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Titel I - Veiligheid en reinheid van de openbare weg en van de openbare plaatsen
Artikel 1
Het is verboden te sluikstorten. Hieronder wordt verstaan het achterlaten of storten
van afvalstoffen op niet-reglementaire plaatsen en tijdstippen en in de foute
recipiënten. Het gaat om het bewust ontwijken van de legale huisvuil- of
bedrijfsafvalophaling
Het is verboden om huishoudelijk afval of bedrijfsafval achter te laten in de op
openbare plaatsen voorziene afvalkorven.
Het is eveneens verboden niet-organisch afval of organisch afval, zoals etensresten,
frituurolie of -vet en andere (afval)oliën enz., in rioolkolken achter te laten.
Diegene die deze bepaling overtreedt dient de openbare plaats onmiddellijk te
reinigen, zoniet houdt de stad zich het recht voor ambtshalve tot reiniging over te
gaan dit op kosten van de overtreder.
Artikel 1 bis
Het is verboden op openbare wegen en plaatsen of op terreinen palend aan
openbare plaatsen zwerfvuil te werpen of achter te laten. Zwerfvuil is afval afkomstig
van out-of-homeconsumptie dat niet gebundeld (bv. in een dichtgeknoopte zak) op
een hiervoor niet bestemde plaats wordt gedeponeerd. Dit bestaat o.a. uit: blikjes,
flesjes, wikkels, sigarettenpeuken, kauwgom, kranten, flyers, zonnebloempitten,
schelpen van noten, …
Diegene die deze bepaling overtreedt dient de openbare plaats onmiddellijk te
reinigen, zoniet houdt de stad zich het recht voor ambtshalve tot reiniging over te
gaan dit op kosten van de overtreder.
Artikel 1 ter
Het is verboden om bedrijfsafval of daarvoor bestemde recipiënten achter te laten op
openbare plaatsen, behalve tot aanbieding aan de natuurlijke personen of
rechtspersonen die deze bedrijfsafvalstoffen inzamelen of ophalen. In dit geval mag
de aanbieding op een openbare plaats uitsluitend gebeuren op de dag van de
ophaling en in geen geval tussen 20.00 uur ’s avonds en 6.00 uur ’s ochtends, noch
op zondag of een wettelijke feestdag.
Het achtergelaten bedrijfsafval en de daarvoor bestemde recipiënten mogen het
verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers niet hinderen. Het afval moet worden

aangeboden in een – in verhouding tot het aangeboden volume - voldoende aantal,
afgesloten recipiënten, zodanig dat de plaats waar ze worden aangeboden in
ordelijke staat verkeert. Afval dat op een openbare plaats verspreid wordt moet op
initiatief van de aanbieder opgeruimd worden.
Artikel 1 quater
De uitbaters van vaste of mobiele verkooppunten die eetwaren of dranken verkopen
die zich lenen voor consumptie ter plaatse of in de onmiddellijke nabijheid ( zoals
frituren, nachtwinkels, snackbars, ijs- of gebakkramen, automaten voor eetwaren of
dranken, automatenshops, enz…), zijn verplicht de openbare omgeving (binnen een
straal van 10 meter) van hun verkooppunt net te houden door er de achtergelaten
artikelen en resten weg te nemen en op te bergen. Zij dienen die zone zo nodig te
reinigen, zodat er geen sporen van eetwaren of dranken achterblijven.
Zij zijn verplicht ten behoeve van de klanten in de onmiddellijke nabijheid van het
verkooppunt, op goed zichtbare plaatsen, afvalkorven te plaatsen van voldoende
grootte en in voldoende aantal om op die manier hinder door (verpakkings)zwerfvuil
te vermijden. De korven dienen een neutraal uitzicht te hebben en mogen op het
openbaar domein op geen enkele manier gebruikt worden als reclamedrager.
