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Chronologisch overzicht van de wijzigingen en aanvullingen 

Gemeenteraad van 07.02.1985 : Intrekking van art. 71,72 en 73 m.b.t. hoogstammige bomen en 
aanvulling artikel 124 b 
Gemeenteraad van 17.02.1988 : Wijziging art. 142 m.b.t. gemeentelijke columbaria. 
Gemeenteraad van 16.10.1990 : Aanvulling met art. 182bis m.b.t. de openbare rust tijdens de 
zittingen van de gemeenteraad. 
Gemeenteraad van 16.10.1990 : Wijziging van art. 185 m.b.t. de opheffingsbepalingen 
Gemeenteraad van 31.12.1990 : Wijziging van art. 55, 56, 57, 58 en 59 m.b.t. ophalen vuilnis. 
(Gemeenteraad 31.12.1990 : wijziging art. 71, 72 en 73 m.b.t. hoogstammige bomen -  
Gemeenteraad 04.03.1991 : Intrekking besluit 31.12.1990 m.b.t. hoogstammige bomen.) 
Gemeenteraad van 06.05.1991 : Opheffing van art. 164 m.b.t. vervoer van onwelriekende stoffen. 
Gemeenteraad van 02.03.1994 : Wijziging van art. 58 & 58 bis m.b.t. glascontainers en 
gemeentelijke containerparken. 
Gemeenteraad van 06.07.1994 : Aanvulling met artikel 47bis m.b.t. het Kasteelpark Zwevezele. 
Gemeenteraad van 22.01.1996 : Wijziging art. 105 m.b.t. de brandbescherming in feesttenten. 
Gemeenteraad van 24.06.1996 : Wijziging van art. 46 en 47 m.b.t. markten, leuren en venten. 
Gemeenteraad van 04.11.1996 : Wijziging inzake ophaling, opslag en verwerking van 
huishoudelijke afvalstoffen. 
Gemeenteraad van 30.12.1996 : Rechtzetting van het gewijzigd algemeen politiereglement inzake 
ophalen van vuilnis + vaststellen van nieuwe openingsuren van het containerpark. 
Gemeenteraad van 29.12.1997 : Wijziging van art. 49bis m.b.t. containerparken. 
Gemeenteraad van 23.11.1998: Wijziging en aanvulling van het algemeen politiereglement inzake 
publiciteit langs de openbare wegen. 
Gemeenteraad van 26.03.2001: Wijziging van de algemene gemeentelijke politieverordening inzake 
ophaling, opslag en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen. 
Gemeenteraad van 27.06.2002: Aanpassing van het algemeen politiereglement inzake de organisatie 
van gelegenheidsdanspartijen, fuiven of andere voor publiek toegankelijke manifestaties in 
feesttenten, loodsen en soortgelijke inrichtingen of van open luchtmanifestaties. 
Gemeenteraad van 28.06.2004: Aanvullen van het algemeen politiereglement met de 
gebruiksmodaliteiten van de speelterreinen teneinde de openbare reinheid, gezondheid, veiligheid en 
rust te waarborgen. 
Gemeenteraad van 27.08.2007: Vaststellen van het marktreglement mbt de toewijzing van 
standplaatsen ambulante activiteiten op de openbare markten en het openbaar domein (Opheffing 
van artikel 46 Hoofdstuk 5 De Standplaatsen) 
Gemeenteraad van 27.08.2007: Aanpassen Afdeling 5 artikel 31 van het Algemeen Politiereglement 
van Wingene (Beplantingen en afsluitingen op de openbare weg) 
Gemeenteraad van 30/06/2008: Aanpassen artikel 105 § 4 ‘Brandvoorkoming – 
Brandbestrijdingsmiddelen – Objectieve aansprakelijkheidsverzekering’ en artikel 171 
‘Alarmkanonnen’ van het Algemeen Politiereglement. 
Gemeenteraad van 24/11/2008: Aanpassing Algemeen Politiereglement inzake openbare markten, 
artikel 46 hoofdstuk 4, betreffende begin en einde van de markt. 
Gemeenteraad van 29/06/2009: Aanpassen Algemeen Politiereglement inzake Hoofdstuk V: 
Begraafplaatsen. 
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Gemeenteraad van 29/03/2010: Aanvulling met bepalingen inzake hondenpoep; Hoofdstuk I, 
Afdeling 8 artikel 36 en 37. 
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Gemeenteraadsbesluit van 29 april 1984 

Wingene, de negenentwintig april negentienhonderd vierentachtig. 
De Gemeenteraad, 

Gelet op het decreet van 14 december 1789 betreffende de inrichting van de gemeenten, 
inzonderheid artikel 50; 
Gelet op het decreet van 16-24 augustus  1790 betreffende de rechterlijke inrichting, inzonderheid 
artikel 3 van titel XI; 
Gelet op de gemeentewet, inzonderheid de artikelen 75 en 78; 
Gelet op de wet 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, inzonderheid de artikelen 
4,6 alinea 1 en 2, 7, alinea 2,8,10, alinea 2,12,13,14,16, paragraaf 2, alinea 2, 17, alinea 2 en 25, 
alinea 2; 
Overwegende dat de gemeentelijke overheid tot taak heeft haar inwoners de voordelen te 
verschaffen van een goede politie meer bepaald betreffende de openbare reinheid, gezondheid, 
veiligheid en rust; 
Overwegende dat de gemeentelijke begraafplaatsen, evenals de private begraafplaatsen, 
onderworpen zijn aan het gezag, de politie en de waakzaamheid van de gemeentelijke overheden 
die er moeten voor zorgen dat er geen wanorde heerst, dat er geen handelingen verricht worden die 
strijdig zijn met de aan de overledenen verschuldigde eerbied en dat er geen ontgravingen gebeuren 
zonder dat daartoe vergunning werd verleend; 
Overwegende dat het gebruik van doodkisten, foedralen, doodswaden en produkten die de 
natuurlijke en normale ontbinding van het lijk beletten, door de gemeenteraad kan worden 
verboden; 
Overwegende dat de burgemeester of zijn gemachtigde de kisting mag bijwonen; 
Overwegende dat het toezicht op lijkstoeten bij de gemeenteoverheid berust die zorg draagt dat zij 
ordelijk, welvoeglijk en met de aan doden verschuldigde eerbied verlopen; 
Overwegende dat de gemeenteraad de afstand tussen de grafkuilen bepaalt; 
Overwegende dat de gemeenteraad de uitoefening moet regelen van ieders recht om, tenzij de 
overledenen anders heeft beschikt of zijn verwanten zich ertegen verzetten, op het graf van zijn 
verwante of vriend een grafteken te doen plaatsen; 
Overwegende dat de gemeenteraad alles regelt wat betrekking heeft op de afmetingen van de 
graftekens en de aard van de te gebruiken materialen;  
Overwegende dat de gemeenteraad op de gemeentelijke begraafplaatsen grafconcessies kan 
verlenen; 
Overwegende dat de gemeenteraad die bevoegdheid aan het college van burgemeester en 
schepenen kan opdragen; 
Overwegende dat op aanvraag van enige belanghebbende die erom verzoekt voor de bepaalde tijd 
verstreken is, opeenvolgende hernieuwingen kunnen worden toegestaan; 
Overwegende dat de gemeenteraad het tarief en de voorwaarden voor het verlenen van de 
concessie vaststelt; 
Overwegende dat de gemeenteraad de voorwaarden bepaalt inzake overbrenging naar de nieuwe 
begraafplaats van de stoffelijke overschotten die op de gesloten begraafplaats in geconcedeerde 
grond begraven waren; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen ; na beraadslaging; 
met 23 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen; 
Verordent: 
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HOOFDSTUK I:  
VEILIGHEID EN GEMAK VAN DOORGANG OP DE OPENBARE WEG 

Afdeling 1: Algemene bepaling 

Artikel 1: 
Voor de toepassing van dit hoofdstuk en, meer algemeen, van deze verordening, is de 
openbare weg dat gedeelte van het gemeentelijk grondgebied dat in hoofdorde bestemd is 
voor het verkeer van personen  of voertuigen en voor iedereen toegankelijk is binnen de bij 
de wetten, besluiten en verordeningen bepaalde perken. 
 
Hij omvat onder andere: 
a)de verkeerswegen, met inbegrip van de bermen en de voetpaden; 
b)de openbare ruimten, aangelegd als aanhorigheden van de  verkeerswegen en 
voornamelijk bestemd voor het stationeren van  voertuigen, voor tuinen, wandelingen en 
markten. 
 
 

Afdeling 2: Manifestaties en samenscholingen op de openbare weg 

Artikel 2: 
Behoudens schriftelijke toelating van de Burgemeester is het organiseren van elke 
manifestatie op de openbare weg verboden. 

Artikel 3: 
Elke persoon die deelneemt aan een samenscholing op de openbare weg dient zich te 
schikken naar de bevelen van de bevoegde politiediensten die tot doel hebben de veiligheid 
of het gemak van doorgang te vrijwaren of te herstellen. 

Artikel 4: 
De houders van in artikel 2 bedoelde toelating zijn verplicht zich te schikken naar de 
voorwaarden vervat in het toelatingsbesluit. 
 
 

Afdeling 3: Privatief gebruik van de openbare weg 

Onderafdeling 1: Algemene bepalingen 

Artikel 5: 
Alle privatief gebruik van de openbare weg, op de begane grond alsook erboven of 
eronder, die een aanslag kan betekenen op de veiligheid of het gemak van doorgang is 
verboden, tenzij daartoe schriftelijke toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid 
bekomen is. 
Daaronder zijn begrepen het draaien en keren op de openbare weg met voertuigen, 
materieel of dieren tijdens het bewerken op de aanpalende landerijen.  Voor het plaatsen 
van voertuigen, tenten, en kramen met het doel reclame te maken, waren te koop te stellen 
of te verkopen, spelen of vermakelijkheden in te richten zal eveneens voorafgaandelijke 
schriftelijke toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid dienen bekomen te worden. 
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Artikel 6: 
Deuren, poorten, hekken, enz. ... die op de openbare weg uitgeven, zullen niet langs buiten 
mogen opendraaien.  Kelderingen of keldergaten zullen niet mogen aangebracht in de 
trottoirs of op de openbare wegen, zonder behoorlijk gedekt te zijn. 
Artikel 7: 
Waterputten of andere gevaarlijke diepten gelegen op min dan 5 meter van de openbare 
weg en vandaar bereikbaar, zullen veilig moeten afgedekt worden of voorzien van een 
behoorlijke afsluiting  

Artikel 8: 
Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de Burgemeester op de openbare 
wegen aan rondreizende personen, in woonwagens verblijvend, met hun karren of wagens 
op het grondgebied van de gemeente te blijven staan.  De Burgemeester zal hun een 
toelating van verblijf van ten hoogste 24 uren mogen verlenen en hun tevens de plaats van 
het verblijf aanduiden. 
Uitzondering wordt gemaakt voor de kermisreizigers, die tijdelijk alhier vertoeven ter 
gelegenheid van een door het gemeentebestuur toegelaten kermis of foor. Gemelde 
kermisreizigers zullen, voor het opstellen van hun wagens op de openbare wegen en 
plaatsen, zich nochtans moeten schikken naar de aanduidingen van de plaatselijke politie.  
Zij dienen binnen de drie dagen na het beëindigen der feestelijkheden de gemeente te 
verlaten.  Om gegronde redenen kan de Burgemeester deze termijn nochtans verlengen. 

Artikel 9 
Indien woonwagens gedurende meer dan 24 uur stationeren op een privaat terrein, is de 
eigenaar van het terrein verplicht hiervan aangifte te doen bij het gemeentebestuur. 

Artikel 10 
De in artikel 9 bedoelde woonwagens moeten voldoen aan volgende voorwaarden: 
- de woonwagens moeten steeds zindelijk gehouden worden; 
- de ruimte van elke woonwagen moet minstens 4 m3 lucht aan iedere inwoner verzekeren; 
- zelfs als de deuren en vensters gesloten zijn moet door een bepaald systeem de 
bestendige verluchting van de woonwagen mogelijk zijn; 
- de woonwagens moeten toegankelijk zijn voor het daglicht door uit glas bestaande 
oppervlakten, minstens één achtste vertegenwoordigende van de bodem.  Zo er 
scheidingswanden geplaatst zijn moet de verhouding bestaan voor iedere plaats die als 
woonplaats dient.  Enkel de deuren en ramen in de buitenwanden komen hiervoor in 
aanmerking; 
- de rookafleidende buizen moeten door het dak van de woonwagens geleid worden op een 
wijze dat brandgevaar vermeden wordt en geen hinder of ongemak veroorzaakt voor de 
omwonenden; 
- de ruimten tussen de woonwagens moeten rein gehouden worden en vrije doorgang 
verlenen; 
-ieder privaat terrein, waar met instemming van de eigenaar woonwagens standplaats 
nemen, moet door middel van een afsluiting van de openbare wegen worden afgesloten en 
zulks op kosten van de eigenaar. 
De woonwagens moeten geplaatst worden op minstens 10 m. afstand van de stallingen, 
mestputten, stro- of hooimijten en alle ontvlambare stoffen en op 5 m. van alle gebouwen 
en van de openbare wegen. 

Artikel 11 
Langs landelijke wegen waar geen grachten voorkomen zijn de gebruikers van de 
landerijen palende aan de openbare weg gehouden, bestendig een gelijkgrondse grasstrook 
van minstens 1,25 meter breed te laten groeien langsheen de rand van de rijbaan. 
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Onderafdeling 2: Aanvullende bepalingen die van toepassing zijn op het bezetten van de 
openbare weg met terrassen en reclameborden 
 

Artikel 12: 
Het terras mag niet boven een gasafsluiter aangebracht worden, tenzij die afsluiter 
bestendig bereikbaar en doeltreffend gesignaleerd is. 
De vloer van het terras moet gemakkelijk weggenomen kunnen worden,  teneinde bij de   
daaronder liggende aansluitingen en leidingen te kunnen komen. Hij moet openingen 
hebben, voorzien van roosters met mazen van maximum 1 cm2, ter verluchting der ruimte 
onder het terras.  Bovendien moet de onontbeerlijke verluchting van kelders, 
stookplaatsen, gasmeterlokalen met de buitenlucht verbonden blijven. 
 

Artikel 13 : 
De wanden van het terras mogen geen gevaarlijke uitsteeksels hebben  De minimum 
afstand tussen het terras en de rijweg of vaste obstakels moet 1 meter bedragen.  De 
bevoegde overheid kan een grotere afstand opleggen.  Waar geen rijweg bestaat, bepaalt de 
bevoegde overheid de maximum uitsprong van het terras. 
Het terras mag de zichtbaarheid van de rijweg niet belemmeren. 
 

Artikel 14 : 
De terrassen mogen slechts verwarmd worden met toestellen die de verbrande gassen in de 
buitenlucht uitlaten.  De opening van de leidingen om de rook uit te laten zal zo geplaatst 
worden dat ze geen gevaar oplevert. 
 

Artikel 15 :  
(Opgeheven door de gemeenteraad in zitting van 23.11.1998 en vervangen door volgende 
bepalingen) 
 

Artikel 15.1 
Deze verordening is van toepassing op de aanplakbrieven en andere visuele reclame of 
publiciteitsmiddelen aangebracht op een tijdelijke constructie naar aanleiding van een 
occasionele en tijdelijke manifestatie van culturele, caritatieve, godsdienstige, sportieve en 
recreatieve aard langs of op de openbare weg waar de manifestatie plaats heeft.  Zij is niet van 
toepassing op reclamevoertuigen zoals omschreven bij artikel 27.5 van het koninklijk besluit 
van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. 
 
Artikel 15.2 
Het plaatsen van die publiciteitsmiddelen moet aangevraagd worden aan het college van 
burgemeester en schepenen met vermelding van: 
- de naam en het adres van de aanvrager 
- de activiteit 
- de aard van het publiciteitsmiddel 
- een voorbeeld van het gevraagde, met de afmetingen, de afbeelding, de tekst of het schrijven 

dat zal aangebracht worden 
- een overzicht van de inplanting van de publiciteitsmiddelen 
- de geldigheidsduur 
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Artikel 15.3 
De plaatsing van de publiciteitsmiddelen mag de veiligheid van de weggebruikers niet in het 
gedrang brengen. 
 
