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REGLEMENT HOUDENDE BEPALING VAN DE 
GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES 

 
 
AFDELING 1. ALGEMENE BEPALINGEN 

 
Artikel 1 
De politieverordeningen die in strijd zijn met dit reglement worden door middel van dit 
document opgeheven. 

 
Artikel 2 
Deze politieverordening heeft tot doel de openbare orde, zeden, rust, veiligheid, reinheid en 
gezondheid te regelen, alsook de hinderlijke gedragingen. 

 
Artikel 3 
Voor de toepassing van deze politieverordening wordt verstaan onder: 

 
folkloristische feestvuren: 
open vuur van onbehandeld hout ter gelegenheid van het instandhouden van een oud en/of 
folkloristisch gebruik zoals o.a. het Sint-Maartensvuur; 

 
geluidsmeter: 
Het geluidsniveau in dB(A) wordt gemeten zoals gedefinieerd in bijlage 4.5.1 van Vlarem II; 

 
in beslag nemen: 
maatregel waarbij de gerechtsdeurwaarder en/of politiediensten eigendommen, goederen of 
bankrekeningen kunnen onttrekken aan de vrije beschikking van de eigenaar; 

 
inzamelrecipiënt: 
middel om iets in op te vangen, mee op te nemen of tijdelijk te stockeren met als doel het 
ingezamelde af te voeren naar een daartoe bestemde plaats; 

 
kampvuur: 
open vuur van onbehandeld hout ter gelegenheid van het afsluiten van een meerdaagse 
bijeenkomst georganiseerd door een erkende vereniging; 

 
manifestatie: 
een georganiseerde samenkomst op een openbare plaats of op het openbaar domein; 

 
muziek: 
alle vormen van muziekemissie, elektronisch versterkt en voortkomend van blijvende of 
tijdelijke geluidsbronnen; 

 
oneigenlijk gebruik: 
het aanwenden of het gebruiken van een voorwerp of installatie waarvoor het niet ontworpen 
of waartoe het niet bestemd werd; 

 
openbaar domein: 
de private en publieke eigendom van een overheid (gemeente, provincie, staat) zoals bv. 
parken, groene zones, straten, pleinen, kerkhoven, stegen, bermen, taluds langs een 
openbare weg of waterloop, servituten conform de atlas van de buurtwegen; 
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parken en plantsoenen: 
alle plaatsen in het openbaar domein, van zodra zij aangelegd zijn met gras, bloemperken, 
heesters of naaldgewassen, bomen en ook wegen die zich in deze beplante ruimten 
bevinden en desgevallend de bloembakken behorende aan het gemeentebestuur die zijn 
opgesteld langs de openbare weg of in openbare gebouwen; 

 
plantage: 
uitgestrekt terrein bestaande uit één perceel of meerdere aan elkaar gesloten percelen 
gebruikt als kweekplaats van bepaalde gewassen, groenten of vruchten; 

 
publiek toegankelijke plaatsen: 
elke plaats waartoe andere personen dan de beheerder en de personen die er werkzaam zijn 
toegang hebben ofwel omdat ze geacht worden gewoonlijk toegang te hebben tot die plaats, ofwel 
omdat ze er toegelaten zijn zonder individueel te zijn uitgenodigd; 

 
taluds: 
helling, glooiing van het zijvlak van wegen, spoorwegen, dijken, waterlopen of een knik in het 
reliëf van hellinggronden; 

 
vergunning: 
schriftelijke toelating bekomen van de burgemeester en/of het college van burgemeester en 
schepenen voor een activiteit zoals aangevraagd overeenkomstig de voorschriften van 
artikelen 4 en 5 van deze politieverordening; 

 
voorwerpen: 
materiële zaken, objecten die o.a. kunnen hinderen, bevuilen, schaden en die als wapen 
kunnen worden gebruikt; 

 
wapen: 
wapen zoals gedefinieerd in artikel 135 strafwetboek, namelijk alle toestellen, werktuigen, 
gereedschappen of andere snijdende, stekende of kneuzende voorwerpen die men heeft ter 
hand genomen om te doden, te wonden of te slaan, zelfs indien men geen gebruik ervan 
gemaakt heeft; 

 
woonzone: 
gebieden afgebakend en gedefinieerd door het gewestplan Sint-Truiden Tongeren, 
opgemaakt door het Vlaams gewest en goedgekeurd op 5 april 1977, hierin onder meer 
begrepen woongebied, woongebied met landelijk karakter, woonuitbreidingsgebied, enz. 

 
Artikel 4 
In de artikelen waarvan sprake is van het aanvragen en het bekomen van vergunningen 
dienen volgende voorschriften te worden nageleefd: 
- de aanvraag dient schriftelijk en gemotiveerd ingediend te worden bij de gemeente ter 

attentie van de burgemeester en/of het college van burgemeester en schepenen zoals 
omschreven in het desbetreffende artikel en dit met een daartoe bestemd formulier zoals 
ter beschikking gesteld door de gemeente; 

- dergelijke aanvraag dient bovendien te gebeuren binnen de termijn die in het 
desbetreffende reglement is vastgelegd. De postdatum geldt als bewijs; 

- de houder van dergelijke vergunningen is verplicht zich te schikken naar de voorwaarden 
van de afgeleverde vergunning en moet op eenvoudig verzoek van de politiediensten of 
van een gemeentelijke ambtenaar voorgelegd kunnen worden. 
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Artikel 5 
De in artikel 4 vermelde aanvraag tot vergunning dient daarenboven minstens volgende 
gegevens te bevatten: 
- naam en adres van de verantwoordelijke organisator; 
- naam, adres en telefoonnummer van de verantwoordelijke contactpersoon tijdens de 

activiteit; 
- datum en uur van de activiteit; 
- plaats van de activiteit; 
- beschrijving van de activiteit met een gedetailleerd programma; 
- voorzorgsmaatregelen om de hinder naar de omgeving tot een minimum te beperken; 
- plan met aanduiding van de openbare wegen en plaatsen die worden in gebruik 

genomen; 
- kadastrale gegevens waarop de aanvraag betrekking heeft, indien nodig. 

 
De gegevens die dienen opgenomen te worden in de aanvraag zijn niet limitatief en kunnen 
te allen tijde uitgebreid worden op eenvoudig verzoek van de bevoegde overheid. Dergelijke 
aanvragen kunnen gedaan worden door middel van het daartoe bestemd formulier ter 
beschikking gesteld door het gemeentebestuur. 

 
 
AFDELING 2. BEPALINGEN IN VERBAND MET DE OPENBARE ORDE, ZEDEN, 
VEILIGHEID, GEZONDHEID EN REINHEID EN BETREFFENDE HINDERLIJKE 
GEDRAGINGEN 

 
HOOFDSTUK 1. Algemeen 

 
Artikel 6 
Behoudens andersluidende wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden op het 
openbaar domein en in publiek toegankelijke plaatsen de openbare orde en zeden nadelig te 
beïnvloeden. 

 
Artikel 7 
Het is verboden op gelijk welke manier ieder concert, spektakel, evenement, sportieve 
bijeenkomst of gelijk welke bijeenkomst die door de gemeentelijke overheid is toegelaten, te 
verstoren. 

 
Artikel 8 
Behoudens andersluidende wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden op het 
openbaar domein en in publiek toegankelijke plaatsen de openbare veiligheid nadelig te 
beïnvloeden en/of de veilige en vlotte doorgang in het gedrang te brengen. Opdat deze 
veiligheid, veilige en vlotte doorgang kan gegarandeerd worden, dienen hiertoe alle nodige 
maatregelen getroffen te worden. 

 
Artikel 9 
§1. Het is niet toegelaten aan de aanliggende gebruikers van de wegen om: 
- bermen en taluds te ploegen, te bezaaien, te beplanten, te bewerken of handelingen te 

stellen waardoor de vegetatie vernietigd wordt; tenzij men een vergunning heeft bekomen 
van het college van burgemeester en schepenen; 

- groenafval, gazonmaaisel of organisch materiaal in de bermen en taluds te storten; 
- leidingen aan te leggen in het openbaar domein zonder toelating van het college van 

burgemeester en schepenen; 
- normale zijdelingse waterafvoer van de weg te verhinderen; 
- op de berm landbouwmateriaal of voertuigen achter te laten; 
- putten of gaten te maken in de bermen en taluds; 
- putten of gaten te maken in de onmiddellijke omgeving die de stabiliteit van het openbaar 

domein kan aantasten; 
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- aanliggende gronden te verhogen zodat een waterafvoer van de weg belemmerd wordt; 
- bestaande afwateringsgrachten te beschadigen, dicht te ploegen; 
- sappen van groenvoederopslagplaatsen, mesthopen en bodemverrijkende en/of 

bodemverbeterende middelen op bermen en wegen te laten lopen; 
- mest, bodemverrijkende en/of bodemverbeterende middelen op te slaan op minder dan 

tien meter van de grens het openbaar domein van een betonweg, verharde weg of van 
aangrenzende percelen; 

- pulp- en bietenkuilen aan te leggen of op te slaan op minder dan drie meter van de grens 
het openbaar domein van een betonweg, verharde weg of van aangrenzende percelen. 
Op kruispunten dient evenwel een afstand van minstens vijf meter gerespecteerd te 
worden. 

 
§2. De voetpaden, straatgoten en bermen langsheen al dan niet bewoonde gebouwen 
dienen te worden onderhouden en bestendig proper te worden gehouden. Deze 
verplichtingen berusten: 
- voor bewoonde gebouwen: op de bewoner of gebruiker; 
- voor gebouwen zonder woonfunctie: op de conciërge, portiers, bewakers of de personen 

die belast zijn met het dagelijks onderhoud van de gebouwen; 
- voor leegstaande gebouwen of onbewoonde terreinen: op iedere houder van een reëel recht 

op het goed met name de eigenaars, vruchtgebruikers, erfpachters, opstalhouders, titularis 
van een gebruiksrecht, recht van bewoning, erfdienstbaarheid of huurders; 

- voor appartementen: op de personen die speciaal belast zijn met het dagelijks onderhoud 
ervan of deze aangeduid door een huishoudelijk reglement. Bij gebreke hiervan of indien 
deze persoon in gebreke blijft rust de verplichting op de bewoners of gebruikers van de 
gelijkvloerse verdieping en eerst op diegenen die aan de straatkant wonen. Indien er 
geen bewoners of gebruikers zijn op de gelijkvloerse verdieping valt de verplichting op de 
bewoners of gebruikers van de eerste verdieping, enzovoort; 

- voor openbare inrichtingen: op de beheerder van de inrichting; 
- in geval van bouwwerkzaamheden: hoofdelijk op de eigenaar en de aannemer. 
Deze verplichtingen omvatten onder andere het verwijderen van onkruid, vervuilende 
producten of materialen, en al het overige dat de veilige verplaatsing door gebruikers van 
voetpaden, straatgoten en bermen in het gedrang kan brengen. 
Voetpaden, straatgoten en bermen mogen enkel schoongemaakt worden op de meest 
aangewezen tijdstippen om de veilige en gemakkelijke doorgang en de openbare rust niet in 
het gedrang te brengen. 
Het onderhoud en de reiniging moeten op zo’n manier gebeuren dat de bestrating of de 
vegetatie niet beschadigd wordt. 

 
§3. Bij vriesweer is het verboden op het openbaar domein en op al dan niet verharde 
voetpaden water, sneeuw of ijs te storten of te gooien dat afkomstig is van privé- 
eigendommen. Bij sneeuwval of bij ijsvorming 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 vrijgemaakt van sneeuw of ijs en dat het nodige wordt 
gedaan om de gladheid ervan te vermijden. Deze activiteiten mogen de weggebruikers niet 
hinderen. De rioolmonden en goten moeten vrij blijven. 

