Bekendmakingen beslissingen gemeenteraad van 14/09/2016 cf. art. 186
van het gemeentedecreet
Goedkeuren subsidiereglement herbruikbare luiers
DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer
bepaald artikel 42 §3;
 Overwegende dat intercommunale Verko enkele jaren terug is gestopt met het selectief inzamelen
van wegwerpluiers (gratis voor inwoners), omdat er geen recyclageoplossing meer is;
 Overwegende dat wegwerpluiers (gemiddeld 600 kg per kind per jaar) sindsdien mee worden
verwerkt in de klassieke restafvalzak die gemiddeld 260,00 euro/ton kost voor verwerking;
 Overwegende dat het stimuleren van herbruikbare luiers de afvalberg reduceert, milieuvriendelijker
is en financieel interessanter voor zowel gemeente als ouders;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Wim Arbijn;
 Gehoord de vraag van raadslid Vleminckx op welke manier dit reglement zal worden
gecommuniceerd;
 Gehoord het antwoord van schepen Wim Arbijn dat dit mee opgenomen wordt in de gemeentelijke
communicatiemix.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche,
Wim Arbijn, Francky Verhofstadt, René Kets, Carine Meyers, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven
Baeyens, Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc
Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Tom Van Hauwermeiren)
2 verontschuldigd (Kris Malfliet, Kim Haentjens)

ART. 1
Keurt volgend subsidiereglement voor herbruikbare luiers goed, ingaand op 1/01/2017 en eindigend
op 31/12/2018:
Artikel 1: Doel
Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Berlare kan binnen de beschikbare
middelen daartoe goedgekeurd op het budget van de gemeente een eenmalige subsidie per kind
toekennen aan mensen die voor hun kinderen herbruikbare luiers gebruiken. Het college wenst
daarmee mensen te stimuleren een bijdrage te leveren aan het verminderen van de hoeveelheid
huishoudelijk afval.
Artikel 2: Definities
In dit reglement worden verstaan onder ‘herbruikbare luier’: elke luier (gaande van de klassieke
katoenen luier tot de voorgevormde broekluier) die meermaals gebruikt kan worden. Dit wil zeggen
dat de luier na gebruik niet wordt weggegooid maar gewassen en hergebruikt.
Artikel 3: Doelgroep en toepassingsgebied:
Voor deze subsidie komen in aanmerking:
Personen ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Berlare met een
kind ten laste tussen 0 en 2 jaar waarvoor herbruikbare luiers gebruikt worden.

Voor deze subsidie komen expliciet niet in aanmerking:
Aanvragen tot subsidiëring van aankoop van tweedehands herbruikbare luiers. Luiers die voor
verschillende kinderen binnen hetzelfde gezin gebruikt worden, kunnen m.a.w. maar eenmaal
gesubsidieerd worden.
Artikel 4: Voorwaarden
Deze subsidie wordt verleend onder volgende voorwaarden:
a. De aanvraag gebeurt schriftelijk, hetzij via de dienst vergunningen, hetzij via de website van
de gemeente.
b. De aanvraag wordt ingediend door de vader, de moeder of de wettelijke voogd van het kind.
c. Zowel de aanvrager als het kind dienen te zijn ingeschreven in het gemeentelijk bevolkings- of
vreemdelingenregister.
d. De aanvraag wordt ingediend vóór de tweede verjaardag van het kind.
e. De luiers waarop de aanvraag betrekking heeft zijn minder dan zes maanden daarvoor
aangekocht. Dit om meerdere subsidiëringen van dezelfde herbruikbare luier te voorkomen,
zoals in artikel 3 vermeld.
f. De noodzakelijke formulieren zijn bijgevoegd: kopie van geboorteakte van het kind, kopie van
identiteitsbewijs van de aanvrager, en de aankoopfacturen (met vermelding van kostprijs,
aankoopdatum of bewijs van betaling) van de herbruikbare luiers. Meerdere facturen mogen
in één keer worden ingediend.
Artikel 5: Subsidiebedrag
De eenmalige subsidie per kind bedraagt 50% van de aankoopsom (incl. BTW) met een maximum van
100,00 euro (incl. BTW).
Artikel 6: Beslissing en bezwaar
Het college neemt uiterlijk 30 kalenderdagen na de ingediende aanvraag op basis van het advies van
de administratie een beslissing. De aanvrager wordt van deze beslissing schriftelijk op de hoogte
gebracht. Tegen deze beslissing kan bezwaar worden ingediend, tot twee maanden nadat de
beslissing door het college werd genomen. Het bezwaar moet schriftelijk gericht worden aan: college
van burgemeester en schepenen, Dorp 22, 9290 Berlare.
Artikel 7: Uitbetaling
De uitbetaling van de subsidie gebeurt op een zicht- of postrekening, zo snel mogelijk na de
goedkeuring van de subsidie en overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen voor de
gemeentelijke boekhouding.
Artikel 8: Sancties
In geval van fraude of valse verklaringen in hoofde van de aanvrager, kan de gemeente beslissen de
toekenning van de subsidie te schorsen, in de toekomst geen subsidies meer toe te staan aan de
aanvrager en het verleende subsidiebedrag terug te vorderen.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
ART. 3
Bepaalt dat dit artikel zal worden afgekondigd cf. artikel 186 van het gemeentedecreet.
Goedkeuren retributiereglement voor prestaties geleverd door het gemeentepersoneel
ten behoeve van derden
DE RAAD,
 Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet van 15/07/2005 inzake de bevoegdheden van de
gemeenteraad en artikel 43 §2 15° inzake het vaststellen van gemeentebelastingen en het
vaststellen van de machtiging tot het heffen van retributies;
 Gelet op het decreet van 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering, en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;