Artikel 15.4 
§ 1 De publiciteitsmiddelen mogen niet in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden. 
§ 2 De publiciteitsmiddelen mogen aangebracht worden maximum 15 dagen voor de 

manifestatie.  De verwijdering moet gebeuren binnen de acht dagen na de manifestatie. 
§ 3 De publiciteitsmiddelen mogen slechts aangebracht worden op het grondgebied van de 

gemeente waar de manifestatie plaatsheeft. 
§ 4 Per gemeenteweg mogen ten hoogste drie publiciteitsmiddelen met een maximale 

oppervlakte van 1 m² worden aangebracht; van publiciteitsmiddelen met een grotere 
oppervlakte is er slechts één per gemeenteweg toegelaten; in geen geval mag die 
oppervlakte 4 m² overschrijden. 

§ 5 De publiciteitsmiddelen op de openbare weg moeten op minstens 0,75 m vanaf de rand 
van de rijweg (inclusief fietspaden) worden geplaatst en niet in de onmiddellijke nabijheid 
van kruispunten. 

§ 6 De tekst die aangebracht wordt mag uitsluitend een mededeling bevatten i.v.m. de 
manifestatie.  Commerciële publiciteit op de publiciteitsborden is enkel toegelaten in de 
mate ze bijkomstig is en in functie van de aangekondigde manifestatie. 

§ 7 De naam en het adres van de aanvrager moeten duidelijk zichtbaar vermeld worden. 
 
Artikel 15.5 
Volgens het verkeersreglement is het verboden publiciteitsmiddelen op een zodanige manier 
aan te brengen zodat ze de bestuurders verblinden of in dwaling brengen.  Het is tevens 
verboden  publiciteitsmiddelen aan te brengen waarvan een luminositeit met rode of groene 
tint werd gegeven binnen een afstand van 75 m. van een verkeerslicht of op minder dan 7 m. 
boven de grond. 
 
Artikel 15.6 
De publiciteitsmiddelen, aangebracht in overtreding met onderhavige verordening, zullen 
worden verwijderd en in beslag genomen met het oog op verbeurdverklaring. 
 
Artikel 15.7 
De aanvrager is volledig verantwoordelijk tegenover het gemeentebestuur en tegenover derden 
voor het plaatsen, bestaan en wegnemen van de publiciteitsmiddelen.  Hij neemt de nodige 
maatregelen om ze in goede staat te behouden, ongeacht de weersomstandigheden (vb. 
stormweer) 
 
Artikel 15.8 
Voor eventuele opstelling op het openbaar domein van de gewestwegen dient eveneens een 
vergunning verkregen te worden van de administratie wegen en verkeer. 
 

Onderafdeling 3: aanvullende bepaling die van toepassing is op het uitvoeren van werken op 
de openbare weg 

Artikel 16 : 
Het is verboden werken uit te voeren op de openbare weg zonder schriftelijke toelating van 
de bevoegde gemeentelijke overheid. Deze toelating dient op tenminste 14 dagen voor de 
aanvang van de werken aangevraagd te worden.  De werken dienen uitgevoerd te worden 
onder de voorwaarden in de machtiging bepaald. 
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Artikel 17 : 
Wie werken op de openbare weg uitgevoerd heeft, moet die openbare weg herstellen in de 
toestand waarin hij zich bevond voor de uitvoering van die werken, binnen de termijn 
bepaald door de bevoegde gemeentelijke overheid. 
 

Afdeling 4 :Uitvoeren van werken buiten de openbare weg 

Artikel 18 : 
Door de bepalingen van de onderhavige afdeling worden de werken bedoeld die buiten de 
openbare weg uitgevoerd worden en die van die aard zijn dat ze de bedoelde weg bevuilen 
of de veiligheid of de gemakkelijkheid van de doorgang belemmeren. 
 
Artikel 19 : 
Het is verboden de werken uit te voeren zonder een staketsel van minstens twee meter 
hoog opgericht te hebben dat van boven voorzien is van een naar buiten gericht en in een 
hoek van 45 graden afhellend paneel. 
De deuren die aangebracht zijn in het staketsel, mogen niet naar buiten opengaan: ze 
worden voorzien van sloten of hangsloten en worden iedere dag gesloten bij het 
beëindigen der werken. 
De Burgemeester kan afwijkingen toestaan van het in alinea 1 geformuleerde verbod en 
andere veiligheidsmaatregelen voorschrijven. 
 
Artikel 20:  
De toelating om het staketsel op de openbare weg op te richten wordt door de bevoegde 
gemeentelijke overheid verleend.  Deze laatste bepaalt de voorwaarden voor het gebruik 
van de openbare weg en kan aanvullende veiligheidsmaatregelen voorschrijven. 
De toelating wordt gevraagd ten minste dertig dagen voor het openen van de bouwwerf.  
Ze wordt verleend voor de duur van de werken en dient zich ten allen tijde aan de 
bouwwerf te bevinden. 
Ze kan ingetrokken worden in geval van langdurige en niet gerechtvaardigde onderbreking 
van de werken. 
 
Artikel 21  
Behoudens door de Burgemeester toegestane afwijking mogen de materialen niet buiten de 
omheining op de openbare weg gelegd worden. 

Artikel 22 : 
De bouwheer is verplicht de Burgemeester te verwittigen minstens vierentwintig uur voor 
het begin der werken. 
 

Artikel 23 : 
De werken worden begonnen onmiddellijk na het uitvoeren van de voorgeschreven 
veiligheidsmaatregelen. 
Ze worden zonder onderbreking voortgezet ten einde binnen de kortst mogelijke termijn 
beëindigd te zijn. 
Wanneer de gehele of gedeeltelijke bezetting van de openbare weg beëindigd is, moet de 
houder van de vergunning het gemeentebestuur daarvan op de hoogte brengen en ervoor 
zorgen dat de plaatsen volgens de richtlijnen van het gemeentebestuur in hun vorige 
toestand hersteld worden. 
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Artikel 24 : 
De wanden van de ontgravingen moeten gestut worden om beweging in de weg te beletten 
en om ongevallen te voorkomen. 
De weggegraven aarde die bederfelijke of ongezonde bestanddelen bevat, dient 
onmiddellijk verwijderd te worden. 

Artikel 25 : 
Onverminderd hun aanpassing mogen de materialen niet op de bouwwerf gehouden 
worden. 

Artikel 26 : 
De werken die stof of afval op de omringende eigendommen of op de openbare weg 
kunnen verspreiden, mogen slechts aangevat worden na het aanbrengen van 
ondoordringbare schermen. 

Artikel 27 : 
Het is verboden puin buiten de omheining op de openbare weg te gooien of te plaatsen, 
alsook in de leidingen bestemd voor de afvoer van regen-of afvalwater, of in de 
waterlopen. 
De aannemer is verplicht de afbraakwerken en het puin te besproeien ten einde het opjagen 
van stof maximaal te beperken. 
Ingeval de weg door de werken bevuild wordt, moet de aannemer hem onverwijld opnieuw 
volkomen schoon maken. 

Artikel 28 : 
In geval van volledige of gedeeltelijke afbraak van een gebouw moet er voor de 
bescherming van de naburige woningen gezorgd worden door aangepaste procédés.   De 
stutten moeten op brede zolen steunen.  Wanneer deze laatste op de weg liggen, wordt de 
last over een voldoende oppervlakte verdeeld. 

Artikel 29 : 
De stellingen en de ladders die op de openbare weg steunen, moeten zo geplaatst worden 
dat alle schade aan personen en aan goederen voorkomen wordt en dat het verkeer der 
voertuigen niet gehinderd wordt. 

Artikel 30 : 
Zonder de toelating van de bevoegde overheid mogen op de openbare weg geen laad-of 
hijstoestellen of ander bouwwerfmateriaal geplaatst worden. 
 

Afdeling 5: Beplantingen en afsluitingen langs de openbare weg 
〈 Aangepast bij gemeenteraadsbesluit dd 27 augustus 2007 – voorheen: Het snoeien van planten op 
eigendommen langs de openbare  weg. 〉 

Artikel 31 : 
De bewoners of bij ontstentenis de eigenaars van een eigendom zijn ertoe gehouden ervoor 
te zorgen dat in hoofde van de zichtbaarheid voor de verkeersveiligheid langs de rooilijn: 
- de afsluitingen bestaande uit een groene haag geplant worden op 0,50 meter achter de grens 

van het openbaardomein en niet meer dan 1.5meter stamhoogte hebben. 
- dat de hagen en afsluitingen die de zichtbaarheid op kruispunten, in bochten en van op 

opritten kunnen hinderen niet hoger zijn dan 0,75 m  
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- de geplante planten zodanig te snoeien dat geen enkele tak ervan: 

a) op minder dan 4,50 meter van de grond boven de openbare weg hangt 
b) op minder dan 2,50 meter van de grond boven de gelijkgrondse berm of boven het trottoir 

hangt 
c) het normaal uitzicht op de openbare weg belemmert in de nabijheid van bochten en 

kruispunten 
d) de voldoende zichtbaarheid van verkeerstekens in het gedrang brengt. 

Hierbij worden dan dezelfde voorwaarden opgelegd langs gemeentewegen als Afdeling 
Wegen en Verkeer oplegt langs gewestwegen. 

 

Afdeling 6: De voorwerpen geplaatst op de vensterdorpels of op andere delen van de 
gebouwen. 

Artikel 32 : 
Het is verboden op de vensterdorpels of op enig ander deel van een gebouw voorwerpen te 
plaatsen die, ingevolge een onvoldoende stevigheid, op de openbare weg kunnen vallen en 
aldus de veiligheid of het gemak van doorgang in gevaar kunnen brengen. 

Artikel 33 : 
Alle zonneschermen of andere uitstekende voorwerpen aan de huizen vastgemaakt, zullen 
met het onderste gedeelte ten minste op twee meter boven de grond moeten komen en 
minstens 0,25 m van de rand van de rijbaan moeten verwijderd blijven. 
 
 

Afdeling 7: Inzamelingen op de openbare weg 

Artikel 34  
Behoudens schriftelijke toelating van de Burgemeester is het verboden op de openbare weg 
inzamelingen te doen. 
 
 

Afdeling 8: Dieren in het verkeer en op openbaar domein 

Artikel 35 : 
Het is de bezitters van dieren of diegenen aan wie de zorg over deze dieren werd 
toevertrouwd verboden deze op de openbare weg te laten lopen zonder de nodige 
voorzorgen te nemen om deze te beletten de veiligheid of het gemak van doorgang te 
verstoren. 

Artikel 36 : 
Het is de bezitters van honden en diegenen aan wie de zorg over deze honden werd 
toevertrouwd, verboden deze onbewaakt te laten rondzwerven op de openbare wegen, 
akkers en velden.  Een hond wordt als onbewaakt beschouwd wanneer hij niet bestendig in 
het oog wordt gehouden of meer dan vijftig meter van zijn meester of toezichter is 
verwijderd. 



 ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT GEMEENTE WINGENE 

 Pagina 15 van 54 

In de bebouwde kom der gemeente en op begraafplaatsen moeten de honden aan de 
leiband gehouden worden. 

Artikel 37 :  
Begeleiders van honden moeten altijd in het bezit zijn van hondenpoepzakjes en de 
uitwerpselen van deze dieren onmiddellijk opruimen wanneer zij zich op openbaar domein 
begeven. 

Artikel 38 : 
Alle honden die buiten de bebouwde kommen niet aan de leiband gehouden worden, 
moeten voorzien zijn van een halsband waarop de naam en het adres van de eigenaar 
vermeld zijn. 

Artikel 39 : 
Ronddolende en zonder meester aangetroffen honden zullen door de politie opgesloten 
worden.  De eigenaars der gevangen honden zullen hierover verwittigd worden.  De 
honden die niet binnen 24 uur, te rekenen vanaf het bericht door de politie gegeven, door 
hun meester opgeëist zijn of waarvan de eigenaar onbekend blijft, zullen naar een 
instelling voor dierenbescherming worden gebracht.  Is het dier ziek, zwaar gewond of 
gevaarlijk, dan mag het terstond afgemaakt worden. 
 
 

Afdeling 9 : Het gebruik van een schietwapen op de openbare weg of in de nabijheid 
ervan. 

Artikel 40  
Het is verboden buiten de bij de wet toegestane gevallen op de openbare weg of in de 
nabijheid ervan een schietwapen te gebruiken. 

Artikel 41 : 
Voor de toepassing van artikel 40 wordt aangenomen dat het schietwapen in de nabijheid 
van de openbare weg wordt gebruikt, wanneer het gevaar bestaat dat een projectiel ervan 
een gebruiker van deze weg zou kunnen raken. 
 
 

Afdeling 10 : De bestrijding van ijzel.  Het reinigen van de openbare weg bij sneeuw of 
ijzel. 

Artikel 42 : 
Bij vriesweer is het verboden op de openbare weg water te gieten of te laten lopen. 

Artikel 43 : 
Bij sneeuwval of ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg erover 
waken dat voor de eigendom die zij bewonen, voldoende ruimte voor de doorgang van de 
voetgangers wordt schoongeveegd of dat het nodige wordt gedaan om de gladheid ervan te 
vermijden.  Het is verboden de sneeuw voor een ander gebouw te vegen of op andere 
plaatsen van de openbare weg waardoor het verkeer wordt belemmerd of de 
rioolopeningen worden verstopt. 
Wanneer het woningen betreft, bewoond door meerdere gezinnen, rust deze verplichting 
van hetgeen voorafgaat op de onderste bewoner.  Is het gelijkvloers onbewoond of zijn de 
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bewoners ervan afwezig, dan rust deze verplichting op de bewoner der dichtst daarboven 
gelegen verdieping. 
 

Afdeling 11 : Het plaatsen, op de gevel van gebouwen, van straatnaam borden en van 
verkeerstekens.  Nummering van de huizen. 

Artikel 44 : 
Eenieder is ertoe gehouden op de gevel van het gebouw waarvan hij eigenaar is, door het 
gemeentebestuur straatnaamborden te laten aanbrengen evenals verkeerstekens en houders 
van leidingen inzake openbaar nut en openbare veiligheid. 

Artikel 45 : 
Zo is ook eenieder ertoe gehouden het gemeentebestuur toe te laten het huis waarvan hij 
eigenaar is, te nummeren. 
De bewoner of de eigenaar is ertoe verplicht dit nummer erop te laten en te onderhouden 
zodat het ten allen tijde goed zichtbaar blijft vanaf de openbare weg. 
 
 

Afdeling 12 : Markten, leuren en venten. 
(artikelen 46 en 47 werden opgeheven en vervangen bij gemeenteraadsbeslissing van 24 
juni 1996) 
 

Artikel 46 : Openbare markten - private markten, braderies 
HOOFDSTUK 1 : BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 

I. De navermelde begrippen dienen als volgt verstaan : 
a. Openbare markt : de plaats op het openbaar domein die door de gemeente wordt ingericht 

en georganiseerd om personen samen te brengen die produkten of diensten op de door de 
gemeente vastgestelde tijdstippen en plaatsen verkopen. 

b. Marktplaats : de plaats waar een markt gehouden wordt. 
c. Marktkraam : de verkoopstand uitgebaat door een marktkramer of standwerker. 
d. Winkelauto : ieder voertuig of aanhangwagen, ingericht als winkel en van waaruit verkocht 

wordt. 
e. Marktkramer : de persoon of firma die een standplaats op de markt bezet; tenzij 

uitdrukkelijk anders bepaald, worden met dit begrip ook standwerkers bedoeld. 
f. Standwerker : de ambulante handelaar die op een vaste standplaats door welsprekendheid 

kopers tracht te lokken. 
g. Ambulante activiteit : elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de 

verkoop van produkten aan de consument, door een handelaar buiten de vestigingen 
vermeld in zijn inschrijving in het handelsregister of door een persoon die niet over een 
dergelijke vestiging beschikt. 

h. Marktverantwoordelijke : het lid van het gemeentepersoneel, dat belast is met het 
aanwijzen van de standplaatsen en met het toezicht op en de handhaving van de openbare 
orde, de rust en de veiligheid op de door het gemeentebestuur georganiseerde markten. 

i. Standplaats : de toegewezen plaats waar een marktkraam of winkelauto opgesteld moet 
worden. 
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HOOFDSTUK 2 : MARKTDAG 

II. Elke woensdagvoormiddag te Wingene en elke zondagvoormiddag te Zwevezele, wordt 
een markt van allerlei koopwaren gehouden.  In geval deze dag een wettelijke feestdag is, 
blijft de markt behouden, behoudens een andere beslissing van het College van Burgemeester 
en Schepenen. 