 
Artikel 10 
Het niet naleven van artikel 9 vormt een overtreding in welk geval de eigenaar of de 
verantwoordelijke hiervan, per aangetekende brief in kennis gesteld wordt en verzocht wordt 
de nodige herstelwerken uit te voeren. Indien binnen de maand (voor overtredingen op basis 
van artikel 9§3 geldt een termijn van 2 dagen) na de schriftelijke ingebrekestelling niet wordt 
overgegaan tot het uitvoeren van de nodige herstelwerken, kan een administratieve boete 
worden opgelegd, of laat de gemeente van ambtswege de maatregelen uitvoeren die de 
overtreder verzuimt, zonder verdere verwittiging en op kosten en risico van de overtreder. 
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Artikel 11 
Het is verboden voorwerpen op het openbaar domein neer te werpen, te plaatsen of achter 
te laten die personen en/of de omgeving kunnen schaden. 

 
Artikel 12 
Het is verboden: 
1° een gemeenteweg te wijzigen, te verplaatsen of op te heffen zonder voorafgaand akkoord 
van de gemeenteraad; 
2° een gemeenteweg volledig of gedeeltelijk in te nemen op een wijze die het gewone 
gebruiksrecht overstijgt; 
3° de toegang tot een gemeenteweg of het gebruik en beheer ervan te belemmeren, te 
hinderen of onmogelijk te maken; 
4° op of in gemeentewegen werkzaamheden uit te voeren of gemeentewegen op welke wijze 
ook te beschadigen zonder voorafgaande toestemming van het college van burgemeester en 
schepenen of zijn gemachtigde. 

 

HOOFDSTUK 2. Toegang tot het openbaar domein 

Artikel 13 
Het gebruik van skateboards, inlineskates, rolschaatsen, BMX-fietsen, steps of 
aanverwanten is enkel toegelaten op voorwaarde dat de veiligheid van de voetgangers noch 
de vlotte doorgang in het gedrang wordt gebracht. Het college van burgemeester en 
schepenen kan het gebruik van skateboards, inlineskates, rolschaatsen, BMX-fietsen, steps 
of aanverwanten verbieden op de plaatsen die zij bepaalt. 

 
Artikel 14 
Tenzij men een vergunning heeft bekomen van het college van burgemeester en schepenen 
of tenzij het anders wordt bepaald via door het bestuur aangebrachte verkeersborden en 
verkeerstekens is het verboden op het hele grondgebied van de gemeente en op iedere 
plaats van de openbare weg langer dan 72 uur achtereenvolgens te verblijven of te 
kamperen in een tent, caravan, mobilhome, kampeerauto, woonauto of iedere andere 
verblijfsvorm die niet ontworpen is om als vaste woonplaats te dienen of waarvoor de 
vereiste vergunning niet is afgeleverd conform artikel 4.2.1. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009. 
Het is eveneens verboden meer dan 72 opeenvolgende uren op een privéterrein te verblijven 
in een mobiel onderkomen zoals een woonaanhangwagen, een caravan of een motorhome. 
In geval van overlast kan de burgemeester bovenstaande termijnen van 72 uur beperken tot 
24 uur. 

 
Artikel 15 
Het is verboden zich op het ijs van de waterlopen en stilstaande waters van het openbaar domein 
en de gemeentelijke eigendommen te begeven. Bij een voldoende ijsdikte kan de burgemeester 
na technisch advies te hebben ingewonnen afwijking verlenen op dit verbod. 

 
Artikel 16 
Behoudens andersluidende wettelijke en reglementaire bepalingen of behoudens vergunning 
van het college van burgemeester en schepenen en mits inachtneming van de voorschriften 
zoals bepaald in de artikelen 4 en 5 van deze politieverordening is het verboden terrassen, 
uitstalramen en/of kramen te plaatsen onder gelijk welke vorm en andere al dan niet 
bestendige verkooppunten en koopwaren op het openbaar domein uit te stallen. Hierbij dient 
steeds een vrije doorgang van minstens 1,5 meter gegarandeerd te worden. 
De voorwerpen, die in strijd met dit artikel zijn geplaatst of uitgestald, dienen op het eerste 
verzoek van de bevoegde diensten verwijderd te worden. Zo niet kan door de bevoegde 
diensten worden overgegaan tot de verwijdering ervan op kosten en risico van de overtreder. 
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De verkoop van etenswaren via tijdelijke verkooppunten is enkel mogelijk mits vergunning of 
indien dergelijke vergunning reeds is opgenomen in een tijdelijk vergunde organisatie en mits 
inachtneming van andere wettelijke bepalingen (zoals o.a. voedselveiligheidsnormen). 

 
Artikel 17 
§1. Onverminderd de verplichte naleving van de toepasselijke regelgeving, kan het gebruik 
van een drone klasse 1 en 2 zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 10 april 2016 met 
betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim 
boven het grondgebied van de gemeente Voeren slechts plaatsvinden na voorafgaandelijke 
melding aan de burgemeester. 
§2. De melding dient minstens één maand op voorhand schriftelijk te gebeuren. 
§3. De burgemeester kan steeds voorwaarden opleggen of kan de vlucht verbieden wanneer 
de openbare orde in het gedrang komt. 

 

HOOFDSTUK 3. Vervuiling van het openbaar domein 

Artikel 18 
Het is verboden op het openbaar domein en in voor het publiek toegankelijke plaatsen de 
openbare reinheid nadelig te beïnvloeden. 

 
Artikel 19 
Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen (o.a. het veldwetboek, 
VLAREM, VLAREMA, …) is het verboden om het even welke afvalstof te sluikstorten. Onder 
sluikstorten wordt verstaan: het achterlaten, opslaan of storten van om het even welke 
afvalstof op openbare en private wegen, plaatsen, terreinen, op een wijze of op tijdstippen 
die niet overeenstemt met het in voege zijnde afvalreglement en andere wettelijke 
bepalingen. 

 
Artikel 20 
Het is verboden afvalstoffen in straatgoten en rioolmonden te deponeren (zoals frietvet, olie, 
benzine, verf, cement, enz. ) die de normale waterafvoer kunnen verhinderen. 

 
Artikel 21 
§ 1. De eigenaars en houders van honden zijn verplicht te beletten dat de voetpaden en 
aanpalende huizen, groene bermen tussen voetpad en rijweg, begraafplaatsen, 
gemeentelijke parken, bossen, tuinen, speelpleinen en andere voor het publiek toegankelijke 
zones alsmede de fiets- en rijwegen bevuild worden door hun dieren. Enkel op voorziene 
locaties mogen de dieren zich ontlasten. 

 
§ 2. Indien toch uitwerpselen terecht komen op voornoemde plaatsen, zijn de eigenaar of 
houders van de honden verplicht deze uitwerpselen te verwijderen en te deponeren in een 
straatvuilcontainer of een speciaal voorzien recipiënt voor hondenpoep of moeten zij er voor 
zorgen dat deze uitwerpselen verwijderd worden met de gewone huisvuilophaling. 
De voormelde verplichtingen ontslaan de aangelanden echter niet van hun eigen 
verplichtingen inzake het rein houden van de openbare weg. 

 
§ 3. De begeleiders van honden zijn verplicht een zakje voor het verwijderen van de 
uitwerpselen van hun dier in bezit te hebben. Het zakje dient op het eerste verzoek van de 
politie te worden getoond. 

 
§ 4. Onderhavig artikel is niet van toepassing op blinden en andere gehandicapte personen 
met een geleidehond of assistentiehond, die zelf fysisch niet in staat zijn om de uitwerpselen 
te verwijderen. 
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Artikel 22 
De begeleiders van rij- en trekdieren zijn verplicht op het openbaar domein gelegen in een 
woonzone de uitwerpselen op te ruimen of mee te nemen in een daartoe geschikt 
inzamelrecipiënt. 

 
Artikel 23 
Het is verboden op het openbaar domein en in publiek toegankelijke plaatsen te urineren of 
een behoefte te doen, tenzij in sanitaire voorzieningen die speciaal hiervoor zijn ingericht. 
Het gebruik ervan moet gebeuren met inachtneming van de regels van goed fatsoen. Braken 
in het openbaar of op privé-eigendom toebehorend aan derden is eveneens verboden. 

 
Artikel 24 
Onverminderd de bepalingen van het Vlaamse reglement betreffende de milieuvergunning is 
het ruimen van aalputten met menselijke uitwerpselen verboden op zondagen en wettelijke 
feestdagen. Op andere dagen mag het ruimen plaatshebben van 7u tot 21u. Het uitstrooien 
van menselijke uitwerpselen mag niet op landbouwgronden. 

 
Artikel 25 
§1. Werkzaamheden die stof of afval op het openbaar domein of op de omringende 
eigendommen kunnen verspreiden, mogen slechts aangevat worden na het aanbrengen van 
schermen. 
§2. Indien de weg door om het even welke werkzaamheden wordt bevuild, is de uitvoerder 
van de werken verplicht om de weg onverwijld schoon te maken. Zo niet behoudt de 
bevoegde overheid zich het recht toe om schoon te maken op kosten en risico van de 
overtreder. 

 
Artikel 26 
Het is steeds, dus ook onder andere tijdens carnavalsoptochten en andere openbare 
evenementen, verboden om: 
- confetti of slingerpapier te gooien behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van 

de burgemeester; 
- confetti of slingerpapier op te rapen, met het oog dit opnieuw te werpen; 
- voorwerpen of middelen, onder andere spuitbussen met kleur- en/of scheerschuim, 

spuitbussen met haarlak en potten met schoensmeer, op de openbare weg of in 
openbare inrichtingen op een oneigenlijke manier te gebruiken zodat er schade en/of 
verwondingen veroorzaakt kunnen worden aan personen en/of goederen. 

 
Artikel 27 
Het is verboden flyers en strooibriefjes op de grond van het openbaar domein of publiek 
toegankelijke plaatsen te werpen. 
Het is eveneens verboden flyers en strooibriefjes achter ruitenwissers van voertuigen te 
steken. 
De overtreder van deze bepaling is verplicht de flyers en strooibriefjes op te ruimen. Zoniet 
behoudt de bevoegde overheid zich het recht toe dit onverwijld te doen op kosten en risico van 
de overtreder. 
Personen die folders, strooibiljetten of voorwerpen uitdelen aan mensen op het openbaar 
domein, moeten eveneens instaan voor de reinheid van en rond hun standplaatsen en 
dienen weggeworpen folders, strooibiljetten of voorwerpen, aansluitend op de activiteit, terug 
op te ruimen. 
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Artikel 28 
Het is verboden opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften en 
plakbriefjes aan te brengen of te plaatsen op het openbaar domein en op bomen, aanplantingen, 
plakborden, voor- en zijgevels van muren, omheiningen, pijlers, palen, zuilen, bouwwerken, 
monumenten en andere langs de openbare weg of in de onmiddellijke nabijheid ervan 
liggende opstanden, op andere plaatsen dan die welk door de gemeenteoverheden voor 
aanplakking zijn bestemd. Dit behoudens vergunning van het college van burgemeester en 
schepenen, in voorkomend geval mits schriftelijke toestemming van de eigenaar of de 
gebruiker, en mits inachtneming van de voorschriften zoals bepaald in de artikelen 4 en 5 
van deze politieverordening. 
Voor de gewestwegen kan het college van burgemeester en schepenen een vergunning 
afleveren na advies van de wegbeheerder. 

 
Artikel 29 
Het is verboden wettig aangebrachte aanplakbiljetten af te trekken, of te scheuren, of op 
enigerlei wijze onleesbaar te maken. 