 Overwegende dat het algemeen politiereglement goedgekeurd in zitting van heden voorziet in een
retributie voor prestaties geleverd door het gemeentepersoneel ten behoeve van derden, maar de
gemeente Berlare niet over een dergelijke retributie beschikt;
 Overwegende dat onder andere de artikelen 6, 7, 13, 21, 24, 26, 27, 29, 33, 36, 59, 62 en 68 van
dit algemeen politiereglement tot gevolg kunnen hebben dat gemeentepersoneel moet worden
ingezet voor de uitvoering van het politiereglement;
 Overwegende dat deze inzet dan het gevolg is van een overtreding en het niet meer dan billijk is
dat de overtreder voor de veroorzaakte kosten instaat;
 Overwegende dat voor een objectieve behandeling van dossiers het goed is vooraf de berekening
van de kostprijs van prestaties door het gemeentepersoneel vast te leggen;
 Overwegende dat deze retributie in geen geval een bijkomende sanctie is, maar de retributie
slechts dient om de door de gemeente gemaakte onkosten te recupereren en de schade te
herstellen;
 Overwegende dat de gemeenteraad van 18/12/2013 reeds instemde met de belasting op het
ambtshalve opruimen van sluikstorten door of in opdracht van de gemeente en de belasting op het
weghalen en bewaren van goederen op de openbare weg;
 Overwegende dat de bedragen in deze bestaande belastingen niet aan de huidige loonkost zijn
aangepast;
 Overwegende een belasting naar aanleiding van een vonnis tot uitzetting het probleem voor
betrokkene eerder nog vergroot;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls;
 Gehoord de vraag van raadslid Marc Van Driessche of met dit reglement kan worden opgetreden
tegen site Donkere Wolk;
 Gehoord het antwoord van burgemeester Gabriëls dat dit een complex dossier is. In de vorige
legislatuur heeft het gemeentebestuur de site laten opruimen, maar omdat de eigenaars in
onverdeeldheid zijn, heeft gemeente Berlare nog niets kunnen recupereren. Het dossier wordt
opgevolgd en er zou tegen volgend jaar een definitieve uitspraak/oplossing moeten zijn.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris
Malfliet, Wim Arbijn, Francky Verhofstadt, René Kets, Carine Meyers, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman,
Steven Baeyens, Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid
Rogiers, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Tom Van Hauwermeiren)
1 verontschuldigd (Kim Haentjens)