HOOFDSTUK 3 : MARKTPLAATS 

III. Elke woensdagvoormiddag tussen 8.00 u en 12.30 u wordt bedoelde markt gehouden op 
het Marktplein en een deel van het Kerkplein te Wingene.  Elke zondagvoormiddag tussen 
8.00 u en 12.30 u wordt bedoelde markt gehouden op de parking vóór het gemeentehuis te 
Zwevezele.  Het is verboden, elders dan op de bestemde marktplaatsen de gestelde uren, de 
marktactiviteiten verder te zetten. 
Het College van Burgemeester en Schepenen kan de markten tijdelijk verplaatsen, ondermeer 
omwille van kermissen, culturele of andere evenementen, die op de marktplaatsen zouden 
worden georganiseerd. 

HOOFDSTUK 4 : ORDEMAATREGELEN 
(IV werd gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 24 november 2008) 
 
IV. Op de marktplaats mag het inrichten van een verkoopstand en het plaatsen van een kraam 
ten vroegste aanvangen om 5u00 ‘s morgens. Bij aankomst op de marktplaats, na het afladen 
en eventueel opstellen van de marktinrichting, dienen de voertuigen van de marktkramers, 
behalve de winkelauto’s, van de marktplaats verwijderd te zijn, en moet de standplaats 
ingenomen zijn : 
- uiterlijk om 8.00 u van 1 april tot 30 september, 
- uiterlijk om 8.30 u van 1 oktober tot 31 maart. 
De marktkramers welke niet op de vastgestelde uren op de markt aanwezig zijn, zullen als 
afwezig beschouwd worden. 
De voertuigen van de woensdagmarkt te Wingene moeten op de parking van het 
Gemeenteplein geplaatst worden en mogen niet vóór 12u00 terug op de marktplaats gebracht 
worden voor het inladen van de koopwaar.  Bij uitzonderlijke omstandigheden die het stallen 
van een voertuig op de marktplaats rechtvaardigen, kan de marktverantwoordelijke 
uitzonderingen toestaan. 

De markt moet ten laatste om 12u30 beëindigd zijn en de marktplaats dient ten laatste om 
13u30 volledig ontruimd te zijn 

V. Iedere deelnemende marktkramer of standwerker moet op de marktdag zelf instaan voor de 
opruiming van het afval en zwerfvuil voortkomende van zijn marktactiviteit. 
Het is eveneens verboden de bekleding van het wegdek en de pleinen op enigerlei wijze te 
beschadigen.  Het is ten alle tijde verboden om het even wat in de bevloering te slaan, vast te 
hechten of te verankeren. 
Tegen alle vormen van bevuiling van de bevloering, veroorzaakt door ondermeer vetten, oliën 
of andere sporennalatende stoffen, moet de marktkramer de gepaste preventieve maatregelen 
treffen.  Hij moet daartoe de bodem op afdoende wijze beschermen, indien enig risico voor 
bevuiling bestaat. 
De marktkramer of standwerker zal dan ook aansprakelijk worden gesteld voor de door hem 
aangerichte schade. 
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VI. Het is de marktkramer verboden toestellen te gebruiken die niet voldoen aan alle 
veiligheidsnormen of die gassen of rook laten ontsnappen die de normen van de normale 
hinder overschrijden.  Het is eveneens verboden gebruik te maken van geluidsversterking of 
andere voorwerpen, die de normen van normale hinder overschrijden. 
De marktkramen, waar elektriciteit of gas wordt aangewend voor het koken, braden of 
roosteren van eetwaren of voor het verwarmen van om het even welke waren of materialen, 
alsmede voor het demonstreren van keukengereedschappen, dienen in de onmiddellijke 
nabijheid voorzien te zijn van minstens één draagbaar brandblustoestel.  Het toestel moet van 
de passende soort zijn met een blusinhoud van 6 kg poeder of evenwaardig inzake 
bluscapaciteit.  Het aantal toestellen dient aangepast te worden aan de vuurbelasting.  Deze 
toestellen moeten minstens éénmaal per jaar door een vakkundige worden nagezien.  Het 
gebruik van vloeibare brandstoffen, zoals benzine en petroleum, wordt evenwel niet 
toegestaan. 

VII. Het is de marktkramers verboden zich buiten hun standplaats te begeven om hun 
koopwaar aan te prijzen of te koop aan te bieden of om op welke manier ook reclame te 
maken. 
Het is verboden op de markten de vrijheid van de handelsverrichtingen te hinderen en er de 
orde te verstoren. 

VIII. Loterijen, tombola's, kans- en/of geldspelen worden niet op de markten toegelaten. 

IX. Alle inrijpoorten en opritten, die volgens het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer vrij dienen te blijven, mogen noch geheel noch gedeeltelijk belemmerd worden, 
behalve indien de betrokken eigenaar of huurder schriftelijke toelating geeft aan de 
desbetreffende deelnemer, voor het aldaar plaatsen van goederen. 
Het is verboden de doorgangen van de voetgangers te belemmeren door er voorwerpen te 
plaatsen, te hangen of achter te laten. 
Tijdens de openingsuren van de markt, zoals vermeld in punt III, is alle verkeer van 
voertuigen verboden op de delen van het Kerkplein, Markt en Marktplein die door het 
marktgebeuren worden ingenomen.  Dit wordt ter kennis van de weggebruikers gebracht door 
middel van reglementaire verkeersborden C3. 
Alle voertuigen, andere dan winkelwagens, gebruikt voor het vervoer van goederen of  als 
trekkracht, moeten van de marktplaats verwijderd zijn vanaf 8.00 u tot 12.30 u. 

X. Iedereen moet de plaats innemen hem door de marktverantwoordelijke aangewezen.  
Niemand mag van plaats veranderen of zijn plaats uitbreiden zonder uitdrukkelijke 
toestemming van de marktverantwoordelijke.  Ingeval van betwisting beslist het College van 
Burgemeester en Schepenen. 
Gedurende kermissen, bijzondere feestelijkheden of andere gebeurtenissen op de 
marktplaatsen, moeten de marktkramers zich schikken naar de voorschriften van de 
marktverantwoordelijke. 
De marktkramer aan wie een standplaats toegewezen is, mag slechts die koopwaar te koop 
stellen waarvoor hij toelating verkregen heeft bij de toewijzing.  Deze bepaling geldt niet voor 
de standwerker. 

XI. De marktkramer is aansprakelijk voor verlies of ontvreemding van persoonlijke 
voorwerpen uit zijn standplaats. 
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XII. Het is verboden vervalste, bedorven of anderszins niet voor verbruik geschikte eetwaren 
op de markten te brengen, te koop te stellen of te verkopen.  Hiermee wordt ook onrijp fruit 
bedoeld, waarvan het verbruik gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid. 
De verkopers zijn dan ook verplicht te gedogen, dat de door hen te koop gestelde waren 
onderzocht worden door de aangestelden van de bevoegde overheid. 

XIII. Tijdens de uren van de wekelijkse woensdagmarkt te Wingene, in casu van 8.00 u tot 
12.30 u, zijn alle ambulante activiteiten verboden op en binnen het gebied begrensd door de 
hierna vermelde wegen, met uitzondering van de ambulante activiteiten die doorgaan op de 
plaats van het marktgebeuren zoals afgebakend in punt III, : 
1. De H. Sacramentstraat, tussen het kruispunt met de Tieltstraat en het kruispunt met de 
Beernemstraat. 
2. De Beernemstraat, tussen het kruispunt met de H. Sacramentstraat en het kruispunt met de Oude 
Bruggestraat. 
3. De Oude Bruggestraat, tussen het kruispunt met de Beernemstraat en het kruispunt met de 
Egemsestraat. 
4. De Egemsestraat, tussen het kruispunt met de Oude Bruggestraat en het kruispunt met de 
Kokerstraat. 
5. De Kokerstraat, tussen het kruispunt met de Egemsestraat en het kruispunt met de Kapellestraat. 
6. De Kapellestraat, tussen het kruispunt met de Kokerstraat en het kruispunt met de Molenstraat. 
7. De Molenstraat, tussen het kruispunt met de Kapellestraat en het kruispunt met de Tieltstraat. 
8. De Tieltstraat, tussen het kruispunt met de Molenstraat en het kruispunt met de H. Sacramentstraat. 

XIV. De marktkramers dienen onmiddellijk gevolg te geven aan de mondelinge bevelen van 
de politie of rijkswacht, gegeven met het oog op de vrijwaring van de openbare orde, rust en 
veiligheid en met het oog op de strikte toepassing van onderhavig reglement. 

 

HOOFDSTUK 5 : DE STANDPLAATSEN 
 
〈 Opgeheven bijgemeenteraadsbesluit dd 27 augustus 2007 betreffende het vaststellen van een 
marktreglement mbt de toewijzing van standplaatsen ambulante activiteiten op de openbare markten 
en het openbaar domein. 〉 
 
 

HOOFDSTUK 6 : PRIVATE MARKTEN EN BRADERIES 

XXVII. Het is verboden op de openbare weg een private markt of braderie te organiseren 
zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van het College van Burgemeester en 
Schepenen. 
Het is verboden tijdelijke verkooppunten of verkoopkramen op te richten of uit te baten naar 
aanleiding van sportwedstrijden, wijkfeesten, openbare vermakelijkheden, enz .. zonder het 
College van Burgemeester en Schepenen hiervan op voorhand schriftelijk in te lichten. 
Om redenen van openbare orde en openbare veiligheid kan het aantal standplaatsen door de 
Burgemeester beperkt worden. 
De Burgemeester duidt tevens de plaats aan waar de tijdelijke verkooppunten dienen 
opgesteld te worden, dit in het belang van de openbare orde en de openbare veiligheid. 

XXVIII. De onderhavige toelating doet evenwel geen afbreuk aan de lopende vergunningen 
tot de private ingebruikneming van het openbaar domein. 
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XXIX. De schriftelijke aanvraag tot het organiseren van een private markt of braderie op de 
openbare weg moet minstens twee maand vooraf bij het Gemeentebestuur worden ingediend.  
Indien het niet een gemeenteweg betreft, ontslaat de afgeleverde toelating de aanvrager niet 
van de verplichting de toelating te bekomen van het bestuur dat de weg beheert.  De 
afgeleverde toelating ontslaat de aanvrager ook niet van de andere verplichtingen, 
voorgeschreven door wetten of algemene, provinciale of gemeentelijke verordeningen in dat 
verband. 

XXX. De organisator moet de voorwaarden, vervat in de toelating, naleven. 
Het College van Burgemeester en Schepenen kan ten allen tijde de toelating intrekken, 
schorsen of wijzigen.  De organisator moet zich naar dit bevel schikken, zonder aanspraak te 
kunnen maken op welke vergoeding of schadeloosstelling ook. 
De toelating tot het organiseren van een private markt of braderie op de openbare markt wordt 
verleend op risico van de organisator, zonder dat hieruit voor het Gemeentebestuur enige 
verantwoordelijkheid voortvloeit. 

XXXI. De organiserende vereniging kan op het voetpad vóór een handelszaak van een niet-
deelnemende uitbater geen concurrerend of hinderend verkoopkraam (laten) plaatsen zonder 
de toelating van de betrokken uitbater. 

XXXII.  De organisator mag slechts een standplaats op een private markt of braderie 
toekennen aan verkopers die volledig in regel zijn met de wetten, verordeningen en 
reglementen die op hen van toepassing zijn. 
Bij overtreding van de bepalingen van het eerste lid van dit punt zal de organisator worden 
gestraft als voorzien in punten XXXVI en XXXVII. 
Bovendien zullen de in overtreding bevonden verkopers onmiddellijk van de markt of de 
braderie worden verwijderd, ongeacht de gerechtelijke vervolging bij inbreuk op de vigerende 
wetgeving. 

XXXIII. Tijdens de markturen worden geen voertuigen, uitgezonderd winkelauto's op de 
marktplaats toegelaten.  Het College van Burgemeester en Schepenen kan uitzonderingen 
toelaten voor welbepaalde markten. 

XXXIV. De organisator dient de nodige maatregelen te treffen om beschadiging of bevuiling 
van de bevloering van de marktplaats te voorkomen.  Zo de bevloering toch beschadigd of 
bevuild wordt, vallen de kosten voor herstelling of reiniging te zijnen laste. 

HOOFDSTUK 7 : STRAFBEPALINGEN 

XXXV. Indien bepaalde personen de bepalingen in punten IV. tot en met XIV. overtreden, 
zullen de voertuigen waarmee zij ambulante handel uitoefenen alsook de waren die het 
voorwerp van hun ambulante handel uitmaken door de gemeentepolitie of de rijkswacht in 
beslag kunnen genomen worden tot na afloop van de markt. 
Deze inbeslagname kan uitgevoerd worden indien de overtreder na een eerste aanmaning 
daartoe, weigert zijn ambulante handel buiten de zone te brengen zoals bepaald in punten 
III.en XIII. 
Indien tot inbeslagname dient te worden overgegaan, gebeurt dit op risico en kosten van de 
overtreder. 
Na afloop van de markt worden de eventueel inbeslaggenomen voertuigen en waren aan de 
overtreder terugbezorgd. 
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XXXVI. De inbreuken op onderhavige reglementering worden bestraft met politiestraffen, 
voor zover door wetten, decreten, algemene of provinciale verordeningen, die op dit stuk 
zouden bestaan, geen andere straffen gesteld worden. 

HOOFDSTUK 8 : SLOTBEPALINGEN 

XXXVII. Voor alle niet-voorziene gevallen of in geval van betwisting, beslist de 
Burgemeester, binnen de perken van zijn wettelijke bevoegdheid. 

 
Artikel 47 : Leuren en venten 
I. Onverminderd hetgeen in artikel 46 wordt bepaald, zijn de leurders die hun activiteit op het 
grondgebied van de gemeente wensen uit te oefenen, verplicht daarvan voorafgaandelijk 
kennis te geven op het politiebureel. 
II. Het leuren zal door de Burgemeester mogen geschorst worden, tijdens openbare 
feestelijkheden of andere buitengewone omstandigheden, in straten of op plaatsen waar het 
leuren het verkeer zou hinderen of de openbare orde zou verstoren. 
 

Afdeling 13 : Kasteelpark Zwevezele. 

(aangevuld bij gemeenteraadsbeslissing van 06.07.1994) 
Artikel 47bis 
paragraaf 1 : 
I : Voor het gemeentelijk domein Kasteelpark van Zwevezele, gelegen grondgebied Wingene, 
deelgemeente Zwevezele, gelden voor de bezoekers, onverminderd de wettelijke of andere 
reglementaire beschikkingen, de navolgende bepalingen : 
1. de domeinen zijn van zonsopgang tot zonsondergang uitsluitend en alleen toegankelijk 

voor de voetgangers.  Trek-, last- of rijdieren mogen niet in de domeinen gebracht worden. 
Tussen zonsondergang en zonsopgang is het voor de bezoekers verboden zich op gelijk 
welke wijze in de domeinen te bevinden, tenzij ze een vergadering bijwonen in het 
koetshuis. 
Voornoemde verbodsbepalingen slaan niet op het verkeer belast met de werken in de 
domeinen en op het verkeer van de ordediensten en de hulpdiensten. 
Personen die een hond binnen de domeinen brengen, moeten deze aan de leiband houden. 

2. wat de wegen en de plaatsen betreft die voor het verkeer toegankelijk zijn, is de wegcode  
van toepassing. 

3. het is verboden in de domeinen op eender welke wijze te kamperen, behalve op de 
ingerichte kampeerplaatsen behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van het 
schepencollege. 

4. het is verboden gelijk welke handeling te stellen waardoor het oorspronkelijk karakter zou 
worden verstoord of waardoor enige beschadiging of vernieling zou ontstaan, hetzij aan de 
beplantingen, gewassen, vrachten en het parkdomein, hetzij aan gelijk welke roerende en 
onroerende goederen welke zich in de domeinen bevinden. 

5. het is verboden iedere handeling te stellen waardoor de rust en de orde worden verstoord, 
hetzij door samenscholingen, hetzij om manifestaties te houden, schouwspelen te 
organiseren, doorgangen te belemmeren, zich onbetamelijk te gedragen, transistors of om 
het even welk ander muziek- of geluidverwekkend toestel of instrument binnen te brengen, 
bij zich te hebben of te doen spelen, gelijk welke druksels uit te delen, te verkopen, te 
verspreiden of weg te werpen, welkdanig vuilnis te storten. 
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6. er mag binnen en rondom de domeinen niet worden geleurd, noch mogen koopwaren 

worden uitgestald, verkocht, of bij wijze van reclame worden aangeboden. 
7. het is verboden vuren aan te leggen, te baden, zich buiten de wegen of paden te begeven en 

bij vriesweder de waters te betreden.  Het plukken van bloemen en planten, het verzamelen 
van droog hout, strooisels, droge bladeren, bos- of bladgrond of het weghalen van deze is 
verboden. 