 
Artikel 30 
Tijdelijke signalisatie mag geen hinder betekenen voor de bestaande bewegwijzering of 
straatnaamborden en mag geen schade toebrengen aan het openbaar domein. 
Deze signalisatie mag aangebracht worden maximum 1 week voor de manifestatie en dient 
samen met de bevestigingsmiddelen verwijderd te worden binnen de 48u na de manifestatie. 

 
Artikel 31 
Bij massamanifestaties is de organisator verplicht om een overeenkomst af te sluiten met de 
gemeente met als doel een aantal milieubelastende aspecten (waaronder o.a. ten minste 
vervat zijn: het aspect afval, het aspect geluid, bewegwijzering) te regelen. 

 

HOOFDSTUK 4. Werken aan het openbaar domein 

Artikel 32 
Behoudens voorafgaande vergunning van het schepencollege is het anderen dan bevoegde 
diensten niet toegelaten om welke reden ook: 
- werken uit te voeren aan de openbare weg of zijn aanhorigheden; 
- voet- en fietspaden opnieuw aan te leggen al dan niet na bouw- en sloopwerken; 
- opritten naar autobergplaatsen en dergelijke aan te leggen; 
- aansluitingen aan het rioleringsnet uit te voeren. 

 
Artikel 33 
§1. Iedere (rechts)persoon die werkzaamheden in de openbare ruimte uitvoert of laat 
uitvoeren is ertoe gehouden deze te herstellen in de staat waarin zij zich voor de uitvoering 
van de werkzaamheden bevond of in de staat die in de vergunning vermeld is. Zo niet kan, 
naast het opleggen van een administratieve geldboete, ambtshalve worden overgegaan tot 
herstel van de openbare ruimte op kosten en risico van de overtreder. 
§2. Werken op het openbaar domein, uitgevoerd door een nutsbedrijf, leidingenbeheerder of 
derde als opdrachtgever, welke vallen onder de toepassing van de Code voor infrastructuur- 
en nutswerken langs gemeentewegen zoals goedgekeurd door de gemeenteraad, en welke 
worden uitgevoerd in strijd met voormelde Code, kunnen aanleiding geven tot het opleggen 
van een administratieve geldboete. 
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HOOFDSTUK 5. Planten, bomen, begroeiingen allerhande, … 
 
Artikel 34 
De eigenaars, bewoners, huurders, erfpachthouders, opstalhouders, aangestelden en 
vruchtgebruikers – de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke personen inbegrepen – van 
onroerende goederen moeten ervoor zorgen dat de planten, struiken, heesters, hagen, 
bomen en alle andere aanplantingen zodanig gesnoeid worden dat geen enkel deel ervan: 
- over de rijbaan hangt op minder dan 4,50 meter boven de grond; 
- over de gelijkgrondse berm, het fietspad of over het voetpad hangt op minder dan 2,50 

meter boven de grond; 
- het zicht op de reglementair geplaatste verkeerstekens belemmert; 
- enige belemmering betekent voor de doeltreffendheid van de openbare verlichting of de 

leesbaarheid van de straatnaamborden. 
 
Artikel 35 
Het niet naleven van artikel 34 vormt een overtreding in welk geval de eigenaar of de 
verantwoordelijke hiervan, per aangetekende brief in kennis gesteld wordt en verzocht wordt 
de nodige snoeiwerken of beheerswerken uit te voeren. Indien binnen de maand na de 
schriftelijke ingebrekestelling niet wordt overgegaan tot het snoeien of tot het onderhoud van 
de beplantingen kan een administratieve boete worden opgelegd en/of laat de gemeente van 
ambtswege de maatregelen uitvoeren die de overtreder verzuimt, zonder verdere verwittiging 
en op kosten en risico van de overtreder. 

 
Artikel 36 
Het roven van vruchten of gewassen door deze te plukken, af te rukken, af te snijden of uit te 
graven, zonder toestemming van de eigenaar, is verboden. 

 

HOOFDSTUK 6. Gebouwen en gronden 

Artikel 37 
De eigenaar van een gebouw dat bouwvallig is, is verplicht dit gebouw te herstellen of te 
slopen, ook al werd hij hierom niet schriftelijk verzocht door een administratieve overheid. De 
eigenaar, die als gevolg van een gebrek aan onderhoud of door het nalaten van herstellingen 
aan huizen of gebouwen die al dan niet door ouderdom in een bouwvallige toestand 
verkeren, verwondingen en/of schade veroorzaakt, is strafbaar met straffen zoals 
opgenomen in deze politieverordening. Dit geldt eveneens indien schade en/of verwondingen 
volg(t)en uit het feit dat de eigenaar om het even welke werken, waaronder o.a. uitgravingen, 
uitvoert zonder hierbij de voorgeschreven en/of gebruikelijke veiligheidsvoorschriften in acht 
te nemen en/of zonder hierbij de voorgeschreven en/of gebruikelijke waarschuwingstekens te 
gebruiken. 

 
Artikel 38 
De eigenaar moet gepaste, effectieve maatregelen in het kader van de veiligheid en de 
volksgezondheid nemen om de toegang van mensen en dieren tot onbezette gebouwen te 
verhinderen. 

 
Artikel 39 
Elke grondeigenaar, huurder of gebruiker van een terrein, bebouwd of niet bebouwd, is ertoe 
gehouden het terrein zodanig te onderhouden dat de zindelijkheid, gezondheid en veiligheid 
niet in het gedrang komen en zodat er geen overlast veroorzaakt wordt aan de omliggende 
terreinen, aan de buren of het openbaar domein. 
Het is verboden vuilnis, puin of welke stoffen ook op braakliggende gronden te bewaren. 
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Artikel 40 
Onverminderd de van toepassing zijnde wetgeving op vlak van milieu en stedenbouw, is het 
verboden om op privé-domein één of meerdere voertuigen zonder nummerplaat en/of 
inschrijvingsbewijs en/of verzekering te plaatsen die (tijdelijk) niet meer gebruikt worden, 
tenzij men de nodige vergunningen heeft. Dit verbod geldt niet voor het te koop stellen van 
een eigen voertuig gedurende een periode van maximaal 6 maanden. 

 
Artikel 41 
De eigenaars, vruchtgebruikers, huurders, bewoners of verantwoordelijken op grond van 
welke titel dan ook moeten, zonder dat dit voor hen enige schadeloosstelling impliceert, op 
de gevel of topgevel van hun gebouw, ook wanneer die zich buiten de rooilijn bevindt, en in 
voorkomend geval eventueel aan de straatkant, toestaan dat aanduidingen van openbaar nut 
en andere nutsvoorzieningen worden aangebracht. 

 
Artikel 42 
De burgemeester of zijn gemachtigde stelt de nummering van gebouwen en woningen vast 
én de wijzigingen hieraan. 
Ieder gebouw of woning, bewoond of onbewoond, al dan niet bestemd voor huisvesting, 
wordt genummerd door middel van het (door de gemeente aangeleverd) (reflecterend) 
huisnummerplaatje. 
De bijgebouwen of aanhorigheden (garages, loodsen, werkplaatsen, enz.) worden als 
bijhorigheden van het hoofdgebouw beschouwd en worden niet genummerd. 

 
Artikel 43 
De huurders en gebruikers – en bij het ontbreken ervan – de eigenaars van gebouwen en 
woningen, ongeacht hun aard of functie, zijn gehouden deze te voorzien van het 
huisnummer. 
De hiervoor genoemde personen zijn verplicht: 
- de nummering in stand te houden; 
- de zichtbaarheid en de leesbaarheid ervan te vrijwaren in alle omstandigheden, wat 

impliceert dat geen enkel voorwerp of beplanting de zichtbaarheid van het nummer mag 
verminderen. 

 
Artikel 44 
Modaliteiten qua nummering in functie van de ligging van het gebouw of de woning: 
- Basisprincipe: het huisnummer dient aangebracht ter hoogte van de openbare weg en bij 

voorkeur op de brievenbus en/of zo dicht mogelijk bij de inrit. Indien dit praktisch 
onmogelijk is, wordt het nummer op een andere drager zoals een omheining, een paaltje, 
enz. bevestigd. De zichtbaarheid van het nummer van op de openbare weg dient hierbij 
maximaal te worden nagestreefd: het nummer is bovendien steeds terug te vinden op 
een hoogte tussen 0,5 tot 1,5 meter. 

- Indien de voorgevel van het gebouw of de woning zich op minder dan 8 meter van het 
openbaar domein bevindt, kan het huisnummer evenwel ook op de voorgevel, op een hoogte 
tussen 1,5 tot 2 meter naast de voornaamste toegangsdeur, worden aangebracht. 

 

HOOFDSTUK 7. Geluidssignalen, vuurwerk en licht 

Artikel 45 
Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden, 
zowel op het openbaar domein als op private domeinen om het even welk vuurwerk af te 
steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen. De 
burgemeester kan uitzonderlijk toestemming verlenen om vuurwerk af te steken op bepaalde 
plaatsen en gedurende een beperkte periode. 
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Artikel 46 
Zowel op openbaar domein als binnen private eigendommen op het grondgebied van de 
gemeente is het verboden om in open lucht Thaise lampionnen of onbemande 
(wens)ballonnen die werken door middel van een permanente open vlam of heliumballonnen, 
op te laten. 

 
Artikel 47 
Het is verboden de geluidssignalen van de brandweer, politie en andere hulpdiensten na te 
bootsen. 

 
Artikel 48 
Onverminderd artikel 145, § 3 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische 
communicatie is het verboden bedrieglijke hulpoproepen te doen, praatpalen, 
signalisatietoestellen (o.a. verkeerslichten, verkeersborden, signalisatietekens), flitspalen, 
camera’s enz., bedrieglijk en/of oneigenlijk te gebruiken en/of te vernielen. 

HOOFDSTUK 8. Openbare gezondheid 

Artikel 49 
Onverminderd andere wettelijke, reglementaire bepalingen (o.a. het veldwetboek, het 
bosdecreet, VLAREM, VLAREMA, …), is het verbranden van onbehandeld hout bij open 
vuren (hiermee worden niet de barbecue en sfeerverwarmers zoals vuurkorf, vuurschaal, 
enz.bedoeld waarin onbehandeld hout wordt verbrand) enkel toegelaten in het kader van 
fytosanitaire maatregelen dan wel bij kampvuur of folkloristische feestvuren en mits 
vergunning van de burgemeester en mits inachtneming van de voorschriften zoals 
bepaald in de artikelen 4 en 5 van deze politieverordening. 
Artikel 49 Bis 
Het is verboden materiaal of substanties te verbranden, zowel in openlucht als binnenshuis 
in stookinstallaties of kachels – anders dan hout - en hierbij geuroverlast of overlast door 
rookvorming te veroorzaken. 

 
Artikel 50 
Het gebruik van verwarmingsinstallaties dient te gebeuren in overeenstemming met een 
code van goede praktijk om ervoor te zorgen dat er geen geurhinder of hinder van rook of 
roet wordt veroorzaakt. 
Verbrandingsgassen van verwarmingsinstallaties moeten afgevoerd worden via 
aparte daartoe bestemde kanalen, die moeten uitmonden in de openlucht. De uitlaat 
van deze kanalen moet zo geplaatst worden dat de hinder voor de omwonenden 
maximaal wordt beperkt. 

 
Artikel 51 
Het is verplicht ovens, schoorstenen of bedrijven waar gebruik wordt gemaakt van vuur, 
te onderhouden, te herstellen of te reinigen. 

 
Artikel 52 
Behoudens andersluidende wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden op 
het openbaar domein en in publiek toegankelijke plaatsen de openbare gezondheid 
nadelig te beïnvloeden. 