ART. 1
Heft het gemeenteraadsbesluit van 18/12/2013 houdende het goedkeuren van de
belasting op het ambtshalve opruimen van sluikstorten door of in opdracht van de
gemeente met ingang van 01/10/2016 op.
ART. 2
Heft het gemeenteraadsbesluit van 18/12/2013 houdende het goedkeuren van de
belasting op weghalen en bewaren van goederen op de openbare weg met ingang van
01/10/2016 op.
ART. 3
Er wordt, ten voordele van de gemeente Berlare, met ingang van 01/10/2016 en eindigend op
31/12/2018 een retributie ingevoerd voor prestaties geleverd door het gemeentepersoneel ten
behoeve van derden. Deze prestaties zijn het gevolg van een misdrijf.
Het gaat om:
- het opruimen van sluikstort (art. 26 politiereglement)
- het opruimen van pamfletten, flyers, folders, reclamedrukwerk, … (art. 24, 27 en 29
politiereglement)
- het snoeien van planten, struiken en bomen die over de openbare weg hangen (art. 36
politiereglement)
- het verwijderen van dierlijke uitwerpselen (art. 49 politiereglement)
- het zindelijk, gezond of veilig maken van private terreinen (art. 13 politiereglement)
- het verwijderen van onrechtmatig aangebrachte publiciteit, afbeeldingen, of teksten die op
het openbaar domein zijn aangebracht (art. 33 politiereglement)

-

het weghalen (en eventueel bewaren) van onrechtmatig geplaatste goederen, terrassen,
constructies, kramen, automaten, … op het openbare domein (art. 59, 62 en 68
politiereglement)
het herstellen van aangebrachte schade aan het openbaar domein (art. 6, 7 en 21
politiereglement)

ART. 4
Deze retributie is verschuldigd door de persoon die het sluikstort heeft gestort, de
persoon die de pamfletten, flyers of drukwerk heeft achtergelaten, de eigenaar, de
bezitter, de erfpachter, de opstalhouder, de vruchtgebruiker van het onroerend goed
waarop de planten, struiken of bomen staan, de begeleider van het dier of diegene die er
voor verantwoordelijk is, de eigenaar, de bezitter, de erfpachter, de opstalhouder, de
vruchtgebruiker van het private terrein dat zindelijk, gezond of veilig moet worden
gemaakt, diegene die de publiciteit onrechtmatig heeft aangebracht, de persoon voor
wiens rekening de goederen onrechtmatig werden geplaatst, of diegene die de schade
aan het openbaar domein heeft aangebracht.
ART. 5
De retributie bedraagt in het geval van sluikstort voor:
- klein afval, te verstaan als 20 kilogram of minder: 250,00 euro
- groot afval, te verstaan als meer dan 20 kilogram: 750,00 euro
ART. 6
De retributie bedraagt in alle andere gevallen:
- 40,00 euro per begonnen uur per arbeider
- 60,00 euro per gebruikte vrachtwagen, tractor, laadschop, compressor, trilwals of ander
zwaar materieel. Bestuurder is hierin inbegrepen.
ART. 7
De verschuldigde retributie compenseert in geen geval de prestaties die derden in
opdracht van het gemeentebestuur dienen te verrichten en te wijten zijn aan één van de
hierboven beschreven overtredingen. De retributie compenseert evenmin extra
materiaal, grondstoffen, … dat aangekocht dient te worden om geleden schade te
herstellen. De kostprijs hiervan wordt verhaald op de overtreder.
ART. 8
De onder artikel 5, 6 en 7 opgesomde retributies dienen te worden vereffend na het
verstrekken van de dienst en dit op basis van een door het gemeentebestuur
toegezonden betalingsverzoek.
ART. 9
Bij gebrek aan betaling in der minne wordt de retributie ingevoerd bij wijze van
burgerlijke rechtsvordering.
ART 10.
Afschriften van deze beslissing zal aan de toezichthoudende overheid, de financieel beheerder, de
dienst vergunningen en de dienst openbare werken worden overgemaakt.
ART. 11
Dit artikel zal worden afgekondigd cf. artikel 186 van het gemeentedecreet.
Goedkeuren retributiereglement initiatieklas KUNSTacademie afdeling Woord en Muziek
academiejaar 2016-2017
DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald artikel 43 §2 15°;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16/03/1998 houdende de goedkeuring tot oprichten van
een filiaal tekenen, muziek en woord van de Academie Wetteren, gewijzigd bij besluit van
21/02/2000;
 Overwegende dat kinderen pas vanaf het derde leerjaar (8 jaar) kunnen deelnemen aan het
officieel deeltijds onderwijs voor muziek en woord;
 Overwegende dat dit vrij laat is, omdat veel kinderen al een hobbyset hebben opgebouwd in het
eerste leerjaar en zelfs vroeger;