8. een behoorlijke klederdracht wordt vereist, badpakken en bikini's worden enkel toegelaten 
in de open ruimten, dit zijn de speel- en ligweiden en de plaatsen waar picknicken 
toegelaten is.  Behoudens op deze plaatsen is het dragen van badpakken verboden, tenzij 
voor kinderen beneden 10 jaar. 

9. picknicken is slechts toegestaan op de daartoe bestemde en aangeduide plaatsen en voor 
zover dit niet hinderend is voor het publiek. 

10. het publiek moet zich gedragen naar de richtlijnen die hen op een behoorlijke wijze door 
middel van aanwijzingen en borden of door enig ander middel ter kennis worden gebracht. 

11. in afwijking van hetgeen in artikel 1.1 is opgelegd, kunnen door het college van 
burgemeester en schepenen, de dagen en toegangsuren tot het domein nader bepaald 
worden en kunnen ook uitzonderingen op deze bepalingen gegeven worden voor wat het 
gebruik van het park betreft voor het houden van vergaderingen of voor het geven van 
openluchtfeesten. 

II. : Het is verboden te jagen, vogels te vangen, eieren of nesten te roven, klemmen of strikken 
te spannen om het wild te vangen. 
III : Voor bepaalde tijdelijke gebruiksvergunningen kunnen door het college afwijkingen op 
voormelde gebods- en verbodsbepalingen toegestaan worden alsook vergoedingen en 
voorwaarden opgelegd worden. 
IV : Iedere bezoeker is overeenkomstig de artikelen 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk 
Wetboek verantwoordelijk voor de schade door hen veroorzaakt.  Verenigingen kunnen als 
zodanig verantwoordelijk gesteld worden.  De leraars, leiders of monitors van school-, jeugd- 
en andere groepen zijn verantwoordelijk voor de personen die onder hun leiding staan. 
V : Elke beschadiging van gemeentelijke eigendommen geeft aanleiding tot betaling van een 
vergoeding gelijk aan de herstellingskosten of de kosten van vervanging van het beschadigde. 
VI : Door het eenvoudig feit van hun verblijf op het grondgebied van de domeinen verklaren 
de bezoekers zich te onderwerpen aan alle beschikkingen van onderhavig reglement en 
inzonderheid zich rekenschap te geven van hun verantwoordelijkheid inzake de schade 
toegebracht aan de beplantingen, gebouwen, installaties, goederen en tegenover derden.  
Tevens ontslaan zij de gemeente van elke verantwoordelijkheid te hunnen opzichte. 
VII : Behalve proces-verbaal kan het verzet tegen het niet-naleven van de reglementen 
aanleiding geven tot onmiddellijke verwijdering uit het domein.  Het College van 
Burgemeester en Schepenen kan de toegang tot het domein ontzeggen aan personen tegen wie 
reeds driemaal proces-verbaal werd opgesteld. 
paragraaf 2 : 
1. elkeen die wenst te vissen in de vijver van het kasteelpark dient voorafgaandelijk een 

visverlof aan te vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen. 
2. de houders van een visverlof zijn verplicht dit verlof voor te leggen op elke vordering van 

de bevoegde personen. 
3. de visvijver is jaarlijks geopend van één april tot en met 30 november.  Het College van 

Burgemeester en Schepenen heeft het recht om : 
1° de visvijver periodiek te sluiten indien dit nodig geacht wordt. 
2° de visvijver volledig ter beschikking te stellen van een door hun aangewezen 
organisatie. 

4. er mag gevist worden van zonsopgang tot zonsondergang. 
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5. niemand kan aanspraak maken op een vaste, voorbehouden plaats.  Er dient een onderlinge 

afstand van vijf meter tussen elke visplaats in acht te worden genomen. 
6. alle gevangen vis mag meegenomen worden met uitzondering van snoek kleiner dan 50 

cm, karper en zeelt kleiner dan 25 cm, gewone voorn en rietvoorn kleiner dan 12 cm. 
7. kinderen beneden de twaalf jaar en niet vergezeld van minstens één der ouders mogen niet 

vissen. 
8. het is verboden te vissen in de afgebakende paaizones. 
9. indien leefnetten gebruikt worden, moeten deze een lengte hebben van minimum 1,50 

meter en een doorsnee van minimum 40 cm voor het leefgedeelte. 
10. er mag alleen gevist worden vanaf de oever met 2 hengels.  Zowel de peur als de 

werphengel worden met een hengel gelijkgesteld.  Onder hengel wordt verstaan elk tuig 
met één enkele of één meervoudige haak. 

11. het is verboden schadelijke stoffen te gebruiken zoals bedwelmende lokazen met het 
inzicht de vis te bedwelmen of te vernietigen en met het doel er zich meester van te 
maken. 

12. het is verboden onder het ijs te vissen. 
13. enkel inwoners van de gemeente kunnen een visverlof bekomen. 
 
 

HOOFDSTUK II : REINHEID EN MILIEUZORG 

Afdeling 1 : Algemene bepaling. 

Artikel 48  
Het is verboden op de openbare weg, op een langs vermelde weg gelegen openbaar of 
privaat terrein of op eender welke andere openbare of private plaats iets te plaatsen, te 
storten of te gooien dat schade kan berokkenen aan de openbare reinheid.  Het is verboden 
op een langs de openbare weg gelegen terrein iets te behouden dat schade kan berokkenen 
aan de reinheid van de vermelde weg. 
 

Afdeling 2 : Reinheid van de gemeente. 

Artikel 49 : 
Papier, snoepverpakkingen, vruchtenschillen, dozen, blikjes en alle andere dergelijke 
voorwerpen waarvan het publiek zich wenst te ontdoen, moeten in de daartoe langs de 
openbare weg geplaatste korven geworpen worden.  Deze korven mogen echter niet 
gebruikt worden voor het verwijderen van huisafval. 

Artikel 50 : 
Braakliggende of onbebouwde gronden gelegen in de woongebieden moeten voorzien zijn 
van een degelijke afsluiting.  De gebruikers, of bij hun ontstentenis, de eigenaars van deze 
gronden zijn verplicht de gronden rein te houden. 

Artikel 51  
Het is verboden een stuk linnen of stof of een tapijt boven de openbare weg uit te kloppen, 
te borstelen of te schudden. 
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Artikel 52 : 
De uitbaters van fritures of snackbars, de verkopers van fruit, droge vis, voedings- of 
andere waren bestemd om ter plaatse of langs de openbare weg verbruikt te worden, 
dienen ervoor te zorgen dat behoorlijke en goed bereikbare korven bij hun inrichting 
geplaatst zijn.  Deze recipiënten moeten door henzelf op behoorlijke wijze geledigd, rein 
gehouden en geborgen worden.  Ook het terrein rond de recipiënten of de standplaats moet 
door hen gereinigd worden. 
Behoudens hetgeen voorzien is voor de markten, zijn de personen aan wie door de 
Burgemeester een vergunning verleend is om op de openbare weg hun koopwaren aan te 
bieden, gehouden ervoor in te staan dat alle afval opgeruimd is en hun standplaats 
gereinigd voordat zij deze verlaten. 

Artikel 53 : 
Het is verboden op de openbare weg voertuigen te smeren en er, behoudens geval van 
overmacht, werken aan voertuigen uit te voeren. 
Het is in alle omstandigheden verboden de openbare weg te bevuilen door het achterlaten 
van overblijfselen en ingrediënten afkomstig van het wassen of reinigen 

Artikel 54 
Het is verboden op en langs de openbare weg te wateren elders dan in de daartoe bestemde 
waterplaatsen. 
 
 

Afdeling 3 : Ophalen van vuilnis.. 

(art. 55, 56, 57, 58 en 59 werden gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing d.d. 31.12.90.,  
art. 58 werd gewijzigd en art. 58 bis werd toegevoegd bij gemeenteraadsbeslissing van 
02.03.1994  en  art. 58bis werd gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 29.12.1997 en 
van 26.03.2001) 

 

Artikel 55 :  

(GR. 31.12.1990) 
De ophaaldienst van het vuilnis en de uitbating van het afvalbakkenpark worden 
georganiseerd door het gemeentebestuur.  Het College van Burgemeester en Schepenen 
kan hiervoor evenwel beroep doen op één of meerdere private aannemers die daartoe over 
de vereiste vergunningen beschikken. 

Artikel. 56 :  

(GR. 31.12.1990) 
De inwoners van de gemeente die gebruik maken van de wekelijkse ophaaldienst zijn 
gehouden het huishoudelijk vuil samen te brengen in een gesloten recipiënt waarvan het 
gewicht maximum 30 kg mag bedragen.  De ophaaldiensten zullen enkel de huishoudelijke 
en de daarmee gelijkgestelde afvalstoffen verwijderen welke geborgen zijn in de 
gestandaardiseerde vuilnisrecipiënten waarvan het model door het College van 
Burgemeester en Schepenen is aanvaard.  Deze modellen zijn te bezichtigen in het 
gemeentehuis, alwaar ook mededeling kan bekomen worden van de adressen waar deze 
vuilnisrecpiënten te bekomen zijn. 
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Het is verboden, zonder voldoende beschermende verpakking, voorwerpen in de 
vuilnisrecipiënten te bergen die het personeel belast met de ophaling en de verwerking, 
kunnen kwetsen of besmetten.  Het is aan derden eveneens verboden eigenhandig vuilnis 
in de ophaalwagen te werpen;  Het recipiënt moet de dag dat de ophaling geschiedt of de 
avond voordien door de inwoners zo dicht mogelijk bij de openbare weg, voor hun woning 
of eigendom worden neergezet op een goed bereikbare plaats zonder dat zij een hindernis 
mogen vormen voor het verkeer. 
Wanneer de vuilnisophaalwagens bepaalde straten niet kunnen doorrijden wegens de 
engheid van de straat of wegens wegenwerken, moeten de vuilnisrecipiënten geplaatst 
worden op de dichtst gelegen straathoek welke voor de vuilnisophaalwagens bereikbaar is. 
 

Artikel 57 :  

(GR. 31.12.1990) 
Het groot huisvuil zal periodiek worden opgehaald op data vastgesteld door de bevoegde 
gemeentelijke overheid dat ook de voorwaarden van ophaling bepaalt.  Alleen de 
aangestelde van het gemeentebestuur is gerechtigd deze ophaling te doen. 
 

Artikel 58 :  

(GR. 02.03.1994) 
In de door de gemeente geplaatste glascontainers mag enkel zuiver, gereinigd glas 
gedeponeerd worden.  Gewapend glas, autoglas, porcelein, aardewerk, lampen, 
beeldbuizen en dergelijke, worden niet in de glascontainers toegelaten.  De flessen dienen 
te worden ontdaan van stopsels en kurken. 
Indien de glascontainers vol zijn, is het verboden, het glas naast de containers te plaatsen. 
 
 

Artikel 58bis : de gemeentelijke containerparken  

(GR. 29.12.1997 en aangepast bij GR-besluit van 26.03.2001) 

 

1/ Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder : 

 
Afvalstoffen : 
a) De huishoudelijke afvalstoffen overeenkomstig de bepalingen van het artikel 3 §2 1° 

(huishoudelijke afvalstoffen) van het Decreet van de Vlaamse Raad van 2 juli 1981 
betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, meer bepaald de afvalstoffen die 
ontstaan door de normale werking van de particuliere huishouding. 

b) Bedrijfsafvalstoffen die omwille van aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar zijn 
met huishoudelijke afvalstoffen en die ontstaan zijn ten gevolge van activiteiten die van 
dezelfde aard zijn als deze van de normale werking van een particuliere huishouding. 

 
Gebruiker : 
Natuurlijke personen of rechtspersonen wiens woon- of verblijfplaats of exploitatiezetel 
gevestigd is binnen het grondgebied van de gemeente. 
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2/ De gemeentelijke containerparken zijn gelegen in : 

 
– Kasteelstraat te Zwevezele. 

Kadastraal bekend 2de afdeling Zwevezele, sectie E, perceel nr.842t 
– Rozendalestraat te Wingene. 

Kadastraal bekend 1ste afdeling Wingene, sectie B, perceel nr.828e, 828k en 828p 

3/ Openingsuren van de containerparken : 

Openingsdag Doelgroep Openingsuren 

maandag KMO's 8.00 - 10.00 

 particulieren 15.30 - 19.00 

woensdag particulieren 15.30 - 19.00 

vrijdag particulieren 15.30 - 19.00 

zaterdag particulieren 8.00 - 11.30 
 
Op maandag, woensdag en vrijdag zijn de containerparken in de winterperiode (november, 
december, januari en februari) open van 14.30 tot 18.00 uur in plaats van 15.30 tot 19.00 uur. 
De containerparken zijn gesloten op dinsdag, donderdag en eveneens op alle zon- en 
wettelijke en officiële feestdagen. 
De sluitingsdagen worden ieder jaar meegedeeld via de info van de gemeente en aangeplakt 
aan de ingang van de containerparken. 
Het is de gebruikers verboden de containerparken te betreden buiten de openingsuren. 

 

4/ Afvalstoffen 

Huishoudelijke afvalstoffen : 
De particuliere aanvoer van huishoudelijke afvalstoffen gebeurt tijdens de gewone openingsuren 
van de containerparken. 
Volgende afvalstoffen worden tijdens de openingsuren voor particulieren op de containerparken 
ingezameld en dienen afzonderlijk te worden aangeboden : metalen, grof brandbaar afval, papier en 
karton, bouw- en sloopafval, afvalhout, groenafval, snoeihout, motorolie, glas, vlak glas, frituurolie 
en -vet, PMD, boomstronken, batterijen en accu's, toner- en inktcardridges, TL-lampen en 
piepschuim. 
Aan het College van Burgemeester en Schepenen wordt machtiging verleend om naargelang de 
marktsituatie en de recyclagemogelijkheden bijkomende afvalstoffen in te zamelen. 
De aanbieding op maandag gebeurt tegen betaling van een retributie en is enkel voorbehouden voor 
grotere hoeveelheden van volgende afvalstoffen : 
metalen, gemengd bouw- en sloopafval, niet vervuilde folies, papier en karton, groenafval, 
snoeihout, brandbaar afval, frituurolie en piepschuim (zie bijlage 1 van onderhavig reglement) 

Bedrijfsafvalstoffen : 
De containerparken zijn uitsluitend op maandagvoormiddag geopend tot aanbieding tegen betaling 
van een retributie, voor bedrijfsafvalstoffen die omwille van aard, samenstelling en hoeveelheid 
vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen en die ontstaan zijn ten gevolge van activiteiten 
die van dezelfde aard zijn als deze van de normale werking van een particuliere huishouding; dit 
voor afvalstoffen in hoeveelheden of volumes - en in voorkomend geval aangeboden in recipiënten 
als vereist - die voorkomen op de lijst als vermeld in bijlage 1 van onderhavig reglement. 
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Aan het college van Burgemeester en Schepenen wordt machtiging verleend om deze lijst uit te 
breiden. 
De containerparken kunnen slechts betreden worden indien de aanbrenger beschikt over een 
afvalstoffenkaart. Deze kan aangekocht worden bij de gemeentelijke milieudienst. 

5/ Iedereen die de containerparken betreedt, moet zich eerst aanmelden bij de exploitant of zijn 
afgevaardigde, die aanduidt waar het afval dient gedeponeerd te worden. 
De aangevoerde afvalstoffen dienen gesorteerd aangebracht te worden ten einde het toezicht 
mogelijk te maken en de verblijfsduur van de gebruiker op het terrein te beperken. 
Personen vreemd aan de dienst en die geen materiaal aanbrengen, hebben geen toegang tot de 
containerparken. 

6/ Toegelaten voertuigen : 

Tijdens de openingsdagen voor particulieren zijn volgende voertuigen toegelaten : 
personenwagen, enkelassige aanhangwagen, dubbelassige aanhangwagen met laadvermogen 
tot 500 kg. 
Tijdens de openingsperiode voor KMO's is er geen beperking naar voertuigen. 