 
Artikel 53 
De verkoop van alcoholische dranken via drankautomaten, opgesteld op het openbaar 
domein of in inrichtingen die voor het publiek toegankelijk zijn en die niet onder permanent 
toezicht staan, wordt verboden. 
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Artikel 54 
Het is verboden om alcoholhoudende dranken (gedistilleerde of gegiste dranken al dan niet 
in gemixte vorm) te gebruiken op de openbare weg of het openbaar domein, buiten de 
terrassen en andere toegelaten plaatsen speciaal bestemd voor dit doel of behoudens bij 
georganiseerde evenementen. Het bezit van geopende recipiënten die alcoholhoudende 
dranken bevatten wordt gelijkgesteld met het gebruik beoogd in onderhavig artikel. 
 
Artikel 55 
De burgemeester kan een rookverbod op straten, pleinen en parkings uitvaardigen wanneer 
de openbare rust in gedrang wordt gebracht. 

 
Artikel 56 

§1.Behoudens hogere wetgeving, is het verboden om schadelijke middelen zoals lachgas te 
verhandelen of te bezitten indien de handel of het bezit gericht is op het oneigenlijke gebruik 
van het middel met als doel het bekomen van een roeseffect, dit met een ongewenst effect op 
de openbare orde als gevolg. 
§.2 Overeenkomstig artikel 30 WPA, kan de politie bij inbreuken op §1 van dit artikel de 
schadelijke middelen in beslag nemen.  
 
 
HOOFDSTUK 9. Dieren 

 
Artikel 57 
De eigenaar van om het even welk dier is, in functie van de openbare veiligheid en/of 
gezondheid, verplicht om de nodige maatregelen te nemen opdat ontsnapping van het dier 
niet mogelijk is. 
De burgemeester kan het dier in beslag laten nemen en bij een opvang laten onderbrengen 
op kosten en risico van de eigenaar, indien na een waarschuwing door de bevoegde 
diensten onvoldoende maatregelen worden genomen om ontsnapping van het dier te 
voorkomen. 
De inbeslagname wordt door de burgemeester opgeheven nadat de eigenaar heeft 
aangetoond dat voldoende maatregelen werden genomen om een nieuwe ontsnapping van 
het dier te voorkomen. 

 
Artikel 58 
§ 1. Honden moeten aan de leiband gehouden worden op het volledige grondgebied van de 
gemeente en in voor het publiek toegankelijke plaatsen. 
Op deze verplichting zijn enkel volgende uitzonderingen mogelijk: 
- voor politiediensten met politiehonden; 
- voor personen die de jacht beoefenen, en dit tijdens de vergunde periode; 
- voor begeleiders van een kudde; 
- voor gehandicapte personen met een geleidehond of assistentiehond; 
- op terreinen gebruikt door erkende hondenscholen;  - in de eigen privé-tuin; 
- in andermans privé-tuin, indien de eigenaar hiervoor zijn toestemming gaf. 
Elke begeleider van de hond, ongeacht waar, moet steeds de nodige voorzorgsmaatregelen 
treffen opdat de hond geen gevaar zou betekenen voor voorbijgangers en geen schade 
aanbrengt aan de omgeving. 

 
§ 2. Honden die zonder begeleider worden aangetroffen kunnen door de politie of hun 
aangestelden gevangen en overgebracht worden naar een erkend dierenasiel of 
opvangcentrum voor dieren. Alle kosten hieraan verbonden zijn ten laste van de houder of 
eigenaar van de hond. 

 
Artikel 59 
De burgemeester kan inzake agressieve honden volgende maatregelen (al dan niet gecombineerd) 
nemen en de houder en/of eigenaar van een of meerdere hond(en): 
- een waarschuwing geven; 
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- verplichten diens hond een muilband te laten dragen; 
- verbieden met diens hond op de openbare weg te komen; 
- verplichten diens hond een opleiding te laten volgen, op kosten van de houder en/of 

eigenaar; 
- verplichten een risicoanalyse uit te voeren, op kosten van de houder en/of eigenaar; 
- verplichten diens hond aan behandelingen te onderwerpen bij een deskundige die zich 

met gedragstherapie bezighoudt, op kosten van de houder en/of eigenaar; 
- verplichten diens hond tijdelijk of definitief te plaatsen in een kennel, op kosten van de 

houder en/of eigenaar. 
De burgemeester kan eveneens de gevaarlijke hond in beslag laten nemen, alsook de 
houder en/of eigenaar van de hond verbieden een hond te bezitten. Indien na een schrijven 
van de burgemeester er geen gevolg gegeven wordt aan de door de burgemeester 
opgelegde maatregel(en) is de houder en/of eigenaar van de hond strafbaar met straffen 
zoals bepaald in deze politieverordening. 

 
Artikel 60 
Honden en andere huisdieren zijn niet toegelaten op recreatiedomeinen, in speeltuinen, op 
sportvelden, skateterreinen, op begraafplaatsen, tenzij ze aan de leiband gehouden worden 
en op de wandelpaden blijven. Honden zijn niet toegelaten op publiek toegankelijke plaatsen 
waar dit verbod duidelijk vermeld wordt. Deze bepaling is niet van toepassing op 
geleidehonden of assistentiehonden van blinden en andere gehandicapte personen, op 
politiehonden van politiediensten en op waak-, speur- en verdedigingshonden van het 
personeel van erkende bewakingsondernemingen. 

 
Artikel 61 
Het is verboden rondzwervende katten en verwilderde duiven, eenden, enz… te voederen 
zowel op het openbaar domein als binnen private eigendommen op het grondgebied van de 
gemeente. 

 
Artikel 62 
§1. Eigenaars van bewoonde of leegstaande gebouwen of braakliggende gronden dienen de 
nodige maatregelen te nemen om de aanwezigheid van schadelijk ongedierte te voorkomen 
en in voorkomend geval, te bestrijden. 

 
§2. Onverminderd andersluidende wettelijke en reglementaire bepalingen, moeten houders 
van dieren de nodige maatregelen nemen om de aanwezigheid van schadelijk ongedierte of 
insectenplagen te voorkomen en in voorkomend geval te bestrijden. 

 
§3. Het opleggen van een administratieve boete is slechts mogelijk na een schriftelijke 
aanmaning tot opruiming, door de burgemeester. 

 
§4. De houders van dieren in woongebieden zijn ertoe gehouden hun dieren zodanig te 
huisvesten en te verzorgen, en alle mogelijke maatregelen te nemen opdat hun dieren geen 
abnormale geur- en geluidshinder zouden veroorzaken. 

 
 
AFDELING 3. GEMEENTELIJKE EIGENDOMMEN MET PUBLIEKE TOEGANG 

 
HOOFDSTUK 1. De gemeentelijke parken, speelpleinen, sport- en recreatiecentra en 
begraafplaatsen 

 
Artikel 63 
Deze politieverordening is van toepassing op alle gemeentelijke parken, speelpleinen, sport- 
recreatiecentra, en begraafplaatsen. 

 
Artikel 64 
Op alle in artikel 63 opgesomde plaatsen is het behoudens in geval van vergunning van het 
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schepencollege verboden: 
1° aanwezig te zijn buiten de normale (openings)uren vermeld op de aanwijzingsborden aan 

de toegangen, behoudens in het kader van gebeurtenissen georganiseerd door 
verenigingen die daarvoor een toelating hebben van het gemeentebestuur; 

2° heestermassieven, bloemperken, afgesloten grasperken te betreden of te laten betreden 
tenzij het daarvoor aangelegde speel- en of ligweiden betreffen; 

3° grond, zand, droog hout, snoeihout of bladgrond te verzamelen of weg te halen, 
uitgezonderd op speelterreinen of speelzones/speelbossen in functie van spelen; 

4° afsluitingen te beklimmen; 
5° er motorvoertuigen die niet meer kunnen rijden te plaatsen, achter te laten of te parkeren. 

Aanhangwagens, reclamevoertuigen alsmede auto's en slepen met een hoogst 
toegelaten gewicht van meer dan 3,5 ton zijn er eveneens verboden, behoudens 
dienstvoertuigen, voertuigen van hulp- en ordediensten en voertuigen van leveranciers; 

6° enige handelsactiviteit uit te oefenen behoudens voorafgaande toelating van het 
schepencollege; 

7° zich te gedragen, te spelen of sport te beoefenen op een wijze die gevaarlijk is voor de 
aanwezigen; 

8° voor de bezoekers, om muziekinstrumenten en/of geluidstoestellen zoals radio's te 
gebruiken, die geluidsgolven produceren die voor anderen hoorbaar zijn; 

9° het park, speelplein en/of de speelweide op eender welke manier te verontreinigen; 10° 
rijwielen en bromfietsen te plaatsen tegen monumenten. 
Deze verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op activiteiten nodig voor het beheer en de 
bewaking. 

 
Artikel 65 
Behoudens op de daartoe voorbehouden en als dusdanig gesignaleerde plaatsen is het 
verboden om op alle in artikel 63 opgesomde plaatsen: 
1° met voertuigen te rijden, stil te staan of te parkeren. Dit verbod geldt niet voor fietsen 

bestuurd door kinderen van 6 jaar of jonger; 
2° te varen of om het even welke watersport te beoefenen; 3° te vissen of dieren te vangen 
of achter te laten; 
4° open vuren aan te leggen of barbecues te houden; 5° ruitersport te beoefenen; 
6° te kamperen of er de nacht door te brengen; 7° de bevroren waters te betreden; 
8° te zwemmen. 

 
Artikel 66 
Op alle in artikel 63 opgesomde plaatsen is het verplicht: 
1° huisdieren aan de leiband te houden. De gebruikte lengte van de leiband mag niet meer 

dan 1,5m bedragen; 
2° de voorziene infrastructuur op een normale wijze te gebruiken; 
3° papier en andere afval in de aangebrachte vuilnisbakken te werpen; 4° rijwielen en 
bromfietsen te stallen in de daartoe voorziene plaatsen; 
5° zich te gedragen naar de richtlijnen die ter plaatse door middel van aanwijzingen op 

borden of door enig ander middel ter kennis worden gebracht. 
 
Artikel 67 
Elke bezoeker of gebruiker moet zich onmiddellijk schikken naar de richtlijnen van de 
verantwoordelijken of hun aangestelden. 

 
Artikel 68 
Het is verboden op de begraafplaatsen: 
- de grasperken en de beplantingen te betreden of te bevuilen; 
- voorwerpen onrechtmatig te verplaatsen; 
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- de plaats bestemd voor het uitstrooien van de assen van de gecremeerde overledenen, 
zonder toelating te betreden; 

- de graven, gedenktekens, zinnebeelden, hulde- en versieringsvoorwerpen, afsluitingen 
en om het even welk ander voorwerp op de graven te bevuilen; 

- met voertuigen te rijden zonder de toelating van de verantwoordelijke van de 
begraafplaatsen. Deze regel is niet van toepassing op de voertuigen van hulp- en 
politiediensten en van begrafenisondernemers en op voertuigen bestemd voor het 
vervoer van personen met een handicap; 

- gelijk welke daad te stellen, houding aan te nemen of manifestatie op touw te zetten die de 
eerbaarheid van de plaats alsook de orde en de eerbied voor de doden stoort of kan storen; 

- bij het onderhoud van de graven herbiciden aan te wenden; 
- aanplakbrieven of opschriften aan te brengen, behoudens gemeentelijke berichten van 

het gemeentebestuur; 
- goederen te koop aan te bieden of zijn/haar diensten aan te bieden. 

 
Artikel 69 
De gangen en kleedkamers van de sportterreinen en sporthallen mogen slechts betreden worden 
door de deelnemers aan de desbetreffende sportbeoefening. Andere personen mogen zich 
slechts in de voor het publiek bestemde plaatsen bevinden. 