 Overwegende dat KUNSTacademie Wetteren afdeling Muziek en Woord daarom heeft voorgesteld
om een initiatiejaar (1 uur per week) te mogen inrichten voor kinderen van het eerste en tweede
leerjaar;
 Overwegende dat gemeente Berlare deze meerkost op zich neemt, geraamd op 1.500,00 euro voor
het academiejaar 2016-2017;
 Gelet op het principeakkoord van het college van burgemeester en schepenen van 27/05/2016 om
zo’n initiatieklas in te richten voor het academiejaar 2016-2017;
 Overwegende dat KUNSTacademie Wetteren voorstelt inschrijfgeld te vragen aan de deelnemers
en dat te organiseren volgens de officiële tarieven van het eerste jaar deeltijds kunstonderwijs;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen An Van Driessche.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris
Malfliet, Wim Arbijn, Francky Verhofstadt, René Kets, Carine Meyers, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman,
Steven Baeyens, Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid
Rogiers, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Tom Van Hauwermeiren)
1 verontschuldigd (Kim Haentjens)

ART. 1
Richt een initiatieklas Woord en Muziek in voor geïnteresseerde kinderen uit geboortejaren 2009 en
2010 voor het academiejaar 2016-2017.
ART. 2
Stelt het inschrijfgeld vast op 63,00 euro voor het academiejaar 2016-2017.
ART. 3
Stelt het inschrijfgeld vast op 41,00 euro voor het academiejaar 2016-2017 in de volgende gevallen:
- indien er al een betalend gezinslid is dat les volgt in het deeltijds kunstonderwijs;
- een kind ten laste van een uitkeringsgerechtigd volledig werkloze (attest VDAB geldig in de
maand september 2016);
- een kind ten laste van een persoon die een leefloon of het gewaarborgd minimuminkomen
ontvangt (attest OCMW);
- een kind ten laste van een persoon die recht heeft op een tegemoetkoming als gehandicapte
of mindervalide (attest FOD Sociale Zekerheid);
- een kind dat recht heeft op een tegemoetkoming als gehandicapte of mindervalide (attest
FOD Sociale Zekerheid);
- een kind dat verblijft in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische
instelling;
- een kind ten laste van een erkend politiek vluchteling.
ART. 4
Bepaalt dat elke aanspraak op een vermindering van inschrijfgeld, zoals voorzien in ART. 3 van dit
besluit, moet worden gestaafd met een betreffend attest.
ART. 5
Een afschrift van dit reglement wordt voor verder gevolg bezorgd aan:
- de financieel beheerder;
- directeur KUNSTacademie Wetteren, afdeling Muziek en Woord;
- directeur CC Stroming.
ART. 6
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
ART. 7
Bepaalt dat dit artikel zal worden afgekondigd cf. artikel 186 van het gemeentedecreet.
Goedkeuren gewijzigd Algemeen Politiereglement (GAS)
DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer
bepaald artikel 43 §2 2°;
 Gelet op de bevoegdheden van de gemeenteraad, zoals bepaald in artikel 119 en 119 bis van de
Nieuwe Gemeentewet en gewijzigd door de wet van 24/06/2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties;