7/ Toegelaten hoeveelheden van afvalstoffen : 

Tijdens de openingsdag voor particulieren wordt max. 1 m³ per afvalstof toegelaten. 

Uitzonderingen : 
frituurolie en motorolie (max. 5 liter), snoeihout (max. 3 m³). 

Tijdens de openingsuren voor KMO's wordt max. 3 m³ per afvalstof toegelaten. 

Uitzonderingen : 
frituurvet (max. 20 liter), snoeihout en tuinafval (max. 5 m³). De totale vracht mag eveneens 
niet meer bedragen dan 3 m³. Indien enkel snoeihout of tuinafval aangebracht wordt, is 5 m³ 
toegelaten. 

8/ Er wordt slechts 1 vracht per openingsdag toegelaten. 

9/ De aangestelde toezichter oordeelt op zicht nopens de al dan niet toelaatbaarheid van het 
aangebracht materiaal, qua kwaliteit en qua hoeveelheid. Er is geen verhaal mogelijk. In zijn 
oordeel zal hij zich laten leiden door de aard van het materiaal. 

10/  De aanvoer van de afvalstoffen dient door de aanbrenger aan de bron te worden gescheiden. 
De gebruikers dienen zelf de selectief gescheiden afvalstoffen in de daartoe bestemde 
containers te deponeren of op de aangeduide plaats te stapelen. 

Het is verboden materieel van de gemeente aan te wenden voor het deponeren van het 
aangebrachte materiaal. Het is eveneens verboden materiaal achter te laten op de 
containerparken, aan het hekken of afsluiting ervan, dan op de voorbehouden plaatsen of 
containers. 

11/  Het aanvoeren van huisvuil is verboden. In de container voor grof brandbaar afval mogen in 
principe enkel afvalstoffen die te groot zijn om in de huisvuilzak te deponeren. 

12/  Het snoeihout dient op volgende wijze aangebracht te worden : 

a) fijnere takken dienen gebonden te worden met een touw in bundels van maximum 35 cm; 
b) grovere takken mogen los gebracht worden als de dikte meer dan 10 cm bedraagt, ze 

mogen echter nooit meer dan 20 cm dik zijn. 

De bundels mogen niet met metaaldraad gebonden zijn. 
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Het groenafval dient aangeboden te worden in verpakkingen die maximum 25 kg wegen. 
Plastiekzakken, dozen en andere recipiënten moeten worden uitgeschud en ofwel terug 
meegenomen, ofwel gedeponeerd in de daartoe bestemde containers. 

13/  De containerparken wordt aangezien als een openbare plaats, waar het algemeen 
verkeersreglement toepasselijk is. 

14/  Het is verboden dieren vrij te laten rondlopen op de containerparken. 

15/  De exploitant, zijn afgevaardigde in casu de toezichter, heeft het recht de identiteitskaart van 
de bezoekers te vragen. De toezichter heeft het recht om bezoekers die zijn opmerkingen niet 
opvolgen, de toegang tot de containerparken te ontzeggen en afvalstoffen die niet op de 
containerparken thuishoren of niet voldoen aan voormelde voorwaarden te weigeren. 
Geweigerde afvalstoffen dienen door de aanvrager te worden meegenomen. 

16/  De materialen die gedeponeerd worden in de containers of op de hiertoe aangeduide plaatsen, 
worden eigendom van de gemeente Wingene. Het College van Burgemeester en Schepenen 
zorgt voor de verwijdering van deze materialen. 

17/  Het is de aanbrengers, de aangestelden van het gemeentebestuur of andere personen verboden 
de gedeponeerde materialen te doorzoeken of weg te nemen. 

18/  De aanbrengers betreden de containerparken op eigen risico. De gemeente Wingene is niet 
verantwoordelijk voor ongevallen of gebeurtenissen, die zich voordoen bij het deponeren van 
afvalstoffen in de respectievelijke containers of het niet opvolgen van aanduidingen en 
aanwijzingen. 

19/  Aan de aangestelden van de gemeente mogen geen fooien gegeven worden; deze mogen 
onder geen enkele voorwaarde fooien aanvaarden. 

20/  De aanbrengers worden verondersteld dit reglement te kennen en er zich te willen naar 
schikken. 

21/  Afwijkingen op voormelde gebods- en verbodsbepalingen kunnen worden toegestaan door 
het College van Burgemeester en Schepenen. 

 
Bijlage 1 : met huishoudelijke afvalstoffen gelijkgestelde afvalstoffen. 

Aard afvalstof Max. toegelaten hoeveelheid 

metalen 3 m³ 
gemengd bouw- en sloopafval 3 m³ 
folies (niet vervuild) 3 m³ 
papier en karton 3 m³ 
tuinafval, gazonmaaisel 5 m³ 
snoeihout 5 m³ 
frituurolie 20 liter 
brandbaar afval 3 m³ 
piepschuim 5 inzamelrecipiënten 
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Artikel 59 :  
(GR. 31.12.1990) 
Het is verboden te snuffelen in de recipiënten met huishoudelijk vuil, het grote huisvuil en in de 
containers. 
 
 

Afdeling 4 : Afloop van regenwater en van afvalwater. 

Artikel 60 : 
In de gedeelten van de gemeenten waar waterloopjes, grachten of een rioleringsnet 
bestaan, is het verboden regenwater of afvalwater komende van gebouwde eigendommen, 
op de openbare weg te laten lopen. 
De eigenaar voor wiens gebouwde eigendom door de gemeente riolen gelegd zijn of zullen 
gelegd worden, is ertoe gehouden zijn eigendom aan het rioleringsnet te laten aansluiten op 
eenvoudig verzoek van de bevoegde gemeentelijke overheid. 

Artikel 61 : 
In de gedeelten van de gemeente waar geen rioleringsnet bestaat, moet iedere woning 
voorzien zijn van een septic-tank. 

Artikel 62  
Het is verboden in de afvoerleidingen voor regen- en afvalwater iets te plaatsen, te gieten, 
te gooien of te laten lopen waardoor ze kunnen verstoppen. 

Artikel 63 : 
Elke lozing van industrieel afvalwater in de gemeenteriolen of in de openbare waterlopen 
moet het voorwerp uitmaken van een voorafgaande machtiging van de bevoegde overheid, 
die de voorwaarden terzake bepaalt. 
 

Afdeling 5 : Ontstoppen, reinigen en herstellen van riolen en duikers. 

Artikel 64 :  
Behoudens toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid is het verboden de riolen op 
het openbaar domein te ontstoppen, te reinigen of te herstellen. 
 

Artikel 65 : 
De aangelande eigenaars moeten de duikers die zij hebben aangelegd of laten aanleggen, 
ontstoppen en reinigen. 
 

Afdeling 6 : Reinigen van de openbare weg. 

Artikel 66 : 
De eigenaars, gebruikers, huurders of vruchtgebruikers moeten instaan voor de reinheid 
van de aangelegde bermen, voetpaden, goten en rioolroosters voor hun eigendom. 
De zorg voor het rein houden voor de eigendommen door verschillende gezinnen 
betrokken berust op de persoon zoals vermeld in artikel 43, alinea 2 (Hoofdstuk I). 
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Artikel 67 : 
Iedereen, die op om het even welke wijze, de openbare weg heeft bevuild of laten 
bevuilen, moet ervoor zorgen dat deze onverwijld opnieuw proper gemaakt wordt. 
 

Afdeling 7 : Grachten. 

Artikel 68 : 
Het is verboden in de grachten iets te plaatsen, te gieten, te gooien of te laten lopen, 
waardoor ze kunnen verstoppen of bevuilen. 

Artikel 69 : 
Het is verboden grachten op te vullen of te verleggen. 
De grachten, die wederrechtelijk werden opgevuld of verlegd, zullen door de overtreder 
onmiddellijk in hun oorspronkelijke staat dienen hersteld te worden.  De grachten of 
gedeelten ervan mogen niet vervangen worden door buizen zonder schriftelijke toelating 
van de gemeentelijke overheid die de voorwaarden terzake bepaalt. 

Artikel 70 : 
Met het oog op de verdelging van ratten en ander ongedierte langs de boorden van de 
grachten en waterlopen zijn de bewoners verplicht vrije doorgang te verlenen aan de 
personen door de bevoegde gemeentelijk overheid met de verdelging belast.  Zij dienen het 
plaatsen van de daartoe nodig geachte tuigen te dulden. 
 

Afdeling 8: Hoogstammige bomen. 
Artikels 71,72 en 73 zijn geschrapt uit het Alg.Pol.regl. bij besluit van de gemeenteraad 
d.d. 07.02.1985.  Gepubliceerd in het Bestuursmemoriaal op 17.04.1985 
 
 

HOOFDSTUK III: OPENBARE GEZONDHEID. 

Afdeling 1: Gezondheid van de woningen. 

Artikel 74 : 
Het is verboden een woning te bewonen of te laten bewonen die door de Burgemeester 
onbewoonbaar werd verklaard of waarvan de ontruiming werd bevolen. 
 

Afdeling 2: Opstapelen, verspreiden, vervoeren en lozen van hinderlijke of schadelijke 
goederen. 

Artikel 75 : 
Het is verboden hinderlijke of schadelijke goederen op te stapelen, te verspreiden of te 
lozen wanneer de openbare gezondheid door deze handelingen in gevaar kan gebracht 
worden. 
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Afdeling 3 : Verwarmingsinstallaties en gebruik van brandstoffen. 

Artikel 76 : 
Het gebruik van voor verwarming van gebouwen bestemde brandstof is aan volgende 
regelen onderworpen : 
a) het zwavelgehalte van vloeibare brandstoffen mag niet meer bedragen dan 1 % van het 
gewicht, ongeacht het type van de gebruikte vloeibare brandstof; 
b) het gehalte aan vluchtige zwavel van vaste brandstoffen mag niet meer bedragen dan 1 
% van het gewicht. 
Daarenboven is de verbranding van turf, bruinkool en niet rookloze koolagglomeraten 
verboden in de bebouwde kommen van de gemeente. 
 

Artikel 77 : 
De gebruikers van verwarmingsinstallaties met verbranding moeten ervoor zorgen dat de 
werking van hun installatie geen hinder oplevert voor de openbare gezondheid. 
 
 

Afdeling 4 : Gebruik van leidingwater bij waterschaarste 

Artikel 78 : 
Het is absoluut verboden gedurende de tijd van waterschaarste leidingwater te gebruiken 
voor het besproeien van grasperken en plantsoenen, het schrobben van trottoirs, reinigen 
van auto's, bereiden van mortel en beton, reinigen van dierenstallen of op enige wijze 
water te verspillen. 
 

Artikel 79 : 
De periode gedurende dewelke, evenals de plaatsen waarop de beperking van het 
waterverbruik van toepassing is, worden bepaald en kenbaar gemaakt door de 
Burgemeester. 
 
 

HOOFDSTUK IV : OPENBARE VEILIGHEID. 

Afdeling 1 : Dansgelegenheden. 

Onderafdeling 1 : Algemene bepalingen 

Artikel 80 :  
De bepalingen van deze verordening zijn toepasselijk op alle danszalen en andere 
welkdanige inrichtingen waar gedanst wordt, onverminderd de andere wettelijke en 
reglementaire bepalingen terzake. 

Artikel 81 : 
Alle openbare danspartijen niet in open lucht ingericht om het even in welke lokalen of 
dansgelegenheden zij doorgaan, moeten minstens 14 dagen voordat zij aanvangen 
aangegeven worden bij het gemeentebestuur. 
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Artikel 82 : 
Voor de binneninrichting dienen brandbare materialen geweerd.  Er mag geen gebruik 
gemaakt worden van hout, riet, stro, boomschors, papier, brandbare doeken, visnet of 
andere gemakkelijk brandbare stoffen, voor versieringen of inrichting van de 
binnenbekleding. 
Wandbekleding en versieringen die door warmteinvloed giftige gassen vrijgeven zijn niet 
toegelaten.  Als overgangsmaatregelen kan dit eventueel gedoogd worden mits deze 
brandbare materialen brandwerend gemaakt worden (minstens 1/2 uur brandwerend) en 
waarbij als dan een getuigschrift van brandwerendheid moet kunnen voorgelegd worden.  
De duur van de brandwerendheid moet vermeld zijn in het nieuwe attest.  Telkens de 
geldigheidsduur vervallen is, zal een nieuwe behandeling plaats hebben die door een nieuw 
attest gedekt zal zijn. 

Artikel 83 :  
De verbindingsdeuren tussen de dansgelegenheid en de lokalen, niet behorende tot de 
uitbating van de dansgelegenheid, dienen een brandwerendheid te hebben van minstens 
één uur en moeten op rookdichte wijze zelfsluitend zijn. 

Artikel 84 : 
De deuren moeten naar buiten openslaan in de richting van de uitgang en gemakkelijk 
kunnen geopend worden, met dien verstande evenwel dat deze die rechtstreeks op de 
openbare weg uitgeven niet buiten de rooilijn mogen komen.  Indien de deuren 
noodzakelijkerwijze naar binnen opendraaien moeten deze kunnen openslaan tegen een 
vast gedeelte van het gebouw en er stevig kunnen aan bevestigd worden.  Gedurende de 
openingsuren moeten deze deuren in open stand worden vastgezet. 

Artikel 85 : 
Een nooduitgang moet voorzien zijn bij voorkeur aan de tevenovergestelde kant van de 
ingang van de zaal.  Deze nooduitgang moet opendraaien in de zin van de uitgang, moet 
volledig afhankelijk zijn van de eigenlijke dansgelegenheid, moet rechtstreeks op de 
openbare weg uitgeven, zonder dat ingewikkelde gangen of lokalen dienen doorlopen te 
worden.  Betreffende het aanbrengen van een nooduitgang kan in bepaalde gevallen door 
de Burgemeester op advies van de brandweer daarop een afwijking toegestaan worden. 

Artikel 86 : 
Alle uitgangen dienen te allen tijde aangeduid te zijn met een verlichte aanduiding 
"uitgang" of "nooduitgang".  Deze aanduiding moet boven de deuren aangebracht zijn in 
witte letters van minstens 115 mm hoogte op groene achtergrond of groene letters op witte 
achtergrond, derwijze dat deze in alle omstandigheden zichtbaar is.  Ze moeten 
onverminderd de normale verlichting op de noodverlichting worden aangesloten. 
Onderafdeling 2 : Verwarming 

Artikel 87 : 
De dansgelegenheid moet behoorlijk verwarmd en verlucht zijn derwijze dat alle 
veiligheidsmaatregelen getroffen zijn om verhittingen, ontploffingen en brand te 
vermijden. 

Artikel 88 : 
Er mag absoluut geen gebruik gemaakt worden van open vuren of verplaatsbare 
verwarmingstoestellen. 

 

 



 ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT GEMEENTE WINGENE 

 Pagina 33 van 54 

 

Artikel 89 : 
De vuurhaarden van verwarmingstoestellen en hun brandstofvoorraad worden geplaatst in 
een goed verlucht lokaal uitsluitend tot dit gebruik voorbehouden en dat niet rechtstreeks 
op de danszaal uitgeeft. 
Op de branders moet een voldoende automatische blusinstallatie worden voorzien. 
Op de toevoerleiding van de brandstofvoorraad naar de brander moet een afsluitkraan 
worden geplaatst, op een veilige gemakkelijk bereikbare plaats, buiten de stookplaats 
gelegen. 
 
Onderafdeling 3 : Verlichting en elektrische installaties. 

Artikel 90 : 
De lokalen moeten behoorlijk verlicht zijn.  De elektriciteit is verplichtend als algemeen 
verlichtingssysteem. 

Artikel 91 : 
De inrichting moet uitgerust zijn met een noodverlichting die voldoende is om de 
ontruiming van de personen te verzekeren wanneer de algemene verlichting uitvalt. 
Deze noodverlichting moet automatisch in werking treden zodra de algemene verlichting 
uitvalt.  Deze moet gevoed worden hetzij door een batterij elektrische accumulatoren, 
hetzij door een aansluiting op het openbaar laagspanningsnet, wanneer de algemene 
verlichting gevoed wordt door de stroom van een statische transformator die aangesloten is 
op het hoogspanningsnet en in de inrichting of de nabijheid ervan is opgesteld, hetzij door 
een elektrogeengroep. 