HOOFDSTUK 2. Specifieke bepalingen voor het skate-, step- en BMX-terrein 

Artikel 70 
De skate-, step- en BMX-terreinen mogen door iedereen betreden worden iedere dag tussen 
8u en 22u. 

 
Artikel 71 
Skaters, steppers en BMX-ers zijn verplicht om op het terrein beschermkledij te dragen. De 
minimumleeftijd voor het skaten, steppen en BMX-en is 8 jaar tenzij onder begeleiding van 
een volwassene. 
Een sportieve geest en sfeer is noodzakelijk voor het gebruik van het terrein. De gebruikers 
dienen er onderling voor te zorgen dat elke skater, stepper en BMX-er aan bod kan komen. 
De gebruikers en aanwezigen moeten zich schikken naar de richtlijnen van de 
verantwoordelijken van de jeugddienst en/of de aangestelde speelpleincoach. 
Skaters, steppers en BMX-ers die onregelmatigheden of defecten vaststellen moeten 
onmiddellijk de verantwoordelijke van de jeugddienst inlichten. 

 
Artikel 72 
Het is verboden om: 
- de skate-, step- en BMX-terreinen te betreden met eender welk voertuig dat er niet voor 

bestemd is; 
- bromfietsen of andere voertuigen op de BMX-terreinen te brengen of te plaatsen. Deze 

dienen buiten het terrein gestald te worden; 
- attributen aan te brengen op het terrein zonder voorafgaande schriftelijke toelating van 

de jeugddienst; 
- de openbare rust te verstoren; 
- dieren op de skate-, step- en BMX-terreinen te laten komen; 
- evenementen te organiseren zonder voorafgaande schriftelijke aanvraag en toestemming 

van het college van burgemeester en schepenen. De eerste contacten voor het 
aanvragen van deze evenementen dienen via de jeugddienst te verlopen. 

 
Artikel 73 
Bij een ongeval moet er gestopt worden met skaten, steppen en BMX-en en dient er 
onmiddellijk hulp geboden te worden en/of de hulpdiensten verwittigd te worden. 
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AFDELING 4. OPENBARE RUST 
 
HOOFDSTUK 1. Geluidsoverlast 

 
Artikel 74 
Het is verboden om het even welk geluid, gerucht of rumoer, gedurende de dag of de nacht, 
veroorzaakt zonder reden of zonder noodzaak of dat is toe te schrijven aan een gebrek aan 
vooruitzicht en voorzorg en dat van aard is de rust van de inwoners in het gedrang te 
brengen. Het bewijs van deze geluidsoverlast kan met alle mogelijke middelen geleverd 
worden. 

 
Artikel 75 
§1. Een geluid, dat wordt geproduceerd tussen 7u en 22u kan geen aanleiding geven tot een 
gerechtvaardigde klacht wanneer het: 
- het gevolg is van werken aan het openbaar domein of voor het aanleggen van openbare 

nutsvoorzieningen, uitgevoerd met toelating van de daartoe bevoegde overheid of in 
opdracht van die overheid; 

- het gevolg is van werken uitgevoerd op werkdagen en zaterdagen aan private 
eigendommen, waarvoor door de bevoegde overheid een vergunning werd afgeleverd, of 
van verbeterings-, verbouwings- of onderhoudswerken aan dergelijke eigendommen die 
zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd, en waarbij de nodige voorzorgen worden 
getroffen om overdreven of niet noodzakelijk lawaai te vermijden; 

- het gevolg is van een door het gemeentebestuur vergunde manifestatie voor zover de in 
de vergunning opgelegde voorwaarden worden nageleefd; 

- het gevolg is van overdag spelende kinderen. 
 

§2. Bovendien wordt nooit als hinderlijk beschouwd: 
Het produceren van een geluid dat veroorzaakt wordt ingevolge: 
- werken aan het openbaar domein, werken voor het aanleggen van openbare 

nutsvoorzieningen of werken aan private eigendommen, uitgevoerd tussen 22u en 7u, 
waarvan men de noodzakelijkheid aantoont en waarvoor schriftelijke toestemming werd 
gegeven door het schepencollege. De toestemming dient minimum 2 weken voor het 
uitvoeren van de werken schriftelijk te worden aangevraagd met vermelding van de reden 
waarom de werken ’s nachts dienen te gebeuren en welke maatregelen men zal nemen 
om geluidshinder zo veel mogelijk te beperken. Het schepencollege kan beslissen de 
werken die geluidshinder kunnen veroorzaken al dan niet toe te laten, de duur van de 
werken te beperken en/of bijzondere voorwaarden op te leggen. 

- werken of handelingen die bij hoogdringendheid of zonder verder uitstel moeten worden 
uitgevoerd ter bescherming van personen of eigendommen, of ter voorkoming van 
rampen; 

- het laden en lossen van vee; mits het inachtnemen van de nodige voorzorgsmaatregelen 
om het veroorzaken van hinder te voorkomen. 

 
Artikel 76 
Dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken voor de omwonenden door aanhoudend 
geblaf, geschreeuw, gekrijs of door eender welk ander aanhoudend geluid, ongeacht of de 
dieren op dat ogenblik wel of niet onder toezicht staan. De eigenaar of houder van een dier 
dat door zijn geblaf, geschreeuw, gekrijs of eender welk ander aanhoudend geluid de rust 
van de omwonenden verstoort, is strafbaar. 

 
Artikel 77 
Wanneer de uitbating op een publiek toegankelijke plaats de openbare rust, in de zin zoals 
bepaald in artikel 75, verstoort, dan kan de officier van bestuurlijke politie, na een eerste 
waarschuwing, de voor publiek toegankelijke plaats sluiten tot de volgende ochtend om 8u. 
Bovendien kan er in dit geval tevens een administratieve boete worden opgelegd. 
De uitbater die aan het bevel tot sluiting geen gevolg geeft, wordt bestraft door het intrekken 
van de nachtvergunning voor een periode van 1 maand, indien van toepassing. 
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Artikel 78 
Voor elke manifestatie of activiteit op het openbaar domein en in publiek toegankelijke 
plaatsen en in openlucht, waarbij muziek wordt gespeeld of geluidsversterkende apparatuur 
wordt gebruikt, is het verplicht: 
- de nodige maatregelen te nemen om de openbare orde en rust niet te verstoren, en om 

overlast door geluidshinder te voorkomen; 
- de betreffende wettelijke bepalingen na te leven; 
- de bijzondere, verstrengde voorwaarden te volgen die het college van burgemeester en 

schepenen oplegt zoals bepaald in de vergunning. 
 
Artikel 79 
Behoudens vergunning van het college van burgemeester en schepenen is het organiseren 
van muziekactiviteiten die plaatsgrijpen in openlucht en/of in een voor publiek, al dan niet 
tegen betaling, toegankelijke inrichting, en waarbij muziek wordt geproduceerd ter 
gelegenheid van kermissen, carnavals, muziekfestivals, fuiven en andere bijzondere feesten 
of festiviteiten verboden. 
De uitbater van een ingedeelde inrichting, zoals bepaald in Vlarem, is verplicht om het 
organiseren van muziekevenementen in deze ingedeelde inrichting te melden aan de politie, 
en dit minstens 14 dagen op voorhand. 

 
Artikel 80 
Behoudens vergunning van het college van burgemeester en schepenen en met 
inachtneming van de voorschriften zoals bepaald in de artikelen 4 en 5 van deze 
politieverordening is het verboden in de openlucht radio's, televisietoestellen, jukeboxen, 
grammofonen, registreerapparaten, luidsprekers en in het algemeen alle soorten ontvang- en 
zendtoestellen te laten functioneren, tenzij de voortgebrachte geluidssterkte het niveau van 
75 dB(A) niet overtreft, gemeten volgens de voorschriften bepaald in artikel 3. In afwijking 
van de eerste alinea van dit artikel is het verboden elektronisch versterkte muziek in 
voertuigen te produceren die hoorbaar is buiten het voertuig. 

 
Artikel 81 
Het is zowel overdag als ’s nachts verboden voor cafés en andere publiek toegankelijke 
plaatsen om de deuren en ramen van hun inrichtingen open te laten en hierdoor 
geluidsoverlast te veroorzaken. Ze zijn verplicht alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen 
zodat de omwonenden geen overlast van de uitbating ondervinden. Het bewijs van 
geluidsoverlast kan met alle mogelijke middelen geleverd worden. 

 
Artikel 82 
Het in de woonzone hanteren, laden en/of lossen van materialen, toestellen, goederen en 
voorwerpen, alsook het opbouwen en afbreken van materialen en toestellen die geluiden 
kunnen voortbrengen en die: 
- gebruikt worden in het kader van culturele- en sportmanifestaties: is toegelaten tussen 7u 

en 22u; 
- bestemd zijn voor de toelevering van handelsactiviteiten: is toegelaten tussen 7u en 22u; 
- bestemd zijn voor markten (braderie, wekelijkse markten en rommelmarkten): is 

toegelaten tussen 6u en 22u. 
Afwijken hiervan kan slechts mits een vergunning van het college van burgemeester en 
schepenen en mits inachtneming van de voorschriften zoals bepaald in de artikelen 4 en 5 
van deze politieverordening. 
Hierbij dienen volgende principes in acht genomen te worden: 
- deze voorwerpen dienen gedragen en niet gesleept te worden, op de grond geplaatst, en 

niet geworpen te worden; 
- als deze voorwerpen door hun afmetingen of hun gewicht niet kunnen gedragen worden, 

dienen ze uitgerust te zijn met een voorziening waardoor ze geluidsarm verplaatst 
kunnen worden. 
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Artikel 83 
Het aanwenden van geluidsverwekkende hulpmiddelen door handelsinrichtingen, venters of 
leurders, opkopers van oude of nieuwe voorwerpen met het doel de aandacht te vestigen op 
de verkoop van een product is toegelaten van 7u tot 21u. Daarenboven mag het 
voortgebrachte geluid het niveau van 90 dB(A) niet overschrijden. Voor venters van 
etenswaren wordt de termijn verlengd tot 22u. 

 
Artikel 84 
Het gebruik van voertuigen uitgerust met of voorzien van luidsprekers en bestemd voor het 
maken van reclame en propaganda van niet-handelsinrichtingen kan mits een vergunning 
van het college van burgemeester en schepenen en mits inachtneming van de voorschriften 
zoals bepaald in de artikelen 4 en 5 van deze politieverordening. De toelating kan slechts 
toegestaan worden van 7u tot 21u. Daarenboven mag het voortgebrachte geluid het niveau 
van 90 dB(A) niet overschrijden. 

 
Artikel 85 
In werkhuizen of andere inrichtingen is het enkel toegelaten om tussen 7u en 21u het begin 
of het einde van de arbeid of van rustpauzen aan te kondigen bij middel van signalen of 
andere geluidsbronnen die buiten de gebouwen hoorbaar zijn. De in dit verband 
voortgebrachte geluiden mogen niet langer duren dan vijf seconden. 

 
Artikel 86 
Het gebruik in openlucht van houtzagen, hakselaars, heggenscharen, bosmaaiers of 
grasmaaiers (inclusief maairobots) en andere werktuigen aangedreven door ontploffings- of 
elektrische motoren is enkel toegelaten tussen 7u en 21u. Op wettelijke feestdagen is het 
gebruik van dergelijke toestellen verboden. Dit artikel is niet van toepassing voor de 
exploitatie van landbouwgronden in agrarisch gebied. 