Zij dienen de korven of andere recipiënten op behoorlijke wijze tijdig en geregeld te
ledigen, en te onderhouden. Tijdens de sluitingsuren en –dagen dienen zij de korven
of andere recipiënten te verwijderen uit het straatbeeld, tenzij deze vast bevestigd
zijn aan de gevel.
Bij de plaatsing van de korven moet steeds een minimale doorgang van 1,5 meter
vrijgelaten worden. Enkel waar een doorgang van 1,5 meter onmogelijk is, is een
minimale doorgang van 1,2 meter toegelaten.
Afval uit de korven dat in de openbare omgeving verspreid wordt, moet op initiatief
van de uitbater opgeruimd worden.
Artikel 1 quinquies
Het uitdelen van stalen van gebruiks- of verbruiksproducten op het openbaar domein
is slechts toegelaten in het kader van een evenement met een vergunde inname van
de openbare weg (en met een aangeduide verantwoordelijke en een afgebakende
evenementenzone), dat voorafgaandelijk en schriftelijk is toegelaten door het college
van burgemeester en schepenen en de door hen eventueel opgelegde modaliteiten.
De vergunning moet bij controle ter plaatse kunnen voorgelegd worden op
eenvoudige vraag.
Bij het uitdelen van drukwerk (o.a. flyers, pamfletten, reclamefolders,..), stalen of
andere voorwerpen moet iedere verdeler zelf of via een helper instaan voor het
oprapen van de door het publiek in de omgeving (binnen de evenementenzone of
binnen een straal van 100m rond het verdeelpunt) weggeworpen exemplaren of
voorwerpen.
Het is verboden drukwerk, stalen of voorwerpen, andere dan processen-verbaal en
preventiedrukwerken van de politie, preventiedrukwerk van stadsdiensten of
parkeerretributiebonnen, op geparkeerde/gestalde voertuigen te plaatsen.
De verdeler van drukwerk is aansprakelijk bij overtredingen van de bepalingen van
dit artikel.

Indien de verdeler niet kan geïdentificeerd worden is de verantwoordelijke uitgever
aansprakelijk bij overtreding van de bepalingen van dit artikel, tenzij hij het bewijs
levert dat hij alles heeft gedaan om de betrokkene op zijn plichten te wijzen en zodus
overtreding van dit artikel te verhinderen. Indien er geen verantwoordelijke uitgever is
vermeld op de flyers of stalen, kan het bedrijf of de organisator dat/die promotie voert
eveneens aansprakelijk gesteld worden, tenzij het bewijs wordt geleverd dat alles
werd gedaan om de betrokkene op zijn plichten te wijzen en zodus overtreding van
dit artikel te verhinderen.
Indien de door het publiek in de omgeving weggeworpen exemplaren of voorwerpen
niet opgeraapt worden door de verdeler of zijn helper, zal de stad de exemplaren of
voorwerpen ambtshalve laten verwijderen en de kosten voor reiniging van de
openbare weg verhalen op de overtreder.
Artikel 1 sexies
Het is verboden ongeadresseerd reclamedrukwerk te bedelen op adressen waar
duidelijk is aangegeven dat dit niet gewenst is, evenals aan kennelijk leegstaande
panden.
Huis-aan-huis-bedelers van reclame en drukwerk dienen er voor te zorgen dat dit
steeds volledig in de brievenbussen wordt gedeponeerd.
De bedeler van ongeadresseerd reclamedrukwerk is aansprakelijk bij overtreding van
de bepalingen van dit artikel.
Indien de bedeler niet geïdentificeerd kan worden is de verantwoordelijke uitgever
aansprakelijk bij overtreding van de bepalingen van dit artikel, tenzij hij het bewijs
levert dat hij alles heeft gedaan om de betrokkene op zijn plichten te wijzen en zodus
overtreding van dit artikel te verhinderen. Indien er geen verantwoordelijke uitgever is
vermeld op het drukwerk, kan de persoon of het bedrijf op wie de reclame betrekking
heeft, eveneens aansprakelijk gesteld worden, tenzij het bewijs wordt geleverd dat
alles werd gedaan om de betrokkene op zijn plichten te wijzen en zodus overtreding
van dit artikel te verhinderen.