 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24/06/1988, zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer
bepaald artikelen 133, 134 en 135;
 Gelet op de wet van 24/06/2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, gewijzigd
door de wet diverse bepalingen Binnenlandse Zaken van 21/12/2013;
 Gelet op het Koninklijk Besluit van 21/12/2013 tot vaststelling van minimumvoorwaarden inzake
selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die
bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een
gemeentelijke administratieve sanctie;
 Gelet op het Koninklijk Besluit van 21/12/2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en
onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve
geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties;
 Gelet op het Koninklijk Besluit van 21/12/2013 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden
betreffende het register van de gemeentelijke administratieve sancties ingevoerd bij artikel 44 van
de wet van 24/06/2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
 Gelet op het Koninklijk Besluit van 21/12/2013 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en het
model van het protocolakkoord in uitvoering van artikel 23 van de wet betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties;
 Gelet op het Koninklijk Besluit van 28/01/2014 houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten
voor de bemiddeling in het kader van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
(GAS);
 Gelet op de omzendbrief nr. 1/2006 van het college van Procureurs-Generaal bij de Hoven van
Beroep inzake de gemeentelijke administratieve sancties, herziene versie van 30/01/2014, met
erratum van 2/07/2014;
 Gelet op de omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken van 22/07/2014 waarbij uitleg
wordt verschaft bij de nieuwe regelgeving aangaande de gemeentelijke administratieve sancties;
 Gelet op de wet van 19/07/2013 tot wijziging van de wet van 8/04/1965 betreffende de
jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdaad omschreven feit
hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade;
 Gelet op het decreet van 21/12/2007 tot aanvulling van het decreet van 5/04/1995 houdende
algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI ‘Toezicht, handhaving en
veiligheidsmaatregelen’;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18/12/2008 houdende het goedkeuren van een algemeen
politiereglement, en gewijzigd bij het raadsbesluit van 27/06/2012;
 Gelet op het schriftelijk advies van de jeugdraad van 27/06/2016 en meer bepaald zijn opmerking
bij artikel 76 over gemaskerd, verkleed of vermomd rondlopen;
 Overwegende dat het met dit artikel 76 niet de intentie van het bestuur is om de reguliere werking
van jeugdverenigingen te viseren;
 Overwegende dat de gemeenten, ten behoeve van inwoners, moeten waken over de openbare
orde met name de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid, de openbare
overlast en de zindelijkheid van de openbare wegen, plaatsen en in openbare gebouwen;
 Overwegende dat een periodieke bijwerking van het algemeen politiereglement opportuun is,
omwille van wijzigingen in de hogere wetgevingen, alsmede omwille van de aanpassing aan de
maatschappelijke evolutie;
 Overwegende dat, op vraag van de lokale politie Berlare-Zele, de gemeenten Berlare en Zele hun
algemeen politiereglement wensen gelijk te stemmen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls;
 Gehoord de vraag van raadslid Vandoolaeghe hoeveel GAS-boetes uitgeschreven en geïnd zijn op
basis van het vorige reglement;
 Gehoord het antwoord van burgemeester Gabriëls dat ze de precieze cijfers volgende zitting laat
weten, dat er in elk geval bijna geen bemiddelingen met minderjarigen zijn geweest;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Marc Van Driessche die graag een algemene uitzondering
had gezien voor uitwerpselen van paarden (en niet enkel beperkt tot een ruiterpad, cf. artikel 49),
en het antwoord van voorzitter De Gucht dat dit dan toch tot een veiligheidsrisico kan creëren op
de openbare weg als dit wordt toegestaan;

 Gehoord de vraag van raadslid Marc Van Driessche waarom er geen bepalingen zijn opgenomen
met betrekking tot vuurwerk op privaat domein en het antwoord van burgemeester Gabriëls dat
daar hogere wetgeving rond bestaat;
 Gehoord de bedenkingen van raadslid Marc Van Driessche bij artikel 53 (open vuur) en het
antwoord van schepen Wim Arbijn dat de verbodsbepalingen met betrekking tot open vuren
vastliggen in de milieuwetgeving.
BESLUIT:

19 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris
Malfliet, Wim Arbijn, Francky Verhofstadt, René Kets, Carine Meyers, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman,
Steven Baeyens, Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Ingrid Rogiers, Lynn Vanhenden, Tom
Van Hauwermeiren)
3 onthoudingen (Marie-Christine Vleminckx, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn)
1 verontschuldigd (Kim Haentjens)