 
Artikel 87 
Behoudens vergunning van het college van burgemeester en schepenen en met inachtneming 
van de voorschriften zoals bepaald in de artikelen 4 en 5 van deze politieverordening is het 
verboden door ontploffingsmotoren aangedreven speeltuigen of experimenteertuigen, voor zover 
het tuigen betreft waarvoor er nog geen andere wettelijke bepalingen voorzien zijn, te gebruiken 
om er oefeningen, vertoningen, persoonlijke- of groepsvermakelijkheden, wedstrijden of 
manifestaties mee te houden of in te richten in openlucht, op openbare of 
private terreinen. Dit verbod geldt evenwel niet voor hetzij tijdelijke, hetzij definitief vergunde 
terreinen, waarop afzonderlijke regels van toepassing zijn. 

 
Artikel 88 
Het gebruik van geluidsinstallaties in de campings en vakantieverblijven is enkel toegelaten 
tussen 7u en 21u. Deze tijdslimiet geldt niet voor dringende mededelingen. De 
maximumgeluidssterkte van de installaties dient in verhouding te staan tot de uitgestrektheid 
van het terrein. 

 
Artikel 89 
Het gebruik van al dan niet automatische vogelschrikkanonnen of gelijkaardige toestellen 
met inbegrip van toestellen al dan niet elektronisch versterkt voor het verjagen van vogels bij 
het beschermen van akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt is toegelaten tussen 7u en 21u. Een 
verlengde tijdsduur is slechts mogelijk mits een vergunning van het college van 
burgemeester en schepenen en met inachtneming van de voorschriften zoals bepaald in de 
artikelen 4 en 5 van deze politieverordening. De aanvraag dient zodanig gemotiveerd te 
worden zodat de mogelijke hinder van de installatie kan beoordeeld worden. De vergunning 
kan slechts eenmaal worden toegekend per plantage en dit slechts voor een duur van drie 
weken na mekaar. De in dit artikel vermelde toestellen mogen enkel opgesteld worden op 
een afstand van meer dan 200 meter van een woning en minstens 50 meter van het 
openbaar domein. Dergelijke toestellen mogen niet meer dan 6 knallen per uur produceren. 
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De opening van het kanon moet steeds in de meest gunstige richting geplaatst worden ten 
aanzien van hindergevoelige plaatsen opdat zo weinig mogelijk hinder wordt veroorzaakt. 
Een afwijking op bovengenoemde uren kan enkel bekomen worden tussen 5u en 22u. Voor 
iedere afwijking op de algemene regel dient er per perceel een nieuwe aanvraag ingediend 
te worden. 
De installaties of toestellen, waarmee de overtredingen op dit artikel gepleegd worden, 
kunnen in beslag worden genomen dan wel worden verzegeld. In dat geval worden ze, op 
verzoek van de bezitter of eigenaar, teruggeven of vrijgegeven aan de bezitter of eigenaar op 
de eerstvolgende werkdag tijdens de kantooruren. 

 
Artikel 90 
Het gebruik van onthagelingsinstallaties of gelijkaardige toestellen met inbegrip van toestellen 
al dan niet elektronisch versterkt met het oog op de bescherming van de gewassen tegen 
klimatologische omstandigheden is toegelaten. 
De in dit artikel vermelde toestellen mogen enkel opgesteld worden op een afstand van meer 
dan 200 meter van een woning en minstens 50 meter van het openbaar domein. 
De installaties of toestellen, waarmee de overtredingen op dit artikel gepleegd worden, 
kunnen in beslag worden genomen dan wel worden verzegeld. In dat geval worden ze, op 
verzoek van de bezitter of eigenaar, teruggeven of vrijgegeven aan de bezitter of eigenaar op 
de eerstvolgende werkdag tijdens de kantooruren. 

 
Artikel 91 
De nodige maatregelen dienen getroffen te worden om de buurt niet te hinderen door geluid 
en trillingen veroorzaakt door: 
- het verkeer van voertuigen van, naar en op parkeerplaatsen; 
- luchtconditioneringsapparaten (airco's, koelinstallaties), ventilatoren aangewend om 

ruimten te verluchten of te ventileren; 
- het warmdraaien van motoren van bestel- en vrachtwagens en autobussen of de werking 

van koelinstallaties op geparkeerde bestel- en vrachtwagens niet gekoppeld aan publiek 
toegankelijke verkoopactiviteiten. Bij werking van koelinstallaties op geparkeerde bestel- 
en vrachtwagens dient er tussen enerzijds een niet in een gesloten lokaal ingerichte 
parkeer-/staanplaats of parkeer-/staanplaats op het openbaar domein en anderzijds elke 
naburige woning een ruimtelijke scheiding van ten minste 100 meter in acht genomen te 
worden. 

 
Artikel 92 
Alarmsystemen op voertuigen, die zich op het openbaar domein of op privé-eigendommen 
bevinden, mogen in geen geval de buurt verstoren. De eigenaar van een voertuig waarvan 
het alarm afgaat, moet het alarm dadelijk uitschakelen. Wanneer de eigenaar niet opdaagt 
nadat het alarm ongepast is afgegaan, mogen de politiediensten de nodige maatregelen 
nemen om die hinder te beëindigen op kosten en risico van de overtreder. 

 
 
HOOFDSTUK 2. Bijeenkomsten in open lucht en in besloten ruimten 

2.1. Bijeenkomsten in open lucht 

Artikel 93 
§1. Een bijeenkomst in open lucht is een vergadering of een toeloop van mensen op de 
openbare weg of op een niet overdekte plaats die niet is afgesloten van de openbare weg en 
waar het publiek vrije toegang heeft zoals: 
- betogingen, optochten, manifestaties en andere bijeenkomsten in open lucht, met als 

doel indruk te maken en de publieke aandacht op iets te vestigen; 
- stoeten, georganiseerde wandelingen en andere georganiseerde recreatieve activiteiten; 
- georganiseerde sportmanifestaties op het openbaar domein. 
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§2. Onverminderd eventuele verplichtingen opgelegd in andersluidende wettelijke en 
reglementaire bepalingen moeten de inrichters van bijeenkomsten in open lucht dit 
voorafgaand schriftelijk melden aan de burgemeester, met opgave van de verantwoordelijke 
inrichter, de eventuele reisweg met of zonder voertuigen, de timing, het verwacht aantal 
deelnemers en het thema van de bijeenkomst. 

 
§3. Onverminderd artikel 133 en volgende van de nieuwe gemeentewet kan de 
burgemeester of in voorkomend geval het schepencollege voorwaarden opleggen zoals de 
reisweg, de timing e.d. 

 
§4. Elke persoon die deelneemt aan een vergunde manifestatie op het openbaar domein dient 
zich te schikken naar de bevelen van de bevoegde diensten die tot doel hebben de veiligheid of 
het gemak van doorgang te vrijwaren of te herstellen. De houder van de vergunning is verplicht 
zich te schikken naar de voorwaarden vervat in die vergunning. 

2.2. Bijeenkomsten in besloten ruimten 

Artikel 94 
Iedere exploitant van een zaal, al dan niet met bijbehorend terrein, die een zaal verhuurt al 
dan niet tegen betaling, moet de naam, voornaam, geboortedatum, adres, woonplaats, 
telefoon- en/of GSM-nummer en de opgegeven reden van iedere huurder van de zaal 
doorgeven aan de politie telkens hij omwille van feitelijke omstandigheden kan vermoeden of 
dient te vermoeden dat de bijeenkomst de openbare orde kan verstoren. 
Deze melding moet schriftelijk of per e-mail gebeuren de eerstvolgende werkdag na de 
verhuur. De melding dient telefonisch te gebeuren aan de dispatching van de politie voor 
dringende zaken. 

 
Artikel 95 
Het dragen of voorhanden hebben van toestellen, werktuigen, gereedschappen of andere 
snijdende, stekende of kneuzende voorwerpen, die gebruikt kunnen worden om te slaan, te 
steken of te verwonden, is gedurende hoger vermelde bijeenkomsten in open lucht of 
besloten ruimten verboden. 
De burgemeester kan afwijkingen op dit verbod toestaan. 

 
Artikel 96 
Alle bijeenkomsten georganiseerd met de bedoeling om de openbare weg te belemmeren, de 
veiligheid en vlotheid van het verkeer te beletten, de burgers op te ruien, onrust te doen 
ontstaan, en dit zowel bij de deelnemers als bij externen, of om de rust en de veiligheid van 
inwoners te hinderen zijn verboden. 

 
 
AFDELING 5. DIVERSE VORMEN VAN OVERLAST 

 
Artikel 97 
Zij die stenen of andere harde voorwerpen die kunnen bevuilen of beschadigen, werpen 
tegen voertuigen, huizen, gebouwen en afsluitingen, of deze voorwerpen gooien in tuinen en 
besloten erven, worden bestraft met een administratieve boete. 
Zij die voorwerpen, op de openbare weg geplaatst, opzettelijk omverwerpen, verplaatsen of 
elders wegwerpen worden bestraft met een administratieve boete. 

 
Artikel 98 
Zij die, zonder daartoe behoorlijk te zijn gemachtigd, graszoden, aarde, stenen, materialen, 
straatnaamborden, verkeerstekens, verkeersborden of andere signalisatieborden wegnemen 
op plaatsen die tot het openbaar domein behoren, worden bestraft met een administratieve 
boete. 
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Artikel 99 
Het vernielen, neerhalen, verminken of beschadigen van: 
- grafsteden, gedenktekens of grafstenen; 
- monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare 

versiering bestemd zijn en door de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn 
opgericht, 

- monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in kerken, 
tempels of andere openbare gebouwen zijn geplaatst; kan bestraft worden met een 

administratieve sanctie. 
 
Artikel 100 
Het is verboden om zonder toestemming graffiti aan te brengen op roerende of onroerende 
goederen. Het aanbrengen van graffiti is enkel toegestaan op de hiertoe door het 
schepencollege voorziene plaatsen en/of na schriftelijke aanvraag en goedkeuring door het 
college van burgemeester en schepenen en goedkeuring van de eigenaar van de plaats 
waar de graffiti aangebracht zal worden. 

 
Artikel 101 
Het is verboden om andermans onroerende eigendommen opzettelijk te beschadigen. 

 
Artikel 102 
Het is verboden om andermans roerende eigendommen opzettelijk te beschadigen of te 
vernielen. 

 
Artikel 103 
Het is verboden kwaadwillig één of meer bomen, die zich bevinden op het openbaar domein 
of in privé-eigendom van de gemeente, om te hakken, er inkervingen in te maken, te 
snoeien, te beschadigen of te ontschorsen. 

 
Artikel 104 
Het is verboden: 
- grachten geheel of ten dele te dempen; 
- levende of dode hagen af te hakken of uit te rukken; 
- landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, te vernielen; 
- grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend om de grenzen tussen 

verschillende erven te bepalen, te verplaatsen of te verwijderen. 
 
Artikel 105 
Het is verboden stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, 
opzettelijk te beschadigen. 

 
Artikel 106 
Het plegen van feitelijkheden of lichte gewelddaden, zonder iemand te verwonden of te 
slagen, en zonder dat deze feitelijkheden tot de klasse van de beledigingen behoren, kan 
bestraft worden met een administratieve sanctie; in het bijzonder het opzettelijk, doch zonder 
het oogmerk om te beledigen, enig voorwerp op iemand te werpen dat hem kan hinderen of 
bevuilen. 

 
Artikel 107 
Het is verboden om zich, behoudens andersluidende wetsbepalingen, in de voor het publiek 
toegankelijke plaatsen te begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of 
verborgen, zodat men niet herkenbaar is, uitgezonderd krachtens arbeidsreglementen of een 
politieverordening naar aanleiding van feestactiviteiten. 
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Artikel 108 
De gehele of gedeeltelijke vernieling of onbruikbaarmaking, met het oogmerk om te schaden, 
van rijtuigen, wagons en motorvoertuigen, kan bestraft worden met een administratieve 
sanctie. 