Artikel 92 : 
De elektrische installatie en de noodverlichting dienen om het jaar door een door 
Ministerie van Economische Zaken erkend organisme aan een speciaal nazicht 
onderworpen te worden.  Het afgeleverde attest moet ten allen tijde aan de 
controlediensten kunnen voorgelegd worden.  Aan de bemerkingen in het attest vermeld, 
moet onverwijld het passend gevolg worden gegeven. 
 
Onderafdeling 4 : Brandbestrijdingsmiddelen 

Artikel 93 : 
Een voldoende hoeveelheid geschikte blustoestellen moet opgesteld worden op een goed 
zichtbare en bereikbare plaats, in akkoord met de gemeentelijke of gewestelijke 
brandweerdienst. 
 

Artikel 94 : 
Deze toestellen dienen minstens éénmaal per jaar door een daartoe bevoegd organisme 
nagezien en beproefd te worden.  De kontrolekaart moet steeds aan het toestel bevestigd 
zijn. 

Artikel 95 : 
Snelblusapparaten op basis van halogenen zijn ten strengste verboden. 
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Onderafdeling 5 : Bijzondere voorschriften 

Artikel 96 : 
Er mogen geen licht ontvlambare of gemakkelijk brandbare vloeistoffen of vloeibaar 
gemaakte gassen in de dansgelegenheid of aanhorigheden opgestapeld worden.  Houders, 
met butaan- op propaangas gevuld, worden in de dansgelegenheid niet toegelaten. 

Artikel 97 : 
Buiten het gebouw op de gastoevoerleiding zal door de gasmaatschappij een afsluiter 
worden geplaatst.  Deze zal op de voorgevel worden aangeduid met de letter "G". 
De hoofdkraan van de gastoevoer en de hoofdschakelaar van de elektriciteit dienen buiten 
de eigenlijke danszaal geplaatst te zijn en zo dicht mogelijk bij de openbare weg of 
tegenaan één der uitgangen. 

Artikel 98: 
Alle voorzorgen dienen genomen te worden om brandrisico's afkomstig van het roken te 
weren.  Het is streng verboden te roken op de dansvloer. 

Artikel 99: 
De inrichtingen moeten van een goed verluchtingssysteem worden voorzien.  
Desgevallend kunnen door de brandweer ventilatiekoepels of rookluiken voorgeschreven 
worden. 

Artikel 100: 
De uitgangen en nooduitgangen moeten steeds vrij blijven van hindernisen en een 
gemakkelijke ontruiming mogelijk maken. 

Artikel 101: 
De uitbating moet minstens één op het openbaar net aangesloten telefoontoestel ter 
beschikking hebben. 
 
Onderafdeling 6: Controlemaatregelen en strafbepalingen 

Artikel 102: 
De eigenaar(s), huurder(s), uitbater(s) of welkdanige personen die aan de uitbating van de 
dansgelegenheden deelnemen zijn verplicht, met het oog op een regelmatige controle, ten 
allen tijden toegang te verlenen aan de bevoegde plaatselijke of gewestelijke 
brandweerbevelhebber alsook aan de bevoegde politiediensten. 

Artikel 103: 
De niet naleving van de brandbeveiligingsmaatregelen kan eventueel aanleiding geven tot 
een onmiddellijke sluiting van de dansgelegenheid op bevel van de Burgemeester. 

Artikel 104: 
Ten einde de thans bestaande dansgelegenheden in de mogelijkheid te stellen te voldoen 
aan de voorwaarden, opgelegd in onderhavige afdeling, wordt voor deze dansgelegenheden 
een overgangsperiode van 3 maanden, vanaf het van kracht worden van dit besluit, 
voorzien. 
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Afdeling 2: Organisatie van gelegenheidsdanspartijen, fuiven of andere voor publiek 
toegankelijke manifestaties in feesttenten, loodsen en soortgelijke inrichtingen of van 
open luchtmanifestaties  
(Gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2002). 
(Reglementering inzake brandbescherming in feesttenten en soortgelijke inrichtingen waar 
voor het publiek toegankelijke manifestaties worden ingericht. 
Opgeheven en gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing dd. 22.01.1996 en 27.06.2002 
Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit dd 30.06.2008: paragraaf 4, 4° lid) 
 
Artikel 105: 
 
paragraaf 1: algemene bepalingen - procedure 
- De danspartijen/fuiven of andere manifestaties in tenten enerzijds en in loodsen, 

soortgelijke inrichtingen of in openlucht anderzijds dienen minstens drie maanden voordat 
zij aanvangen, door middel van een standaardformulier schriftelijk ter kennis gebracht te 
worden aan de burgemeester, met vermelding van de identificatiegegevens van de 
inrichting, de eigenaar, de organisator, de discobar/diskjockey en met toevoeging van 
bijhorende attesten (met aanduiding van verantwoordelijke). 

- Het aanwezige publiek wordt geraamd à rato van 1 persoon per m² bruto oppervlakte van 
de inrichting, tenzij anders gestaafd door de verantwoordelijke inrichter. 

- In geval een brandvoorkomingsonderzoek vereist is, licht de burgemeester de 
brandweercommandant hierover schriftelijk in, uiterlijk zeven dagen voor de datum van 
iedere manifestatie. 

- De inrichters nemen minimum drie dagen voor de aanvang van de manifestatie contact met 
de brandweercommandant om het tijdstip van het brandvoorkomingsonderzoek af te 
spreken.  Dit onderzoek moet kunnen uitgevoerd worden in de inspectieklare tent, loods of 
soortgelijke inrichting, uiterlijk vierentwintig uur voor de aanvang van de manifestatie, 
behoudens andere afspraak met de brandweercommandant. 

 
paragraaf 2: Veiligheid 
- De bedoelde feesttenten, loodsen of soortgelijke inrichtingen en terreinen dienen steeds 

goed bereikbaar te zijn voor de hulpdiensten.  De door de brandweercommandant 
aangewezen toegangen en wegen dienen steeds te worden vrijgehouden. 

- Op deze plaatsen, dienen steeds, ongeacht het aanwezige publiek, minstens twee uitgangen 
voorzien te worden, die zo ver mogelijk uit elkaar gelegen zijn. 

- Indien het aanwezige publiek tussen 251 en 500 personen bedraagt, moeten minimum drie 
uitgangen voorzien worden, gelijkmatig verspreid over de inrichting. 

 Indien het aanwezige publiek tussen 500 en 1.000 personen bedraagt, moeten minimum 
vier uitgangen voorzien worden, gelijkmatig verspreid over de inrichting. 

 Indien het aanwezige publiek 1.000 personen overtreft, dient per bijkomende schijf van 
1.000 personen of een fractie van 1.000 personen een bijkomende uitgang voorzien te 
worden.  De uitgangen moeten gelijkmatig verspreid zijn over de inrichting. 

- Het gebruik van glazen en flessen op gelegenheidsdanspartijen/fuiven in publiek 
toegankelijke ruimten is verboden.  Alle dranken dienen te worden geschonken uitsluitend 
in plastieken of onbreekbare bekers.  Hiervan kan slechts afgeweken worden, mits 
voorafgaandelijke toestemming van de burgemeester. 

- Het sluitingsuur voor gelegenheidsdanspartijen/fuiven kan opgelegd worden.  In ieder 
geval dient de muziek stopgezet te worden om 04.00 uur. 
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- Het gratis aanbieden van alcoholische dranken op gelegenheidsdanspartijen/fuiven is 
verboden.  Het is verboden alkoholische dranken te schenken boven de 6°, behoudens 
machtiging van de Burgemeester.   

 
paragraaf 3: Verlichting en elektrische installaties 
- Boven de uitgangen, nooduitgangen en in de voor het publiek toegankelijke ruimte dient 

een veiligheidsverlichting geïnstalleerd te worden die in werking treedt als de normale 
stroomvoorziening uitvalt, aangevuld met de nodige pictogrammen. 

- De in de feesttent, loods of soortgelijke inrichting aangebrachte elektriciteitsinstallatie 
dient tot aan de aftakking, onderzocht te worden door een erkend keuringsorganisme.  Het 
onderzoeksverslag van dit organisme dient meegestuurd met de aanvraag of dient aan de 
brandweer te worden voorgelegd ter gelegenheid van het brandvoorkomingsonderzoek. 

 
paragraaf 4: Brandvoorkoming – brandbestrijdingsmiddelen – objectieve 
aansprakelijkheidsverzekering 
- De tentzeilen of andere materialen waarin de feesttent, loods of soortgelijke inrichting is 

opgetrokken, dienen vervaardigd te zijn uit materialen die niet of slechts zeer moeilijk 
ontvlambaar zijn (klasse 1 en 2, klasse M1 en M2).  Het attest ter bewijs hiervan, 
ondertekend door de verhuurder van de tent of soortgelijke inrichting en conform aan het 
model onder bijlage 1° bij dit besluit gevoegd, dient meegestuurd met de kennisgeving. 
Brandbare materialen (doeken, versieringen, stro, enz...) dienen op vraag van de 
brandweercommandant uit de tent of inrichting verwijderd te worden. 

- Inrichtingen met een oppervlakte tot en met 100 m² zijn vrijgesteld van een 
brandvoorkomingsonderzoek. 

- Enkel indirecte verwarmingstoestellen zijn toegelaten. 
- Welkdanige toestellen ook bestemd voor bak-, frituur- en kookdoeleinden dienen minimaal 

op 5 m van de tent, loods of soortgelijke inrichting opgesteld te worden.  De bodem 
waarop deze toestellen komen, dient afgedekt te worden over de hele oppervlakte van de 
werkzone. 

- Binnen de tent, loods of soortgelijke inrichting dienen een door de brandweercommandant 
bepaald aantal draagbare snelblustoestellen te worden opgesteld.  Deze dienen voorzien te 
zijn van een goedgekeurd jaarlijks keuringsattest. 

- De inrichters van gelegenheidsdanspartijen/fuiven of andere voor het publiek toegankelijke 
manisfestaties dienen steeds de verplichte objectieve aansprakelijkheidsverzekering tegen 
brand en ontploffing (wet van 01 maart 1992) af te sluiten.  Een attest hiervan wordt als 
bewijs meegestuurd met de kennisgeving. 

 
paragraaf 5: Voorkoming van geluidshinder 
- Voor elektronisch versterkte muziek is het KB van 24 februari 1977 houdende vaststelling 

van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen, van toepassing. 
Dit betekent dat in de inrichting het maximum geluidsniveau voortgebracht door 
elektronisch versterkte muziek, de 90 dB(A) niet mag overschrijden.  Het geluidsniveau 
voortgebracht door de muziek dient dermate beperkt dat het geluidsniveau in de buurt : 
*  niet hoger is dan 5 dB(A) boven het achtergrondniveau, indien dit lager is dan 30 dB(A) 
* niet hoger is dan 35 dB(A) indien het achtergrondniveau gelegen is tussen 30 en 35 

dB(A) 
*  niet hoger is dan het achtergrondniveau indien dit hoger is dan 35dB(A). 
De organisator van de danspartij/fuif dient samen met de kennisgeving tot het organiseren 
van de festiviteit een door de disjockey ondertekend attest te voegen, waarin verklaard 
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wordt dat het KB van 24 februari ’77 omtrent elektronisch versterkte muziek onverwijld 
zal nageleefd worden. 
Gemotiveerde aanvragen tot afwijkingen zijn enkel ontvankelijk indien de installatie 
beschikt over een geluidsbegrenzer. 

 
paragraaf 6: Hygiëne en gezondheid 
- Afhankelijk van het aanwezige publiek bij gelegenheidsdanspartijen/fuiven of andere voor 

het publiek toegankelijke manifestaties in feesttenten, loods of soortgelijke inrichtingen of 
bij open luchtmanifestaties wordt het aantal sanitaire voorzieningen vastgelegd conform 
het aantal stewards bepaald in paragraaf 7. 

- Alle zwerfvuil ontstaan ten gevolge van de manifestatie dient de dag zelf opgeruimd te 
worden.  In geval van avondactiviteiten dient alle zwerfvuil ’s anderdaags tegen uiterlijk 
12 uur opgeruimd te worden. 

 
paragraaf 7: Fuifsteward - professionele erkende bewakingsdienst 
- De inrichters van gelegenheidsdanspartijen/fuiven of andere voor het publiek toegankelijke 

manifestaties dienen te beschikken over een op het openbaar net aangesloten 
telefoontoestel of een GSM, waarvan het nummer bij de aanvraag bekend gemaakt wordt. 

- De organisatoren van de gelegenheidsdanspartij/fuif moeten steeds minstens 2 fuifstewards 
inzetten.  Indien het aanwezige publiek tussen 251 en 500 personen bedraagt, moeten 
minimum 3 fuifstewards ingezet worden. 
Indien het aanwezige publiek 500 personen overtreft, dient per bijkomende schijf van 250 
personen of een fractie van 250 personen een bijkomende steward ingezet te worden. 

- Taken fuifstewards : 
* De fuifstewards waken over het goede verloop van de fuif, zowel in de inrichting zelf 

als in de omgeving. 
* Na aanvraag bij de politiediensten (bij aangifte van de stewards) mogen zij 

toegangscontrole doen, wat inhoudt dat zij voorkomen dat er gevaarlijke voorwerpen de 
gelegenheid binnengebracht worden. 
Hiertoe mogen zij een oppervlakkige controle doen van de kledij en de handbagage 
(enkel aan de toegang, niet bij het vertrek, in de zaal of op de parking) bij personen van 
hetzelfde geslacht. 

* Zij mogen geen ticketcontrole uitvoeren aan de ingangen en ze mogen geen logistieke 
functie hebben binnen de organisatie. 

* Zij zorgen onder de verantwoordelijkheid van de organisatie voor het vrijhouden van in- 
en uitgangen en nooduitgangen en van de toegangswegen voor hulpdiensten 

* Zij zorgen voor kanalisatie van de aanwezigen. 
* Zij zijn permanent aanwezig vanaf het openingsuur tot het einde van de manifestatie 

- De fuifstewards moeten volgende voorwaarden naleven : 
* De verantwoordelijke moet 21 jaar oud zijn en de anderen minstens 18 jaar. 
* Het moet gaan om eigen leden. 
* Zij dienen onderdaan te zijn van een lidstaat van de Europese Unie. 
* Zij mogen slechts 4 keer per jaar fuifsteward zijn over het gehele grondgebied van het 

land. 
* Sedert 5 jaar geen deel meer uitmaken van een politiedienst. 
* Geen privédetective of wapenhandelaar zijn. 
* Geen veroordelingen hebben opgelopen zoals opzettelijke slagen, drugsdelicten,… 
* Ze dragen een reflecterend overjasje met opschrift 'fuifsteward', af te halen bij de locale 

politiedienst.  
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* Minstens één van de fuifstewards beschikt over een GSM-toestel.  Het GSM-nr. wordt 
doorgegeven aan de politiediensten. 

* De locale politie kan, om redenen die zij gepast acht, beslissen een bepaalde persoon 
niet als fuifsteward te aanvaarden.  De inrichters dienen dan iemand anders voor te 
stellen.  

* De verantwoordelijke voor de organisatie van de fuif en de verantwoordelijke van de 
stewards moeten zich uiterlijk vijftien kalenderdagen voor het evenement aanmelden bij 
de locale politie.  

- Wanneer geen fuifstewards ingezet worden, dient beroep gedaan op een professionele 
erkende bewakingsdienst.  Van deze organisatie moeten alle coördinaten gemeld worden 
aan de politie en dit tevens vijftien dagen voor het evenement. 
Een combinatie van fuifsteward en een professionele erkende bewakingsdienst is 
toegestaan. 
Indien de burgemeester oordeelt dat het een risicoactiviteit betreft, kan vanaf 500 
aanwezigen de inzet van een erkende bewakingsdienst opgelegd worden. 

 
 
paragraaf 8: Controlemaatregelen 
- De eigenaar(s), huurder(s) of welkdanige personen die aan de uitbating van de 

dansgelegenheid of andere voor het publiek toegankelijke manifestatie deelnemen, zijn 
verplicht - met het oog op een regelmatige controle - ten allen tijde toegang te verlenen aan 
de bevoegde bestuurlijke overheid, de plaatselijke brandweer alsook aan de politie. 

- De niet-naleving van de brandbeveiligingsmaatregelen kan eventueel aanleiding geven tot 
een onmiddellijke sluiting van de dansgelegenheid op bevel van de burgemeester. 

- De burgemeester of de dienstdoende politieofficier kan ten allen tijde de organisatie van 
een gelegenheidsdanspartij/fuif of andere voor het publiek toegankelijke manifestatie in de 
gemeente verbieden wanneer er gevaar bestaat voor de verstoring van de openbare orde of 
bij niet-naleving van deze politieverordening. 