ART. 1
Heft met ingang van 1/10/2016 de gemeenteraadsbesluiten van 18/12/2008 en 27/06/2012 met
betrekking tot het algemeen politiereglement op.
ART. 2
Keurt met ingang van 1/10/2016 onderstaand gewijzigd algemeen politiereglement goed:
HOOFDSTUK 1.
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1: Algemeen
Dit algemeen politiereglement omvat algemene bepalingen rond verschillende thema’s. Meer
specifieke bepalingen zijn opgenomen in de afzonderlijke reglementen.
Artikel 2: Grondgebied gemeenten Zele en Berlare
Dit gemeentelijke reglement is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten Zele en Berlare
en gelden met behoud van de toepassing van andere wetgeving.
Iedereen moet de bevelen van de burgemeester, gegeven krachtens de artikels 133 tot en met 135
van de Nieuwe Gemeentewet, naleven.
Artikel 3: Begrippen
Voor de toepassing van de gemeentelijke reglementen verstaat men onder:
 Administratieve inbeslagname: elke maatregel waarbij tijdelijk het eigendomsrecht aan de
betrokkene onttrokken wordt om er zeker van te zijn dat de beoogde inbreuken ophouden. De in
beslag genomen voorwerpen kunnen de eerste werkdag volgend op de inbeslagname opgehaald
worden voor zover de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de inbeslagname geëindigd is.
 Evenement: elke openbare gebeurtenis waar iedereen kan aan deelnemen, al dan niet mits betalen
van een toegangsgeld.
 Manifestatie: elke georganiseerde samenscholing met als doel een overtuiging of een eis kenbaar
te maken.
 Het gemeentelijk openbaar domein is de verzameling van:
- de verkeerswegen, met inbegrip van bermen, fietspaden, voetpaden, voetwegen,
buurtwegen;
- de waterwegen;
- de plaatsen die ingericht zijn als aanhorigheden van de verkeerswegen en die onder meer
bestemd zijn voor het parkeren van voertuigen, voor parken en plantsoenen en de plaatsen
die publiek toegankelijk zijn;
- alle andere gedeelten van het gemeentelijk patrimonium die publiek toegankelijk zijn.
Een goed behoort tot het openbaar domein doordat het door een uitdrukkelijke of impliciete
beslissing van de bevoegde overheid wordt bestemd tot het gebruik van allen, zonder onderscheid
van de persoon”. (arrest van het Hof van Cassatie 3 mei 1968)
 Openbare weg: elke weg die, ongeacht zijn eigendom, door iedereen gebruikt wordt en door
iedereen gebruikt mag worden. De openbare weg omvat:
- de verkeerswegen met inbegrip van bermen, fietspaden, voetpaden, voetwegen en
buurtwegen;
- de openbare plaatsen ingericht als aanhorigheden van de verkeerswegen en onder meer
bestemd voor het parkeren van voertuigen, voor tuinen, voor wandelparken en voor markten.