 
AFDELING 6. Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en 
parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, 
vastgesteld met automatisch werkende toestellen. 

 
HOOFDSTUK 1. Toepassingsgebieden 

 
Artikel 109 
Deze bijzondere politieverordening geeft uitvoering aan artikel 3, 3° van de wet van 24 juni 
2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, dat bepaalt dat de gemeenteraad 
voor de inbreuken opgesomd in het Koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het 
parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld 
met automatisch werkende toestellen, kan voorzien in gemeentelijke administratieve sancties. 

 
Deze bijzondere politieverordening is van toepassing op elke meerderjarige natuurlijke 
persoon of rechtspersoon die zich op het grondgebied van de gemeente Voeren bevindt. 

 
HOOFDSTUK 2. Definities 

 
Artikel 110 
De definities opgenomen in het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg zijn 
evenzeer van toepassing op onderhavige politieverordening. 

HOOFDSTUK 3. Overtredingen van de eerste categorie 

Artikel 111 (art. 22 bis, 4°, a) KB 1/12/1975) 
Binnen de woonerven en de erven, is het parkeren verboden, behalve : 

- Op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een 
wegbedekking in een andere kleur en waar de letter “P” aangebracht is; 

- Op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat 
 
Artikel 112  (art. 22 ter, 1, 3°KB 1/12/1975) 

 
Op de openbare wegen voorzien van verhoogde inrichtingen, die aangekondigd zijn door de 
verkeersborden A14 en F87, of die op de kruispunten alleen aangekondigd zijn door de 
verkeersborden A 14, of die gelegen zijn binnen een zone afgebakend door de verkeersborden 
F4a en F4b, is stilstaan en parkeren verboden op deze inrichtingen, behoudens plaatselijke 
reglementering. 

A14 F87  F4a  F4b 

 
Artikel 113  (art. 22 sexies2 KB 1/12/1975) 
In voetgangerszones is het parkeren verboden. 
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Artikel 114   (art. 23.1,1°KB 1/12/1975) 
Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld rechts ten opzichte van zijn 
rijrichting. Indien het een rijbaan is met éénrichtingsverkeer, mag het evenwel langs de ene of 
langs de andere kant opgesteld worden. 

 
Artikel 115  (art. 23.1,2°KB 1/12/1975) 
Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld : 

- Buiten de rijbaan op de gelijkgrondse berm of, buiten de bebouwde kommen, op 
eender welke berm; 

- Indien het een berm betreft die de voetgangers moeten volgen, moet langs de 
buitenkant van de openbare weg een begaanbare strook van ten minste 1,50 meter 
breed vrijgelaten worden; 

- Indien de berm niet breed genoeg is, moet het voertuig gedeeltelijk op de berm en 
gedeeltelijk op de rijbaan opgesteld worden; 

- Indien er geen bruikbare berm is, moet het voertuig op de rijbaan worden 
opgesteld. 

 
Artikel 116  (art. 23.2 KB 1/12/1975) 
Elk voertuig dat volledig of ten dele op de rijbaan opgesteld is, moet geplaatst worden 

 
1°zover mogelijk van de aslijn van de rijbaan; 
2°evenwijdig met de rand van de rijbaan, behoudens bijzondere plaatsaanleg; 3°in één 
enkele file. 

 
Motorfietsen zonder zijspan of aanhangwagen mogen evenwel haaks op de rand van de 
rijbaan parkeren voor zover zij daarbij de aangeduide parkeermarkering niet overschrijden. 

 
 
Artikel 117  (art. 23.3 KB 1/12/1975) 
Fietsen en tweewielige bromfietsen moeten buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in 
artikel 75.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg opgesteld worden 
zonder het verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken, behalve op 
plaatsen gesignaleerd zoals voorzien in artikel 70.2.1.3°.f van het koninklijk besluit van 1 
december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het 
gebruik van de openbare weg. 

 
Artikel 118  (art. 23.4 KB 1/12/1975) 
Motorfietsen mogen buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 van het 
koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer van het gebruik van de openbare weg, opgesteld worden zonder het verkeer van 
de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken. 

 
Artikel 119  (art. 24, lid 1 KB 1/12/1975) 
Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke plaats waar het duidelijk 
een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het onnodig zou 
kunnen hinderen, inzonderheid: 

 
1° Op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter van de plaats waar de fietsers en 
bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan 
te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden; 

 
2° Op de rijbaan op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter voor de oversteekplaatsen 
voor voetgangers en de oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige 
bromfietsen; 
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3° In de nabijheid van de kruispunten, op minder dan 5 meter van de verlenging van de naast 
bijgelegen rand van de dwarsrijbaan, behoudens plaatselijke reglementering; 

 
4° Op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten op de kruispunten, behoudens plaatselijke 
reglementering; 

 
5° Op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten buiten de kruispunten behalve voor 
voertuigen waarvan de hoogte, lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer 
de onderkant van die verkeerslichten zich ten minste 2 meter boven de rijbaan bevindt; 

 
6°Op minder dan 20 meter voor de verkeersborden behalve voor voertuigen waarvan de 
hoogte, lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer de onderkant van die 
verkeersborden zich ten minste 2 meter boven de rijbaan bevindt. 

 
Artikel 120 (art. 25.1 KB 1/12/1975) 
Het is verboden een voertuig te parkeren: 

 
1° Op minder dan 1 meter zowel voor als achter een ander stilstaand of geparkeerd voertuig 
en op elke plaats waar het voertuig het instappen in of het wegrijden van een ander voertuig 
zou verhinderen; 

 
2° Op minder dan 15 meter aan weerszijden van een bord dat een autobus-, trolleybus- of 
tramhalte aanwijst; 

 
3°Voor de inrij van eigendommen, behalve de voertuigen waarvan het inschrijvingsteken 
leesbaar op die inrij is aangebracht; 

 
4° Op elke plaats waar het voertuig de toegang tot buiten de rijbaan aangelegde 
parkeerplaatsen zou verhinderen; 

 
5° Buiten de bebouwde kommen op de rijbaan van een openbare weg waarop het 
verkeersbord B9 is aangebracht; 

 
6°Op de rijbaan wanneer deze verdeeld is in rijstroken, behalve op de plaatsen waar het 
verkeersbord E9a of E9b is aangebracht; 

 E9a  E9b 

7° Op de rijbaan langs de gele onderbroken streep, bedoeld in artikel 75.1.2° van het koninklijk 
besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer 
en van het gebruik van de openbare weg; 

 
8° Op rijbanen met tweerichtingsverkeer tegenover een ander stilstaand of geparkeerd 
voertuig, wanneer twee andere voertuigen daardoor elkaar moeilijk zouden kunnen kruisen; 

 
9°Op de middelste rijbaan van een openbare weg met drie rijbanen; 

 
10°Buiten de bebouwde kommen, langs de linkerkant van een rijbaan van een openbare weg 
met twee rijbanen of op de middenberm die deze rijbanen scheidt. 

 
Artikel 121 (art. 27.1.3 KB 1/12/1975) 
Het is verboden onjuiste aanduidingen op de schijf te laten verschijnen. De aanduidingen van 
de schijf mogen niet gewijzigd worden voordat het voertuig de parkeerplaats verlaten heeft. 

 
 

B9 
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Artikel 122  (art. 27.5.1 KB 1/12/1975) 
Het is verboden op de openbare weg motorvoertuigen die niet meer kunnen rijden en 
aanhangwagens langer dan vierentwintig uur na elkaar te parkeren. 

 
Artikel 123  (art. 27.5.2 KB 1/12/1975) 
Binnen de bebouwde kommen is het verboden op de openbare weg auto’s, slepen en 
aanhangwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton langer dan acht 
uur na elkaar te parkeren, behalve op de plaatsen waar het verkeersbord E9a, E9c of E9d is 
aangebracht. 

 

 E9a  E9c  E9d 

Artikel 124  (art. 27.5.3 KB 1/12/1975) 
Het is verboden op de openbare weg reclamevoertuigen langer dan drie uur na elkaar te 
parkeren. 

 
Artikel 125 (art. 27bis KB 1/12/1975) 
Het niet hebben aangebracht van de speciale kaart bedoeld in artikel 27.4.3 van het 
koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg of het door artikel 27.4.1 van hetzelfde 
besluit hiermee gelijkgesteld document op de binnenkant van de voorruit of, als er geen 
voorruit is, op het voorste gedeelte van het op een voorbehouden parkeerplaats voor 
personen met een handicap geparkeerde voertuig. 

 
Artikel 126  (art. 70.2.1 KB 1/12/1975) 
Verkeersborden E1, E3, E5, E7 en van type E9 betreffende het stilstaan en parkeren niet in 
acht nemen. 

 

E1 E3 E5 E7  E9a  E9b  E9c  
E9d 

 
Een opschrift mag de periode aanduiden tijdens dewelke het verbod geldt. 
Bvb. – 30 minuten, van 9u tot 12u 

 
Artikel 127 (art. 70.3 KB 1/12/1975) 
Het verkeersbord E11 niet in acht nemen. 

 

 
 

Artikel 128 (art. 77.4 KB 1/12/1975) 
Het stilstaan of parkeren is verboden op markeringen van verkeersgeleiders en 
verdrijvingsvlakken. 

 
Artikel 129  (art. 77.5 KB 1/12/1975) 
Het stilstaan of parkeren is verboden op witte markeringen bedoeld in artikel 77.5 van het 
koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg die de plaatsen afbakenen waar de 
voertuigen moeten staan. 

 
 

E11 
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Artikel 130 (art. 77.8 KB 1/12/1975) 
Het stilstaan of parkeren is verboden op de dambordmarkering die bestaat uit witte 
vierkanten die op de grond zijn aangebracht. 

 
Artikel 131 (art. 68.3 KB 1/12/1975) 
Het niet in acht nemen van het verkeersbord C3 wanneer deze inbreuken vastgesteld 
worden door automatisch werkende toestellen. 

 

C3 

Artikel 132 (art. 71 KB 1/12/1975) 
Het niet in acht nemen van het verkeersbord F103 wanneer deze inbreuken vastgesteld 
worden door automatisch werkende toestellen. 

 
F103 

 

 

HOOFDSTUK 4. Overtredingen van de tweede categorie 

Artikel 133 (art. 22.2 en art. 21.4, 4°KB 1/12/1975) 
Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of parkeren op autowegen, behalve op de 
parkeerstroken, aangewezen door het verkeersbord E9a. 

 E9a 

Artikel 134  (art. 24 lid 1 KB 1/12/1975) 
Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke plaats waar het duidelijk 
een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig 
zou kunnen hinderen, inzonderheid: 

 
1° Op de trottoirs en binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde bermen, behoudens 
plaatselijke reglementering; 

 
2°Op de fietspaden en op minder dan 3 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders 
van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of 
de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden; 

 
3° Op de oversteekplaatsen voor voetgangers, op de oversteekplaatsen voor fietsers en 
bestuurders van tweewielige bromfietsen en op de rijbaan op minder dan 3 meter voor deze 
oversteekplaatsen; 

 
4° Op de rijbaan in de onderbruggingen, in de tunnels en behoudens plaatselijke 
reglementering onder de bruggen; 

 
5° Op de rijbaan nabij de top van een helling en in een bocht wanneer de zichtbaarheid 
onvoldoende is. 
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Artikel 135 (art. 25.1 KB 1/12/1975) 
Het is verboden een voertuig te parkeren: 
1° Op de plaatsen waar de voetgangers en de fietsers en bestuurders van tweewielige 
bromfietsen op de rijbaan moeten komen om omheen een hindernis te gaan of te rijden; 
2°Op de plaatsen waar de doorgang van spoorvoertuigen zou belemmerd worden 
3°Wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter breed zou worden. 