Artikel 1 septies
Behoudens ingeval men in het bezit is van een door de burgemeester uitgereikt
voederpasje, is het verboden op het openbaar domein verwilderde of wilde dieren te
voederen.
Artikel 1 octies
Indien op het grondgebied van de stad een evenement plaatsvindt, dient de
organisator ervan in te staan voor de inzameling en verwijdering van de vrijgekomen
afvalstoffen.
Minstens de fracties glas, papier & karton en PMD dienen selectief ingezameld te
worden. De openbare wegen en plaatsen in de zone van en rond het evenement
moeten uiterlijk om 6u 's morgens na de beëindiging ervan ontdaan zijn van alle door
het evenement voortgebrachte afvalstoffen. Een gemotiveerde afwijking hierop kan
toegestaan worden door de burgemeester. De ophaal- en verwerkingskosten van de
ingezamelde afvalstoffen vallen ten laste van de organisator.

Artikel 2
De eigenaar of begeleider die zich met een hond op een openbare plaats begeeft,
dient steeds in het bezit te zijn van voldoende zakjes om de uitwerpselen van de
hond in op te bergen.
De hond waarover men het toezicht heeft, mag zijn uitwerpselen enkel achterlaten in
de speciaal daartoe ingerichte hondentoiletten. Op alle andere openbare plaatsen is
de eigenaar of begeleider verplicht de uitwerpselen te verwijderen door middel van
de in het eerste lid bedoelde zakjes en de bevuilde zone te reinigen.
Behoudens in de openbare afvalkorven of in de hondentoiletten, is het niet
toegelaten het recipiënt met de uitwerpselen achter te laten op openbare plaatsen of
op terreinen palend aan openbare plaatsen, noch in de openbare riolering.
Artikel 2 bis
Het is verboden te urineren of zich te ontlasten op openbare plaatsen, uitgezonderd
in het publiek sanitair.
Artikel 3
De gebruiker van een onroerend goed of de eigenaar van een ongebruikt onroerend
goed palend aan de openbare weg moet instaan voor de netheid van de
gelijkgrondse of verhoogde berm en/of het trottoir, desgevallend met inbegrip van de
straatgeveltuintjes en de greppel voor dat onroerend goed.
In zones waar het trottoir/berm niet duidelijk afgescheiden is van de rijbaan (zoals in
een woonerf), geldt diezelfde verplichting voor de gebruiker van een aanpalend
onroerend goed of de eigenaar van een aanpalend ongebruikt roerend goed over
een breedte van 1,5m vanaf de rooilijn.
Al het afval en onkruid dat daarvan voortkomt moet verwijderd, verzameld en
geborgen worden buiten de aanhorigheden van de openbare weg. Bij de verwijdering
van het onkruid mogen geen bestrijdingsmiddelen/pesticiden gebruikt worden.
Het afval en onkruid mag niet in de straatgreppels of rioleringsputjes geveegd
worden.
Artikel 4
De gebruiker van een onroerend goed of de eigenaar van een ongebruikt onroerend
goed palend aan de openbare weg moet het nodige doen zodat het trottoir grenzend
aan het goed, van sneeuw en ijs wordt ontdaan en dit over een breedte van 1 meter.
In verkeersvrije straten en pleinen, of in straten waar geen trottoir is aangelegd, geldt
deze verplichting over een breedte van 1 meter. In beide omstandigheden wordt de
afstand gemeten vanaf de rooilijn of de gevel of in geval van gelijkgrondse
uitsprongen (zoals terrassen, ...) vanaf de uiterste grens van deze uitsprongen.
