratieve sancties:
 wijziging artikel 4.2.6
 toevoeging nieuw artikel 4.2.10
 toevoeging nieuwe afdeling 6.3. Lokalen met dansgelegenheid
 wijziging artikel 7.2.1
 wijziging artikel 7.2.3
 toevoeging nieuwe afdeling 7.3. Bemiddeling
20/10/2014 (van kracht op 1/11/2014)
 wijziging artikel 4.2.6 (leeftijdslimiet gebruik containerpark + nieuwe categorieën van
tijdelijke gebruikers)
26/01/2015 (van kracht op 9/2/2015)
 wijziging artikel 3.4.2
 wijziging artikel 4.3.1
 wijziging artikel 6.1.4
 wijzing artikel 4.2.5 (van kracht op 1/3/2015)
23/03/2015 (van kracht op 1/4/2015)
 diverse wijzigingen afdeling 6.2 begraafplaatsen naar aanleiding van het evalueren,
verbeteren en op elkaar afstemmen van de diverse gemeentelijke reglementen op de
begraafplaatsen
 artikel 6.2.1
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 artikel 6.2.2
 artikel 6.2.6
 artikel 6.2.7
 artikel 6.2.14
22/6/2015 (van kracht op 1/7/2015)
 Wijziging artikel 6.1.1
 Wijziging artikel 6.1.28
 Wijziging artikel 7.3.3
 Nieuwe afdeling 6.3 Recreatiedomein Grasduinen
 NB: de toevoeging van deze afdeling heeft een fout veroorzaakt in de
politieverordening, aangezien er voorgaand reeds een afdeling 6.3 Lokalen met
dansgelegenheid werd toegevoegd. De bestaande afdeling 6.3 Lokalen met
dansgelegenheid zal zo snel mogelijk worden hernummerd naar een afdeling 6.4.
21/9/2015 (van kracht op 1/10/2015)
 Hernummering van de bestaande “afdeling 6.3 Lokalen met dansgelegenheid” naar de
“afdeling 6.4 Lokalen met dansgelegenheid”.
26/9/2016 (van kracht op 10/10/2016)
 Wijziging artikel 4.2.1 (afvalophaling: regels met betrekking tot locatie afvalrecipiënten)
 Wijziging artikels 6.1.35 en 6.1.37 (soepelere regels brandingssporten in overeenstemming
met nieuwe wetgeving)
 Wijziging artikel 7.2.3 (artikel opgeheven met onmiddellijke ingang -> gemeentesecretaris is
voortaan niet langer sanctionerend ambtenaar)
20/2/2017 (van kracht op 1/3/2017)
 Wijziging artikel 6.1.13 (versoepeling regels fietsen op het strand)
 Wijziging artikels 7.1.1 en 7.2.1 (veralgemening gemeentelijke administratieve sancties als
strafmaat overtredingen algemene politieverordening + invoering andere categorieën van
gemeentelijke administratieve sancties behalve de administratieve geldboete)
 Toevoegen nieuwe afdeling 5.4 (dag- en nachtwinkels en private bureaus voor
telecommunicatie)
7/7/2019 (van kracht op 1/8/2019)
 wijzigingen aan de artikels 3.5.7 (verbod op toegang met honden in gebouwen OCMW), 4.2.6
(extra categorie toegelaten aanvoerders groenafval milieu- en recyclagepark), 4.2.10
(bedreigen of beledigen parkwachters), 4.3.3 (voederen van meeuwen), 4.3.5 (bevoegdheid
verlenen uitzondering op verbod confetti), 6.1.34 (nieuwe veiligheidsvoorschriften
watersporten) en 6.1.37 (nieuwe veiligheidsvoorschriften watersporten)
 toevoeging van de artikels 4.2.11 (textielophaling) en 4.5.4 (ongewenst reclamedrukwerk)
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