 
Artikel 136  (art. 25.1,14°KB 1/12/1975) 
Het is verboden een voertuig te parkeren op de parkeerplaatsen gesignaleerd zoals voorzien 
in artikel 70.2.1.3°c, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg behalve 
voor de voertuigen gebruikt door personen met een handicap die in het bezit zijn van een 
speciale kaart zoals bedoeld in artikel 27.4.1 of 27.4.3 van het koninklijk besluit van 1 
december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het 
gebruik van de openbare weg. 

 
 
HOOFDSTUK 5. Sanctionering 

 
Artikel 137 
Overtredingen van artikelen uit hoofdstuk 3 van deze bijzondere politieverordening worden 
gesanctioneerd met een administratieve geldboete zoals bepaald in het KB van 9 maart 2014 
betreffende het stilstaan en parkeren. 

 
Artikel 138 
Overtredingen van artikelen uit hoofdstuk 4 van deze bijzondere politieverordening worden 
gesanctioneerd met een administratieve geldboete zoals bepaald in het KB van 9 maart 2014 
betreffende het stilstaan en parkeren. 

 
HOOFDSTUK 6. Procedure 

 
Artikel 139 
De sanctionerende ambtenaar deelt binnen de vijftien dagen na ontvangst van de vaststelling 
van de inbreuk, bij gewone zending, aan de overtreder de gegevens mee met betrekking tot 
de vastgestelde feiten en de begane inbreuk, alsook het bedrag van de administratieve 
geldboete. 

 
Artikel 140 
De administratieve boete wordt betaald door de overtreder binnen de dertig dagen na de 
kennisgeving ervan, tenzij de overtreder binnen deze termijn zijn verweermiddelen bij gewone 
zending laat geworden aan de sanctionerend ambtenaar. De overtreder kan binnen deze 
termijn op zijn verzoek gehoord worden wanneer het bedrag van de administratieve geldboete 
hoger ligt dan 70 euro. 

 
Artikel 141 
Verklaart de sanctionerend ambtenaar de verweermiddelen niet gegrond , dan brengt hij de 
overtreder hiervan op een met redenen omklede wijze bij gewone zending op de hoogte met 
verwijzing naar de te betalen administratieve geldboete die binnen een nieuwe termijn van 
dertig dagen na deze kennisgeving moet worden betaald. 

 
Artikel 142 
Wordt de administratieve geldboete niet betaald binnen de eerste termijn van dertig dagen, 
dan wordt, behoudens in geval van verweermiddelen, een herinnering verstuurd bij gewone 
zending met uitnodiging tot betaling binnen een nieuwe termijn van dertig dagen te rekenen 
vanaf de kennisgeving van die herinnering. 
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Artikel 143 
De beslissing van de sanctionerend ambtenaar om een boete op te leggen, kan gedwongen 
worden uitgevoerd indien de boete niet werd betaald binnen de termijn van dertig dagen na de 
herinnering zoals bepaald in artikel 142 van deze verordening, tenzij de overtreder binnen deze 
termijn een beroep instelt bij de Politierechtbank. 

 
AFDELING 7. SANCTIES 

 
HOOFDSTUK 1. Algemeen 

 
Artikel 144 
§1. Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen en 
verordeningen geen andere straffen voorzien, kunnen inbreuken op deze politieverordening, 
gepleegd door personen vanaf 14 jaar of door rechtspersonen, gesanctioneerd worden met 
een gemeentelijke administratieve sanctie: 
1° een administratieve geldboete 
2° een administratieve schorsing of intrekking van een door de gemeente afgeleverde 

toelating of vergunning, en/of 
3° een tijdelijke of definitieve sluiting van een instelling. 

 
§2. Als alternatieve maatregel voor de administratieve geldboete, zoals voorzien in §1, 1°, 
zijn er volgende maatregelen mogelijk: 
1° de gemeenschapsdienst, gedefinieerd als een prestatie van algemeen belang uitgevoerd 

door de overtreder ten gunste van de collectiviteit; 
2° de lokale bemiddeling, gedefinieerd als zijnde een maatregel die het de overtreder 

mogelijk maakt om, door tussenkomst van een bemiddelaar, de veroorzaakte schade te 
herstellen of schadeloos te stellen of om het conflict te doen bedaren. 
De bemiddelingsprocedure is wettelijk verplicht voor minderjarigen. 

 
§3. Worden eveneens bestraft met een van de hierboven voorziene administratieve sancties: 
inbreuken op een machtiging of een besluit van de burgemeester of een administratieve 
sanctie van het college van burgemeester en schepenen. 

 
§4. De omvang van de administratieve geldboete is proportioneel op grond van de zwaarte 
van de inbreuk die de boete verantwoordt en eventuele herhaling. De bij dit reglement 
voorgeschreven administratieve geldboete wordt verhoogd in geval van herhaling, zonder dat 
deze boete het wettelijke voorziene maximum mag overschrijden. 

 
§5. Herhaling bestaat wanneer de overtreder reeds werd gesanctioneerd voor eenzelfde 
inbreuk binnen de vierentwintig maanden voorafgaand aan de nieuwe vaststelling van de 
inbreuk. 

 
§6. Het stelsel van de administratieve sancties doet geen afbreuk aan de toepassing van een 
herstelbelasting en/of aan het terugvorderen van de door het gemeentebestuur gemaakte 
kosten voor rekening van de overtreder. 

 
 
HOOFDSTUK 2. Plaatsverbod 

 
Artikel 145 
Conform artikel 134sexies van de Nieuwe Gemeentewet kan de burgemeester, zoals 
voorzien door artikel 47 van de Wet van 24 juni 2013, in geval van verstoring van de 
openbare orde veroorzaakt door individuele of collectieve gedragingen, of in geval van 
herhaaldelijke inbreuken op de reglementen en verordeningen van de gemeenteraad 
gepleegd op eenzelfde plaats of ter gelegenheid van gelijkaardige gebeurtenissen en die een 
verstoring van de openbare orde of een overlast met zich meebrengen, een tijdelijk 
plaatsverbod van een maand, tweemaal hernieuwbaar, opleggen jegens de dader of de 
daders van deze gedragingen. 
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De niet-naleving van een tijdelijk plaatsverbod kan gesanctioneerd worden met een 
administratieve geldboete. 

HOOFDSTUK 3. Diverse sancties 

Artikel 146 
Onverminderd de in deze verordening voorziene maatregelen, kan de burgemeester, telkens 
wanneer de openbare gezondheid, veiligheid of rust in gevaar is, maatregelen bevelen om 
het gevaar te doen ophouden. 
Indien deze maatregelen niet worden uitgevoerd, kan de burgemeester van ambtswege en 
op kosten en risico van degene die in gebreke is gebleven, tot uitvoering laten overgaan. Het 
niet-naleven van het bevel van de burgemeester wordt bestraft met een administratieve 
boete. 

 
Artikel 147 
De burgemeester of zijn aangestelde kan, na ingebrekestelling, overgaan tot het ambtshalve 
verwijderen van afvalstoffen die werden achtergelaten in strijd met de geldende wetgeving 
terzake. De ambtshalve verwijdering of reiniging door of in opdracht van de gemeente 
gebeurt op kosten en risico van de in gebreke blijvende persoon. 

 
Artikel 148 
De burgemeester of zijn aangestelde kan, na ingebrekestelling, overgaan tot het ambtshalve 
reinigen van voetpaden, afsluitingen, rioolroosters en/of afwateringsgoten. De ambtshalve 
verwijdering of reiniging door of in opdracht van de gemeente gebeurt op kosten en risico 
van de in gebreke blijvende persoon. 

 
Artikel 149 
§1. Wanneer een overtreding van deze verordening is begaan door een bestuurder van een 
motorvoertuig, ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon, en de bestuurder bij de 
vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd, wordt vermoed dat deze is begaan 
door de titularis van de nummerplaat van het voertuig. Het vermoeden van schuld kan 
worden weerlegd met elk middel. 

 
§2. Wanneer een overtreding van deze verordening is begaan door een bestuurder van een 
motorvoertuig, ingeschreven op naam van een rechtspersoon, zijn de natuurlijke personen 
die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen ertoe gehouden de identiteit van de 
bestuurder op het ogenblik van de feiten mee te delen of, indien zij die niet kennen, de 
identiteit van de persoon die het voertuig onder zich heeft. 
De mededeling moet gebeuren binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de datum 
waarop de vraag om inlichtingen werd verstuurd. 
Indien de persoon die het voertuig onder zich heeft niet de bestuurder was op het ogenblik 
van de feiten moet hij eveneens, op de wijze hierboven vermeld, de identiteit van de 
bestuurder meedelen. 

 
De natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen als titularis van 
de nummerplaat of als houder van het voertuig, zijn ertoe gehouden de nodige maatregelen 
te nemen om aan deze verplichting te voldoen. 
Zij die overeenkomstig artikel 1384 van het Burgerlijk wetboek burgerrechtelijk aansprakelijk zijn 
voor de vergoeding en kosten, zijn insgelijks aansprakelijk voor de geldboete. 

 
Artikel 150 
Bij inbreuken op de artikelen 75 tot en met 93 (geluidsoverlast) kunnen de bevoegde 
diensten: 
- de stopzetting van de muziek bevelen of de openbare plaatsen ontruimen om de 

openbare rust en orde te herstellen. 
- de muziekinstallaties of toestellen bedoeld voor de emissie van geluid, waarmee deze 

overtredingen gepleegd worden, in beslag nemen. In dat geval worden ze, op verzoek 
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van de bezitter of eigenaar, teruggeven aan de bezitter of eigenaar op de eerstvolgende 
werkdag tijdens de kantooruren 

 
 
AFDELING 8. SLOTBEPALINGEN 

 
Artikel 151 
De burgemeester of zijn afgevaardigden en de lokale politiediensten zijn gelast door de 
gemeenteraad met het toezicht en controle op de uitvoering van de bepalingen van het 
reglement. 

 
Artikel 152 
§1. Deze politieverordening treedt in werking op 1 september 2020. 

 
§2. De procedures die lopende zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze 
verordening blijven onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die van 
kracht waren op het tijdstip van de inleiding van de procedure. 

 
§3. Deze verordening is enkel van toepassing op de inbreuken die gepleegd werden na de 
inwerkingtreding ervan. 

 
Artikel 153 
§1. Deze verordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeente Voeren en op elke 
persoon die zich op dat grondgebied bevindt, ongeacht woonplaats of nationaliteit. 
§2. Deze verordening is eveneens van toepassing op alle andere reglementen en/of 
verordeningen van de gemeente Voeren en die aanleiding kunnen geven tot een 
administratieve sanctie en die voor de sanctionering expliciet verwijzen naar deze 
verordening. 

 
Artikel 154 
§1. Deze politieverordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 e.v. van het 
Decreet over het lokaal bestuur. 

 
§2. Deze politieverordening wordt eveneens bekendgemaakt overeenkomstig artikel 15 van 
de Wet van 24 juni 2013. 

 
Artikel 155 
Een eensluidend afschrift van deze politieverordening zal worden overgemaakt aan de 
gouverneur voor kennisgeving, aan de bestendige deputatie en conform artikel 119 van de 
nieuwe gemeentewet aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg, en aan de griffie 
van de politierechtbank. 

 
Artikel 156 
Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht (artikel 
326 tot en met 335 van het Decreet over het lokaal bestuur). 

 
Artikel 157 
Zowel de inhoudstafel als de opgenomen titels in deze politieverordening maken geen deel 
uit van deze politieverordening en hebben bijgevolg ook geen juridische waarde. De 
inhoudstafel en de titels hebben enkel tot doel de leesbaarheid te vergemakkelijken. 
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