 
 

Afdeling 3: Watervoorraden voor het blussen van branden 

Artikel 106: 
Het parkeren van voertuigen of het opslaan van zaken is verboden, ook tijdelijk, wanneer 
hierdoor de toegang tot of het gebruik van watervoorraden voor het blussen van branden 
gehinderd of verhinderd worden. 

Artikel 107: 
Het is verboden de identificatie- en herkenningstekens van de watervoorraden voor het 
blussen van branden onherkenbaar te maken, te beschadigen, onzichtbaar te maken of te 
laten maken. 

Artikel 108: 
De personen  die er bij sneeuwval mee belast zijn zonder verwijl voor de door hen 
gebruikte eigendom een doorgang vrij te maken voor de voetgangers, zijn er eveneens toe 
gehouden de bereikbaarheid van de brandmonden en van de zuigputten te verzekeren. 
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Afdeling 4: Bepalingen betreffende het blussen van branden. 

Artikel 109: 
Eenieder is verplicht te gedogen dat door of vanwege de bevoegde politie-of 
brandweerdiensten al die maatregelen getroffen worden, die ter blussing van brand, tot 
afwending van brandgevaar, ter voorkoming van uitbreiding van brand, of ter afwering van 
gevaar voor de openbare veiligheid nodig geoordeeld worden. 

Artikel 110: 
De bewoners van in nabijheid gelegen huizen zijn verplicht ten aanzien van het aanvoeren 
van water, terstond die maatregelen te nemen of te gedogen die door de ter plaatse zijnde 
bevoegde politie- of brandweerdiensten ter blussing of ter voorkoming van uitbreiding van 
brand bevolen zijn. 

Artikel 111: 
De personen die zich bij een brand bevinden zullen de hulp moeten verlenen die door de 
bevoegde politie-of brandweerdiensten gevorderd wordt. 

Artikel 112: 
Buiten het in vorig artikel vermeld geval van opeising, is het verboden zich te begeven of 
te bevinden op het terrein dat in geval van brand, door de politie in het belang van de 
veiligheid van personen en goederen, is afgezet. 

Artikel 113: 
De personen wiens aanwezigheid, op of nabij de plaats van de brand, door de politie niet 
noodzakelijk wordt geacht, moeten zich op het eerste bevel van de politie verwijderen. 

Artikel 114: 
Hij, die uit een plaats waar brand ontstaan is, geredde voorwerpen onder zich mocht 
hebben, is verplicht deze aan de eigenaar terug te geven, of als zulks niet mogelijk is, er de 
verklaring van te doen aan het politiebureel, ten laatste binnen de vierentwintig uur. 
 
 
 

Afdeling 5: Gebouwen 

Artikel 115: 
Wanneer een bouwwerk van welke aard ook door bouwvalligheid de openbare veiligheid 
in het gedrang brengt zal de eigenaar verzocht worden het te herstellen en het gevaar te 
doen ophouden.  Een deskundige zal de hiertoe uit te voeren werken bepalen alsmede de 
tijd binnen dewelke dit moet geschieden. 
 
 
 

Afdeling 6: Openbare vergaderingen 

Artikel 116: 
Behoudens schriftelijke toelating van de Burgemeester is het verboden in open lucht 
openbare vergaderingen te organiseren.  De Burgemeester moet daarvan minstens acht 
dagen op voorhand op de hoogte gebracht worden. 
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Artikel 117: 
De deelnemers aan de in art. 116 bedoelde vergaderingen moeten gehoorzamen aan de 
bevelen van de bevoegde politiediensten die tot doel hebben de openbare veiligheid te 
vrijwaren of te herstellen. 
Artikel 118: 
De houders van de vergunning waarvan sprake in art. 116 zijn ertoe gehouden de 
voorwaarden na te leven die in deze vergunning worden gesteld. 
Artikel 119: 
De Burgemeester moet minstens 8 dagen op voorhand op de hoogte gebracht worden van 
de openbare vergaderingen die niet in open lucht plaats vinden. 
 
 
 

Afdeling 7: Speelpleinen of speelterreinen die toegankelijk zijn voor  het publiek  
(Aangevuld bij Gemeenteraadsbesluit dd 28.06.2004) 
Artikel 120: 
Het is verboden zonder schriftelijke vergunning van de Burgemeester ten gerieve van het 
publiek op de speelpleinen of op de speelterreinen een schommel, glijbaan, wip, draaimolen, 
klimtoestellen, kabelbaan, kettingbrug, of eender welk ander speeltuig te plaatsen dat gevaar 
kan opleveren voor de veiligheid.  De Burgemeester stelt de bijzondere voorwaarden van de 
vergunning vast. 
Artikel 121: 
Voor de gemeentelijke speelterreinen, gelegen op het grondgebied Wingene, gelden voor de 
bezoekers, onverminderd de wettelijke of andere reglementaire beschikkingen, de navolgende 
bepalingen : 
1. De domeinen zijn (van zonsopgang tot zonsondergang ) uitsluitend en alleen toegankelijk voor de 

voetgangers.  Tussen zonsondergang en zonsopgang is het voor bezoekers verboden zich op gelijk 
welke wijze in de domeinen te bevinden.   

 Voornoemde verbodsbepalingen slaan niet op het verkeer belast met de werken in de domeinen en 
op het verkeer van de ordediensten en de hulpdiensten. 

 Personen die een hond binnen de domeinen brengen moeten deze aan de leiband houden en dienen 
eventuele fecaliën te verwijderen en te deponeren in de vuilnisbakken. 

2. Het is verboden in de domeinen op eender welke wijze te kamperen. 
3. Het is verboden gelijk  welke handeling te stellen waardoor het oorspronkelijke karakter zou 

worden verstoord of waardoor enige beschadiging of vernieling zou ontstaan, hetzij aan de 
beplantingen, gewassen, vruchten en het domein; hetzij aan gelijk welke roerende en onroerende 
goederen welke zich in de domeinen bevinden. 

4. Het is verboden iedere handeling te stellen waardoor de rust en orde zou worden verstoor, hetzij 
door samenscholingen, hetzij om manifestaties te houden, doorgangen te belemmeren, zich 
onbetamelijk te gedragen, transistors of om het even welk ander muziek- of geluidsverwekkend 
toestel of instrument binnen te brengen , bij zicht te hebben of te doen spelen, gelijk welke 
druksels uit te delen, te verkopen,te verspreiden of weg te werpen, welkdanig vuilnis te storten; 

5. Er mag binnen en rondom de domeinen niet worden geleurd, noch mogen koopwaren worden 
uitgestald, verkocht of bij wijze van reclame worden aangeboden: 

6. Het is verboden vuren aan te leggen, bloemen en planten te plukken, verzamelen van droog hout, 
strooisels, droge bladeren, bos – of bladgrond of het weghalen van deze. 

7. Het publiek moet zich gedragen naar de richtlijnen die hen op een behoorlijke wijze door middel 
van aanwijzigen en borden of door enige ander middel te kennis worden gebracht; 

8. Tijdens de maanden juli en augustus is tijdens de weekdagen van 12u00  tot 18u00 het gebruik 
van de speelterreinen op de sportcentra exclusief voorbehouden voor de gemeentelijke 
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speelpleinwerking. Het College van Burgemeester en Schepenen kan nog bijkomende periodes 
vaststellen. 

9. Verdere afwijkingen van hetgeen in artikel 1.121 is opgelegd, kunnen door het college van 
Burgemeester en Schepenen, de dagen en de toegangsuren tot het domein nader bepaald worden 
en kunnen ook uitzonderingen op deze bepalingen gegeven worden voor wat het gebruik van de 
domeinen betreft voor het houden van bepaalde activiteiten 

10. Het gebruik van de speeltuigen is behoudens uitdrukkelijke toelating niet toegestaan aan personen 
ouder dan 16 jaar. 

Artikel 122 : 
Iedere bezoeker is overeenkomstig de artikelen 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk 
Wetboek, verantwoordelijk voor de schade door hem veroorzaakt.  Verenigingen kunnen 
als zodanig verantwoordelijk gesteld worden.  De leraars, leiders of monitors van school-, 
jeugd- , sportgroepen en andere groepen zijn verantwoordelijk voor de personen die onder 
hun leiding staan. 

Artikel 122bis: 
Elke beschadiging van gemeentelijke eigendommen geeft aanleiding tot betaling van een 
vergoeding gelijk aan de herstellingskosten of de kosten van vervanging van het 
beschadigde. 

Artikel 122ter: 
Door het eenvoudig feit van hun verblijf op het grondgebied van de domeinen, verklaren 
de bezoekers zich te onderwerpen aan alle beschikkingen van onderhavig reglement en 
inzonderheid zich rekenschap te geven van hun verantwoordelijkheid inzake de schade 
toegebracht aan de beplantingen, gebouwen, installaties, goederen en tegenover derden.  
Tevens ontslaan zij de Gemeente van elke verantwoordelijkheid ten hunnen opzichte. 

Artikel 122quater: 
Behalve proces-verbaal kan het verzet tegen het niet-naleven van de reglementen 
aanleiding geven tot onmiddellijke verwijdering uit het domein.  Het College van 
Burgemeester en Schepenen kan tijdelijk of definitief de toegang tot het domein ontzeggen 
aan personen die de bepalingen van dit reglement niet naleven. 
 
 
 

Afdeling 8: Bepalingen die de hoofdstukken III en IV gemeen hebben 

Artikel 123: 
Wie bemerkt dat er iets kan gebeuren of gebeurd is dat van die aard is dat de openbare 
gezondheid of veiligheid erdoor in gevaar komt, is verplicht onmiddelllijk de openbare 
overheid te verwittigen. 
Iedere oproep en ieder alarm die geen ander doel hebben dan een nutteloos optreden van 
de overheid te veroorzaken, zijn verboden. 
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HOOFDSTUK V: BEGRAAFPLAATSEN 

(Aangepast bij Gemeenteraadsbesluit dd 29.06.2009 en van toepassing per 01.09.2009) 

Afdeling 1: Algemene Bepalingen: 

Artikel 124: Openingstijden  
(overeenstemmend met artikel 34 van het gemeentelijk reglement op begraafplaatsen) 
De begraafplaatsen zijn elke dag toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.  
 

Artikel 125: Diefstal of beschadiging 
(overeenstemmend met artikel 35 van het gemeentelijk reglement op begraafplaatsen) 
De gemeente is niet belast met de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen. 
Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de diefstallen of 
beschadiging welke op de begraafplaatsen ten nadele van de families zouden gepleegd 
worden aan de graven, de erop aangebrachte gedenktekens en de beplantingen.  
 

Afdeling 2: Verbodsbepalingen 

Artikel 126 
(overeenstemmend met artikel 36 van het gemeentelijk reglement op begraafplaatsen) 
Het is op de begraafplaatsen verboden handelingen te verrichten, waardoor de orde of de 
aan de overledenen verschuldigde eerbied verstoord wordt.  
Het is in het bijzonder verboden om: 
a) aanplakbrieven of opschriften aan te brengen, behoudens in de gevallen die bepaald zijn in 

het decreet van 16 januari 2004 of in deze politieverordening; 
b) goederen te koop aan te bieden of diensten aan te bieden; 
c) de grafperken en de aanplantingen van de begraafplaats en aanhorigheden te betreden of 

op welke wijze dan ook te beschadigen; 
d) de graftekens en alle hulde- en versieringsvoorwerpen op welke wijze dan ook te 

beschadigen; 
e) binnen de omheining van de begraafplaats of aanhorigheden vuilnis en afval neer te 

leggen, tenzij op de daartoe bestemde plaatsen; 
f) om zich op de begraafplaats en de aanhorigheden te gedragen op een wijze die niet 

overeenstemt met de ernst en de stilte van de plaats met de eerbied verschuldigd aan de 
doden; 

g) met voertuigen, met uitzondering van ceremonievoertuigen of dienstvoertuigen, de 
begraafplaats binnen te rijden, tenzij om uitzonderlijke redenen waarvoor toestemming 
wordt verleend door de burgemeester; 

h) vergezeld te zijn van honden of andere dieren, met uitzondering voor visueel 
gehandicapten of andere minder validen met hun geleidehond, politiediensten en erkende 
bewakingsondernemingen met waak-, speur-, en verdedigingshonden; 

i) opschriften of grafschriften aan te brengen die de welvoeglijkheid, de orde en de aan de 
doden verschuldigde eerbied verstoren.  
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Afdeling 3: Strafbepalingen 

Artikel 127 
(overeenstemmend met artikel 37 van het gemeentelijk reglement op begraafplaatsen) 
Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene, en provinciale reglementen of 
verordeningen in geen andere straffen voorzien en voor zover de artikelen 315, 340, 453, 
en 526 van het Strafwetboek niet van toepassing zijn, worden bij de inwerkingtreding van 
de uitvoeringsbesluiten en de aanstelling van de bevoegde ambtenaar, zoals bepaald in 
artikel 119 bis van de nieuwe gemeentewet, inbreuken op bepaalde artikelen van deze 
verordeningen bestraft met administratieve sancties: 
- inbreuken op artikel 126 zullen gesanctioneerd worden met een administratieve 

geldboete, opgelegd door de hiertoe aangestelde ambtenaar conform de procedure, vervat 
in artikel 119 bis § 9 tot en met §12 (nieuwe gemeentewet). Worden deze inbreuken 
gepleegd door een  of meerdere minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar heeft/ 
hebben bereikt op het tijdstip van de feiten, kan een administratieve geldboete worden 
opgelegd conform de procedure, vervat in artikel 119 bis, §12, tweede tot en met het 
zesde lid (nieuwe gemeentewet).  
De omvang van de administratieve geldboete zal proportioneel zijn in functie van de ernst 
van de inbreuk die de boete verantwoordt en van eventuele herhaling. De boete zal 
ongeacht de omstandigheden alleszins het bedrag van het wettelijke voorziene maximum 
van €250,00 niet overschrijden; 

- inbreuken op overige artikelen blijven bestraft met politiestraffen. 
 

Artikelen 128 tot en met 162 
Opgeheven met ingang van 01 september 2009. 

 
 
 
 

HOOFDSTUK VI: OPENBARE RUST 

Afdeling 1: Belemmering van licht en zicht. 

Artikel 163: 
Het is verboden voorwerpen, die het licht of het zicht kunnen belemmeren of die hinderend 
zijn of onwelriekende geuren verspreiden, te plaatsen voor woningen.  Dergelijke 
voorwerpen dienen op voldoende afstand geplaatst, langs onbewoonde straatgedeelten 
zonder de normale doorgang te belemmeren. 
 

Afdeling 2: Vervoer van onwelriekende stoffen 

Artikel 164: 
(opgeheven sinds 01.03.1991 door decreet van 23.01.1991.) 
(Gemeenteraad 06.05.1991.) 
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Afdeling 3: Lawaaihinder 

Artikel 165: 
Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke machtiging door de Burgemeester, om 
het even welke tuigen, al dan niet mechanische of elektrische hulpmiddelen of andere 
rustverstorende toestellen, al dan niet gebruikt voor het maken van propaganda of reclame, 
op de openbare weg of buitenshuis te gebruiken of in werking te brengen. 
Het gebruik van bovengenoemde toestellen, die binnen de gebouwen zijn geplaatst mogen 
geen oorzaak zijn van gerechtigde klachten van geburen. 
 

Artikel 166: 
Het is ten alle tijde verboden verbrandings- of ontploffingsmotoren of mechanische tuigen 
op gang te brengen in open lucht of binnen gebouwen zowel op openbare als private 
terreinen op minder dan 200 m van de bewoonde huizen, indien deze niet voorzien zijn van 
een behoorlijk werkende geluidsdemping. 
 

Artikel 167: 
Het is verboden tussen tweeëntwintig en zes uur het begin en einde van werkuren of 
rustpozen, in de bedrijven aan te kondigen op een wijze die storend kan zijn voor de 
omwonenden of oorzaak van gerechtvaardigde klachten van geburen. 
 

Artikel 168: 
In bebouwde woonwijken is het gebruik van grasmaaiers of andere werktuigen, 
aangedreven door ontbrandingsmotoren verboden tussen twintig en acht uur. 
Evenals overdag op zon-en feestdagen, indien het veroorzaakte lawaai  oorzaak kan zijn 
van gerechtvaardigde klachten der geburen. 
 