 Het gemeentelijk privaat domein: alle locaties die niet kunnen beschouwd worden als openbaar
domein en eigendom zijn van de gemeente.
 Publiek toegankelijke inrichting of plaats: alle inrichtingen of plaatsen, alsook hun aanhorigheden
die, al dan niet tegen betaling, voor het publiek toegankelijk zijn, ook al is de toegang voor
bepaalde categorieën van personen beperkt, zoals privéclubs, winkels, restaurants,
drankgelegenheden, sporthappenings, fitnessclubs ed.
 Private inrichting: alle plaatsen die niet voor het publiek toegankelijk zijn.
 Gemengde inbreuken: inbreuken uit het Strafwetboek (Sw.) die kunnen gesanctioneerd worden
met een strafrechtelijke sanctie of, indien het parket geen vervolging instelt, met een
gemeentelijke administratieve sanctie.
Artikel 4: Vergunningen
De in dit gemeentelijk reglement beoogde vergunningen worden precair en herroepbaar afgegeven, in
de vorm van een persoonlijke en onoverdraagbare titel, die de gemeente niet-aansprakelijk stelt.
Vergunningen worden steeds schriftelijk en voorafgaandelijk uitgereikt.
Ze kunnen op ieder moment ingetrokken worden wanneer het algemeen belang het vereist.
De vergunninghouders moeten zich strikt houden aan de voorschriften en erover waken dat het
voorwerp van de vergunning geen schade kan berokkenen aan anderen, noch de openbare veiligheid,
rust, netheid en/of gezondheid in het gedrang kan brengen.
De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade die kan voortvloeien uit de, al dan niet foutieve,
uitoefening van de bij de vergunning beoogde activiteit.
De vergunninghouder moet op verzoek van de politie of de door het gemeentebestuur gemachtigde
ambtenaren de vergunning tonen.
Artikel 5: Besluiten van de burgemeester
Wanneer de openbare veiligheid, netheid, gezondheid of rust in het gedrang komen door situaties
waarvan de oorzaak op privaat domein ligt, kan de burgemeester de nodige besluiten nemen.
De eigenaars, huurders, bezetters of zij die er op een of andere manier verantwoordelijk voor zijn,
moeten zich schikken naar de besluiten van de burgemeester.
In geval van weigering of vertraging, alsook de onmogelijkheid deze te betekenen, kan de
burgemeester de voorgeschreven maatregelen treffen op kosten en risico van de in gebreke blijvende
partijen.
Artikel 6: Burgerlijke aansprakelijkheid
De persoon die de voorschriften van de bepalingen van de gemeentelijke reglementen niet naleeft, is
burgerlijk aansprakelijk voor de schade die daaruit kan voortvloeien.
Artikel 7: Herstelbelasting
Als de overtreder niet alle verplichtingen nakomt, kan de gemeente zich het recht voorbehouden dat
te doen op kosten en op risico van de overtreder.
Het stelsel van de administratieve sancties doet geen afbreuk aan de toepassing van een
herstelbelasting en/of aan het vorderen van de door het gemeentebestuur gemaakte kosten voor
rekening van de overtreder.
Artikel 8: Politionele verzoeken en bevelen
Ieder die zich op een openbare plaats bevindt of in een voor het publiek toegankelijke plaats, moet
zich onmiddellijk schikken naar de verzoeken of bevelen van de politie.
Deze verplichting is tevens van toepassing op personen die zich in een privaat domein bevinden,
wanneer de politie of een gemachtigde ambtenaar er is binnengegaan op verzoek van de bewoners of
in geval van brand, overstroming of hulpoproep.
Artikel 9: Plaatsverbod
Het niet naleven van het plaatsverbod, opgelegd door de burgemeester in navolging van artikel
134sexies van de Nieuwe Gemeentewet, kan worden gesanctioneerd met een gemeentelijke
administratieve sanctie.

HOOFDSTUK 2.
OPENBARE RUST, VEILIGHEID EN OVERLAST
2.1. Openbare evenementen en manifestaties
2.1.1. Openbare evenementen en manifestaties in openlucht
Artikel 10: Manifestaties en evenementen
Evenementen en manifestaties op de openbare weg zijn enkel toegelaten mits voorafgaande
schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.
Manifestaties
Elke aanvraag moet schriftelijk gebeuren en tenminste 5 werkdagen op voorhand. De
aanvraagprocedure wordt vastgelegd in het door het college bepaald reglement. Deze aanvraag moet
volgende inlichtingen bevatten:
 de naam, het adres, het gsm- en/of telefoonnummer en het e-mailadres van de organisator(en);
 het voorwerp;
 de datum en het tijdstip;
 eventueel de geplande route;
 de voorziene plaats en tijdstip van het einde van de manifestatie en in voorkomend geval de
ontbinding van de optocht;
 de raming van het aantal deelnemers;
 de door de organisatoren voorziene ordemaatregelen.
Het college kan in de vergunning voorwaarden opleggen of bij gewichtige redenen (zoals gevaar om
wanordelijkheden te verwekken, de openbare rust te verstoren, een gevaar of belemmering van het
verkeer inhouden, …) kan de manifestatie verbieden.
Het dragen of voorhanden hebben van enig voorwerp dat gebruikt kan worden om te slaan, te steken
of te verwonden, evenals het dragen van helmen of schilden, is gedurende hogervermelde
manifestaties verboden. Elke persoon die deelneemt aan een samenscholing op de openbare weg
dient zich te schikken naar de bevelen van de politie.
Het is verboden de openbare weg te versperren of te belemmeren zodat het vrije verkeer van het
publiek gehinderd wordt.
Kwaadwillige samenscholingen kunnen verboden worden door de overheid, wanneer deze gericht zijn
op een verstoring van de openbare orde en risico’s voor de gemeenschap kunnen meebrengen.
Evenementen
Elke aanvraag moet schriftelijk gebeuren. De aanvraagprocedure wordt vastgelegd in het door het
college bepaald reglement. Deze aanvraag moet minstens volgende inlichtingen bevatten:
 de naam, het adres, het gsm- en/of telefoonnummer en het e-mailadres van de organisator(en);
 het voorwerp;
 de plaats, datum, het begin - en einduur;
 de raming van het aantal deelnemers;
 de door de organisatoren voorziene ordemaatregelen.
De organisatoren dienen zich te schikken naar de in de vergunning van het college van burgemeester
en schepenen opgelegde voorwaarden.
Artikel 11: Verbod onderbreken en storen
Het is verboden, op enige wijze, een evenement of manifestatie, dat voorafgaandelijk werd vergund
en dat op de openbare weg wordt georganiseerd, te onderbreken of te storen.
2.1.2. Openbare evenementen en manifestaties op openbare plaatsen, andere dan
in openlucht
Artikel 12: Aanvraagformulier
Voor het organiseren van evenementen en manifestaties die niet in openlucht plaatsvinden, moeten de
organisatoren en/of eigenaars/exploitanten van (fuif)zalen of gelegenheden voor de geplande