In een onroerend goed waar 2 of meer studenten verblijven, is de eigenaarverhuurder van het onroerend goed verantwoordelijk voor het sneeuw- en ijsvrij
maken van het trottoir grenzend aan het goed, en dit over een breedte van 1 meter.
Indien uit een huishoudelijk reglement blijkt dat hieromtrent een regeling werd
uitgewerkt, is de persoon die in dit reglement wordt belast met het sneeuw- en ijsvrij

maken van het trottoir, verantwoordelijk. De eigenaar dient het nodige materiaal voor
het sneeuw- en ijsvrij maken van het trottoir te voorzien.
Onverminderd de bepalingen van de politieverordening op het voetgangersgebied,
moeten weggeruimde sneeuw- en ijsmassa’s op de uiterste rand van de in het eerste
lid vermelde 1 meter-lijn opgestapeld worden zodat ze niet op de rijbaan
terechtkomen. Indien er geen ruimte genoeg is kunnen de sneeuw- en ijsmassa's op
de rijbaan opgestapeld worden maar dienen de bushalten, de rioolmonden en
hydranten van de waterleiding en de overige kunstwerken van openbaar nut
onbelemmerd te blijven.
Er mag geen gebruik gemaakt worden van dooizouten in de omgeving van bomen
die zich bevinden in de trottoirstrook of bermstrook.
Artikel 5
Waar bestratingswerken uitgevoerd worden, zal het op het plaveisel uitgestrooide
zand niet mogen weggenomen worden.
Titel I bis. - Aanplakkingen en aankondigingen
Artikel 5 bis
Het is verboden om opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen,
vlugschriften en plakbriefjes aan te brengen of aan te plakken of hierbij te helpen of
bij te staan, op de openbare weg en op plaatsen die vanaf de openbare weg
zichtbaar zijn, behoudens op de daartoe door het stadsbestuur voorziene
aanplakborden voor vrije affichage of voor zover hiertoe vooraf en schriftelijk de
toestemming of vergunning werd verkregen van de burgemeester.
Per aanplakbord mag niet meer dan één aanplakbrief per aangekondigd evenement
worden aangeplakt.
Het is verboden aan verkeers- en lantaarnpalen op de openbare weg borden aan te
brengen of hierbij te helpen of bij te staan.
De persoon die de affiches en/of aankondigingen aanplakt of aanbrengt is
aansprakelijk bij overtreding van de bepalingen van dit artikel.
Indien deze persoon niet geïdentificeerd kan worden is de verantwoordelijke uitgever
aansprakelijk bij overtreding van de bepalingen van dit artikel, tenzij hij het bewijs
levert dat hij alles heeft gedaan om de betrokkene op zijn plichten te wijzen en zodus
overtreding van dit artikel te verhinderen. Indien er geen verantwoordelijke uitgever is
vermeld op de affiches of borden, kan het bedrijf of de organisator dat/die promotie
voert eveneens aansprakelijk gesteld worden, tenzij het bewijs wordt geleverd dat
alles werd gedaan om de betrokkene op zijn plichten te wijzen en zodus overtreding
van dit artikel te verhinderen.
Artikel 5 ter
Het is verboden om reglementair aangebrachte aanplakkingen en opschriften te
verwijderen of te overplakken.
Titel I ter – Graffiti

Artikel 5 quater
Het is verboden om zonder toestemming graffiti aan te brengen op roerende of
onroerende goederen.
Titel II - Bevestiging van huisnummers, straatnaamborden, verkeersborden en
andere nutsvoorzieningen aan gevels
Artikel 6
§1.De eigenaar van een gebouw is ertoe gehouden op de gevel van zijn gebouw
straatnaamborden, tekens, armaturen, pictogrammen en andere nutsvoorzieningen
aan te brengen of te laten aanbrengen.
Deze verplichtingen zijn ook van toepassing wanneer de gevel achter de rooilijn ligt.
§2.De eigenaar van een gebouw is verplicht er voor te zorgen dat het huisnummer of
de reeks toegewezen huisnummers van op de rijbaan leesbaar zijn.