Artikel 169: 
Het is ten alle tijde en op om het even welke plaats verboden vuurwapens af te schieten, 
knalsignalen of ontploffingen te veroorzaken, die personen of dieren kunnen doen 
opschrikken, of oorzaak kunnen zijn van gerechtvaardigde klachten van omwonenden. 
 
 

Afdeling 4: Voetzoekers 

Artikel 170: 
Het is verboden voetzoekers of om het even welke vorm of soort van ontploffingspatronen 
of -tuigen, vuurpijlen of andere vuurwerkpatronen te gebruiken. 
De Burgemeester kan, betreffende vreugdeschoten, afwijkingen toestaan en zal de 
voorwaarden terzake bepalen. 
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Afdeling 5: Hinder of last aandoen 

(artikel 171 is gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 30.06.2008, meer bepaald inzake 
gebruik alarmkanonnen) 

Artikel 171: 
Het is verboden: 
- aan deuren te bellen of te kloppen met het inzicht de bewoners te storen of te plagen. 
- lawaai of schrikwekkende gebaren te maken of bezigheden te verrichten die andermans 
duiven kunnen verschrikken. 
- duiven, die niet aan prijskampen meedingen te laten rondvliegen op de uren dat de aan 
prijskampen meedingende duiven kunnen worden verwacht; 
- met sneeuwballen, stenen, ballen of om het even welke andere voorwerpen te werpen; 
- vogelschrikkanonnen en/of andere geluidsproducerende toestellen voor het verjagen van 
vogels en bij het beschermen van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt op te stellen op een 
afstand van minder dan 200 meter van een woongebied zoals bepaald in de gewestplannen 
en/of andere plannen van aanleg of RUP’s, en/of op een afstand van minder dan 100 meter 
van een bewoonde woning vreemd aan de landbouwuitbating en/of op een afstand van 
minder dan 50 meter van een openbare weg. 
Het gebruik van vogelschrikkanonnen is bovendien enkel toegestaan mits op hetzelfde 
perceel te zelfder tijd geluidsarme en milieuvriendelijke alternatieve bestrijdingsmethoden 
worden toegepast. 
Het gebruik van de vogelschrikkanonnen en/of andere geluidsproducerende toestellen is 
verboden tussen 22 en 6 uur.  Het kanon mag niet meer dan 6 knallen per uur produceren. 
De opening van het kanon moet ten allen tijde weggedraaid zijn van een woongebied, een 
bewoonbare woning en/of de openbare weg. 
 
 

Afdeling 6: Weddenschappen 

Artikel 172: 
Het is verboden weddenschappen of om het even welke vorm van 
kansspelen in te richten of te houden in het openbaar. 

Artikel 173: 
Het is verboden aan dergelijke weddenschappen deel te nemen, mede te werken, of toe te 
laten op zijn privaat terrein of lokaal. 

Artikel 174: 
De weddenschappen met wettelijke vergunning, afgeleverd door de gemachtigde overheid, 
vallen niet onder toepassing van dit verbod, in zover de voorwaarden omschreven in die 
vergunning worden nagekomen. 
 
 

Afdeling 7: Maskers 

Artikel 175: 
Het is verboden zich gemaskerd, vermomd of verkleed in het openbaar te vertonen. 
De Burgemeester kan in bijzondere omstandigheden afwijkingen toestaan. 
De personen, die zich gemaskerd, vermomd of verkleed met machtiging in het openbaar 
vertonen, mogen geen stokken of wapens hanteren. 
Niemand mag een vermomming dragen, die van aard is de openbare orde te storen.  
Gemaskerde of vermomde personen mogen geen vlugschriften uitdelen of verspreiden. 
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Afdeling 8: Baden en zwemmen 

Artikel 176: 
Het is verboden te baden of te zwemmen in publieke waterlopen en vijvers. 
 

Afdeling 9: Drankslijterijen 

Artikel 177: 
Het is verboden bij elke uitbating van drankslijterijen drank te bedienen na het 
sluitingsuur. 
 

Artikel 178: 
Ieder uitbater van een drankslijterij moet ervoor zorgen dat alle personen, vreemd aan zijn 
inrichting, deze hebben verlaten op het sluitingsuur. 
 

Artikel 179: 
Het is verboden aan alle personen, vreemd aan het huis, zich na sluitingsuur in een 
drankslijterij of aanhorigheden te bevinden. 
 

Artikel 180: 
Het sluitingsuur van de drankslijterijen en andere voor het publiek toegankelijke plaatsen 
is bepaald vanaf ... uur 's nachts tot ... uur 's morgens. 
 

Artikel 181: 
Van artikel 180 kan afgeweken worden mits het betalen van een belasting waarvan het 
bedrag wordt vastgesteld door de Gemeenteraad. 
In geval van het toestaan van een verlenging dient dit kenbaar gemaakt bij middel van een 
kenteken van vrijstelling, zodanig geplaatst voor het venster van de inrichting, dat het van 
buitenuit goed zichtbaar is. 
 

Artikel 182: 
Bij wanordelijkheden of indien de uitbater niet bij macht blijkt te zijn de orde in zijn 
instelling te handhaven of indien derwijze gerucht gemaakt wordt dat de rust van de buren 
erdoor gestoord wordt, mogen de drankslijterijen ten allen tijde door de politie gesloten 
worden. 
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Afdeling 10: Zittingen van de gemeenteraad. 

(artikel 182bis werd bijgevoegd bij gemeenteraadsbeslissing van 16.10.1990) 

Artikel 182 bis: 
- Het publiek in de raadszaal wordt beperkt tot het aantal zitplaatsen.   
- Niemand mag op de trappen of in de gangen blijven staan. 
- Alle uitgangen moeten steeds bereikbaar zijn. 
- Het is verboden op de stoelen te staan. 
- De Voorzitter, de Schepenen, de Raadsleden en de Gemeentesecretaris mogen gebruik 

maken van de in de zaal aangebrachte geluidsversterkende installatie. 
Buiten deze personen mag niemand anders enige geluidversterkende installatie gebruiken 
of bij zich dragen. 

- Het is verboden enig voorwerp binnen te brengen of bij zich te dragen dat gevaar kan 
opleveren voor de openbare orde. 

 
 
 

HOOFDSTUK VII: MAATREGELEN VAN AMBTSWEGE EN STRAFBEPALING: 

Artikel 183: 
Wanneer deze verordening of de uitvoeringsbesluiten daarvan overtreden worden en ieder 
uitstel gevaar zou kunnen opleveren, laat de bevoegde gemeentelijke overheid van 
ambtswege de maatregelen uitvoeren die de overtreder verzuimt, en dit op zijn kosten. 
 

Artikel 184: 
Onverminderd de toepassing van: 
- artikel 10 van de wet van 30 juli 1979 betreffende preventie van brand en ontploffing en 
betreffende verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke 
gevallen , 
- de artikelen 315, 340, 453 en 526 van het Strafwetboek, 
worden de overtredingen van deze verordening en van de uitvoeringsbesluiten daarvan 
gestraft met een gevangenisstraf van minstens één dag en hoogstens zeven dagen, alsook 
met een geldboete van minstens één frank en hoogstens vijfentwintig frank of met één van 
die straffen alleen. 
Naast de straf zal de politierechtbank, als het opportuun is, beslissen dat de overtreding 
binnen de door het vonnis vastgestelde termijn hersteld moet worden en zal ze bepalen dat, 
als de beslissing niet ten uitvoer gebracht wordt, het gemeentebestuur hiervoor zal zorgen 
op kosten van de overtreder; deze laatste zal krachtens hetzelfde vonnis gedwongen 
kunnen worden de uitgave terug te betalen gewoon op grond van een door het College van 
Burgemeester en Schepenen opgemaakte staat. 
 

Artikel 185: (gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 16.10.1990). 
"Op datum van de bekendmaking van het Algemeen Politiereglement van 27 juni 1984, 
worden alle verordeningen en reglementen opgeheven, die van kracht zijn op het geheel of 
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een gedeelte van het grondgebied van de gemeente en die op grond van artikel 135, par 2, 
van de nieuwe gemeentewet of op grond van het voormalige decreet van 14 december 
1789 betreffende het instellen van de gemeentebesturen en van de voormalige titel XI van 
het decreet van 16 en 24 augustus 1790 betreffende de rechterlijke organisatie betrekking 
hebben op de openbare orde, inzonderheid op de openbare rust, op de openbare veiligheid, 
op de openbare gezondheid en op de openbare reinheid, zoals die zijn vastgesteld 
overeenkomstig artikel 119 van de nieuwe gemeentewet of overeenkomstig artikel 78 van 
de voormalige gemeentewet, met uitzondering van de aanvullende verkeersreglementen, 
de bouwverordeningen en de verkavelingsverordening." 
 
(Wijziging G.R. 16.10.1990.) 
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TREFWOORD ARTIKEL 
 
AFVALWATER  
afloop van regenwater en - 60-62 
lozing van industrieel - 63 
 
ALARMKANON 
gebruik van automatisch  171 
 
BADEN 
- en zwemmen 176 
 
BEGRAAFPLAATSEN 124-162 
Ordemaatregelen  124-127 
 
BERMEN 
gelijkgrondse -  1 
 
BLUSSEN VAN BRANDEN 
bepalingen betreffende het -  109-114 
 
BOMEN 
hoogstammige - 71-73 
 
BRAAKLIGGENDE GRONDEN 
afsluiten van -  50 
 
BRAND 
bepalingen betreffende het blussen van -  109-114 
- beveiliging in dansgelegenheden 80-104  
voorzorgsmaatregelen tegen - 105 
watervoorraden voor het blussen van 106-108 
 
BRANDSTOF 
gebruik van - voor verwarming van gebouwen 76 
 
CONTAINERPARKEN 149bis 
 
DANSGELEGENHEDEN 80-104 
bepaling 80 
bijzondere voorschriften 96-101 
binneninrichting, wandbekleding, versiering 82-83 
brandbestrijdingsmiddelen 93-95 
buitendeuren 84,86, 
  100 
controlemaatregelen 102 
nooduitgang 85,86, 
  100 
overgangsmaatregel 104 
strafbepaling 103 
verlichting, elektrische installaties en noodverlichting 90-92 
verluchting 99 
verwarming, verwarmingstoestellen 87-89 
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DANSPARTIJEN 
aangifte van openbare 81 
 
DANSTENTEN 
oprichten van 105  
 
DIEREN 
verkeer en laten rondlopen van 5-39 
 
DRANKSLIJTERIJEN 
sluitingsuur van 177-182 
 
DUIKERS 
ontstoppen, reinigen, herstellen van 65 
 
DUIVEN 
uitvliegen van 171 
 
FEESTTENTEN 
oprichten van 105 
 
FUIVEN 
organiseren van 105 
 
GEBOUWEN 
veiligheid van 115 
 
GEMEENTERAADSZITTINGEN 182bis 
 
GEZONDHEID 
van de woningen 74 
openbare 74-79 
 
GIER EN MENGMEST 
vervoer, storten van 164 
 
GLASCONTAINERS 
gebruik van 58 
 
GRACHTEN 
opvullen of verleggen van 69 
verdelging van ratten langs 70 
verstopping of bevuilen van 68 
 
GRAFTEKENS 124-127 
 
GRASMAAIERS 
gebruik van 168 
 
HINDERLIJKE GOEDEREN 
opstapelen, verspreiden, vervoeren en lozen van 75 
 
HONDEN 
ronddolende 39 
verkeer en laten rondlopen van 36-38 
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HUISNUMMERS 
plaatsen van 45 
 
HUISVUIL 
ophalen van 55-56, 
ophalen van groot 57,59 
 
IJZEL 
bestrijding van 42-43 
reinigen van de openbare weg bij sneeuw of 42-43 
 
INZAMELINGEN 
op de openbare weg 34 
 
KELDERGATEN, KELDERINGEN 
afdekken van 6 
 
KISTING 
van stoffelijke overschotten 131-133 
 
KNALSIGNALEN 
veroorzaken van 169 
 
LAWAAIHINDER 165-169 
 
LEIDINGWATER 
gebruik van - bij waterschaarste 78-79 
 
LEUREN 
op begraafplaatsen 126 
op de openbare weg 46-47 
 
LICHT EN ZICHT 
belemmeren van 163 
 
MAATREGELEN VAN AMBTSWEGE 183 
MANIFESTATIES 
op de openbare weg 2-4 
 
MARKTEN 46-47 
 
MASKERS  
dragen van 175 
 
ONBEBOUWDE GRONDEN 
afsluiten van 50 
 
ONWELRIEKENDE STOFFEN  
vervoer, storten van - 164 
 
OPENBARE WEG 
bepaling 1 
gebruik van een schietwapen op of in de nabijheid van de van de - 40-41 
verzamelingen op de - 34 
manifestaties op de 2-4 
privatief gebruik van de 5-11 
reinheid van de - 48 
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reinigen van de - 66-67 
reinigen van de - bij sneeuw of ijzel 42-43 
reclameborden op de - 15 
samenscholingen op de - 2-4 
snoeien van planten op eigendommen langs de - 31 
terrassen op de - 12-14 
uitvoeren van werken op de - 16-17 
uitvoeren van werken buiten de - 18-30 
verblijf van woonwagens op de - 8 
 
PRIVATIEF GEBRUIK 
- van de openbare weg 5-11 
bepaling 5 
 
RATTENVERDELGING 70 
 
REGENWATER 
afloop van - en afvalwater 60-62 
 
REINHEID 
- en milieuzorg  48-73 
- van de gemeente  49-54 
- van de openbare weg  48 
 
REINIGEN VAN DE OPENBARE WEG  66-67 
- bij sneeuw of ijzel  42-43 
 
RECLAMEBORDEN 
bezetten van de openbare weg met - 15 
 
RIOLEN 
ontstoppen, herstellen, reinigen van - 64 
 
RIOLERINGSNET 
bepalingen betreffende het - 60-65 
 
RUST 163-182 
 
SAMENSCHOLINGEN 
- op de openbare weg 2-4 
 
SCHADELIJKE GOEDEREN 
opstapelen, verspreiden, vervoeren en lozen van - 75 
 
SCHIETWAPEN  
gebruik van een - op of in de nabijheid van de openbare weg 40-41 
 
SLUITINGSUUR 
- van drankslijterijen 177-182 
 
SNEEUWVAL 
reinigen van de openbare weg bij - of ijzel 42-43 
 
SNOEIEN VAN PLANTEN 
- op eigendommen langs de openbare weg 31 
 
SPEELPLEINEN EN SPEELTERREINEN 
- toegankelijk voor het publiek 120-122 
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STRAATNAAMBORDEN 
plaatsen van - op de gevels van gebouwen 44 
 
STRAFBEPALINGEN 184 
 
TERRASSEN 
bezetten van de openbare weg met - 12-14 
 
VEILIGHEID 
openbare - 80-122 
- en gemak van doorgang op de openbare weg 1-47 
- van gebouwen 115 
 
VENSTERDORPELS 
plaatsen van voorwerpen op - of andere delen van gebouwen 32 
 
VENTEN 
- op begraafplaatsen 126 
- op de openbare weg 46-47 
 
VERGADERINGEN 
openbare - in open lucht 116-118 
openbare - niet in open lucht 119 
 
VERKEERSTEKENS 
plaatsen van - op de gevels van gebouwen 44 
 
VERWARMINGSINSTALLATIES 
gebruik van - met verbranding 77 
 
VOETZOEKERS 
gebruik van - 170 
 
VREUGDESCHOTEN 
lossen van - 170 
 
VUURWAPENS 
afschieten van - 169 
 
VUURWERKPATRONEN 
gebruik van - 170 
 
WATERPUTTEN 
afsluiten van - en andere gevaarlijke diepten 7 
 
WATERSCHAARSTE 
gebruik van leidingwater bij - 78-79 
 
WATERVOORRADEN 
- voor het blussen van branden 106-108 
 
WEDDENSCHAPPEN 
inrichten van - 172,174 
deelnemen aan - 173,174 
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WERKEN 
uitvoeren van - buiten de openbare weg 18-30 
uitvoeren van - op de openbare weg 16-17 
 
WONINGEN 
 gezondheid van de - 74 
 
WOONWAGENS 
verblijf van - op de openbare weg 8 
verblijf van - op privaat terrein 9-10 
 
ZONNESCHERMEN 
 plaatsen van - langs de openbare weg 33 
 
ZWEMMEN 
- of baden in publieke waterlopen 176 
 
 
 