Titel III - Netheid van de woningen en percelen
Artikel 7
Alle geveldelen of constructiedelen zichtbaar van op de openbare weg of waterweg
dienen in een behoorlijke staat van netheid te worden gehouden of gesteld.
Bij leegstaande panden dienen deuren en ramen op stevige en hermetische wijze te
worden afgesloten, zodanig dat de toegang voor mens en dier verhinderd wordt.
Daken dienen in zodanige behoorlijke staat te worden gehouden dat de toegang voor
dieren verhinderd wordt.
Artikel 8
De eigenaar van een ongebruikt onroerend goed palend aan of zichtbaar vanaf de
openbare weg of van op een waterweg is verplicht dit vrij te houden van zowel
organische als van niet-organische afvalstoffen, door wie ook achtergelaten, en deze
afvalstoffen in de daartoe bestemde recipiënten op te bergen.
Hij dient het op dit terrein aanwezige (bouw)materiaal ordelijk op te stapelen.
Artikel 9
Iedere werf op privé-domein gelegen langs en/of zichtbaar vanaf de openbare weg
moet minstens door een vaste of verplaatsbare afsluiting uit draadgaas worden
afgesloten. De afsluiting moet mandicht zijn en minimum 2,4 m hoog zijn.
De werfafsluiting dient te worden geplaatst van bij de aanvang van de werken en
mag pas worden verwijderd na voltooiing van de werken.
Op de werfafsluiting mag, behoudens vergunning, geen reclame of publiciteit worden
aangebracht.

Artikel 10
Onbebouwde terreinen in straten met overwegend gesloten bebouwing, moeten
worden afgesloten door middel van een minimaal 2,4 m hoge afsluiting. Deze
afsluiting wordt zodanig geconstrueerd dat er geen opening gelaten wordt die
sluikstorten mogelijk zou maken.
Titel IV - Gezondheidsmaatregelen m.b.t. woningen
Artikel 11
Iedere woning moet voorzien zijn van een waterinstallatie onder druk. Indien een
distributienet aldaar nog niet is aangelegd, mag in afwachting daarvan putwater
worden gebruikt voor alle huishoudelijke activiteiten. Putwater mag alleen als
drinkwater worden gebruikt als het voldoet aan de criteria voor drinkbaar water.
Artikel 12
Geen ruimte in de kelderverdieping mag tot woonvertrek dienen, behoudens de
ruimte waarvan het plafond hoger gelegen is dan 1m boven het maaiveld. Er dient
een opendraaiend raam te zijn met een oppervlakte van minimum 1/10 van de nettovloeroppervlakte.
Titel V - Grachten
Artikel 13
Teneinde de goede afloop van het water te verzekeren, is de eigenaar gehouden de
grachten die door zijn gronden lopen of deze scheiden van andere private
eigendommen te allen tijde vrij te maken van zwerfvuil en ander afval en in de
periode van 1 oktober tot 15 november te (laten) reiten (d.i. maaien van overtollige
waterplanten en verwijderen van het maaisel) en indien nodig te (laten) ruimen (d.i.
verwijderen van slib). Het maaisel moet binnen de 10 dagen afgevoerd worden. Het
sediment mag bij ruiming enkel op de oever gedeponeerd worden indien het nietverontreinigd is, gelet op de geldende milieunormen.
Zijn uitgezonderd de grachten langsheen de buurtwegen waarvan zij een
afhankelijkheid uitmaken en als dusdanig enkel dienstig zijn voor de afwatering van
het hemelwater en de waterlopen van eerste, tweede en derde categorie waarvan
het onderhoud de bevoegdheid is van respectievelijk het Vlaamse Gewest, de
provincie en het stadsbestuur, alsook in voorkomend geval, de grachten en/of
waterlopen die onder het beheer van een polder of watering vallen.

Titel VI - Het onderhouden van beplantingen op private gronden in de nabijheid
van de openbare weg

Artikel 14
De gebruiker van een onroerend goed of de eigenaar van een ongebruikt onroerend
goed palend aan de openbare weg is ertoe gehouden ervoor te zorgen dat de bomen
en beplantingen zodanig onderhouden worden dat geen enkele tak ervan:
1. over de rijweg hangt op minder dan 4,5 m boven de grond;
2. over de gelijkgrondse berm of over het trottoir hangt op minder dan 2,5 m boven
de grond;
3. de stabiliteit van de installaties voor openbare verlichting in het gedrang brengt of
het uitgestraalde licht ervan in belangrijke mate vermindert;
4. de verkeerstekens bedekt;
5. enige belemmering betekent voor de leesbaarheid van de straatnaamborden of
voor de doeltreffendheid van de openbare verlichting;
6. het(de) huisnummer(s) bedekt.
Titel VII - Stedelijke openbare parken en plantsoenen
Artikel 15
In de openbare parken en plantsoenen is het verboden:
1. afgesloten grasvelden te betreden, indien een specifiek bord dit verbiedt;
2. heestermassieven en bloemenperken te betreden of te laten betreden;
3. zand, droog hout, snoeihout of bladgrond te verzamelen of weg te halen;
4 te kamperen of er de nacht door te brengen in tenten, auto’s, kampeer- en
woonwagens, tenzij op de plaatsen die voldoen aan de wetgeving inzake kamperen;
5. afsluitingen te beklimmen of te beschadigen.
Artikel 16
Tenzij men een toelating bekomen heeft van het college van burgemeester en
schepenen of indien het anders bepaald wordt door de door het stadsbestuur
aangebrachte verkeersborden en -tekens, is het verboden in de stedelijke openbare
parken en plantsoenen met voertuigen te rijden, stil te staan of te parkeren.
Artikel 17
Behalve op de daartoe door het stadsbestuur aangeduide plaatsen en binnen de
door het stadsbestuur bepaalde voorwaarden, is het verboden in de openbare
parken en plantsoenen:
1. om het even welke handelsactiviteit uit te oefenen of koopwaren uit te stallen, te
verkopen of bij wijze van reclame aan te bieden;
2. op welke wijze ook publiciteit te voeren;
3. te collecteren;
4. het bevroren water te betreden;

5. op het water te varen of om het even welke watersport te beoefenen;
6. er op gelijk welke wijze te vissen of dieren te vangen of achter te laten;
7. open vuren aan te leggen;
8. ruitersport te beoefenen;
9. dieren te laten baden in het water;
10. activiteiten te beoefenen op een wijze die gevaarlijk of hinderlijk is voor zichzelf of
voor andere personen.
Artikel 18
Het college van burgemeester en schepenen kan het gebruik van de openbare
parken en plantsoenen of een deel ervan aan het publiek onttrekken.
Gedurende deze periode is het verboden dit park of plantsoen te betreden. In
voorkomend geval zal de openingstijd ter plaatse bestendig kenbaar gemaakt
worden aan het publiek.
Titel VIII - Strafbepalingen
Artikel 19
Ingeval van overtreding van de artikelen 1 t.e.m. 18 van onderhavig reglement is de
bevoegde gemeentelijke overheid gerechtigd tot het treffen van ambtshalve
maatregelen, ten koste van de overtreder, voor dewelke deze laatste in gebreke is
gebleven
Alle verboden aanplakkingen en opschriften, zullen ambtshalve weggenomen
worden. De kosten voor het reinigen en herstellen van de eigendommen en/of de
openbare weg zullen verhaald worden op de overtreder.
De inbreuken op de artikelen 1 tot en met 18 van dit reglement zullen gesanctioneerd
worden met een maximale administratieve geldboete van 250 euro voor
meerderjarige overtreders, en een maximale administratieve geldboete van 120 euro
voor minderjarige overtreders.