activiteit de burgemeester in kennis stellen via het aanvraagformulier voor manifestaties en
evenementen. De aanvraagprocedure wordt vastgelegd in een door het college bepaald reglement.
De organisator heeft de plicht al het mogelijke te doen om het ordelijk verloop van de bijeenkomst te
handhaven.
2.2. Openbare veiligheid en vlotte doorgang
2.2.1. Hinderlijke werkzaamheden en gevaarlijke activiteiten
Artikel 13: Openbare veiligheid
Het is verboden de openbare veiligheid in het gedrang te brengen door bouwvalligheid, gebrek aan
herstelling of onderhoud van huizen of gebouwen, en afsluitingen of door een belemmering of een
uitgraving of enig ander werk op of nabij openbare straten, wegen, pleinen of banen, zonder de
voorgeschreven of gebruikelijke voorzorgsmaatregelen of waarschuwingstekens.
De eigenaars van gebouwen moeten voorkomen dat gebouwen bouwvallig worden. Iedereen moet
gehoor geven aan de aanmaning van de administratieve overheid om gebouwen die bouwvallig zijn en
waarbij het openbaar domein riskeert in het gedrang te komen te herstellen of te slopen.
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.
De eigenaar, huurder of gebruiker is ertoe gehouden de bloei of zaadvorming te beletten, niet enkel
van de akkerdistel, de speerdistel, de kale jonker, en de kruldistel, maar ook van de grote en de kleine
brandnetel en alle hinderlijke onkruidsoorten waarvan zaadverspreiding gevolgen kan hebben voor de
omliggende gronden.
Na vaststelling door de burgemeester of een bevoegde ambtenaar van de overtreding, krijgt de
overtreder 14 dagen de tijd om zich in orde te stellen. Indien dit na die termijn niet gebeurd is, laat de
burgemeester of een bevoegde ambtenaar de maatregelen uitvoeren die de overtreder verzuimt en dit
op diens kosten.
Artikel 14: Toegang tot onbezette gebouwen
De eigenaar moet gepaste maatregelen nemen om de toegang van personen en dieren tot onbezette
gebouwen te verhinderen.
Het is verboden, zonder daartoe gerechtigd te zijn, op andermans grond te komen of erover te gaan
of honden erover te doen lopen, in het bijzonder indien de grond is gereedgemaakt of bezaaid of
indien deze bezet is met gewassen.
Artikel 15: Ongezonde uitwasemingen
Het is verboden voorwerpen op het openbaar domein neer te werpen, te plaatsen of achter te laten,
die door hun val of door ongezonde uitwasemingen kunnen schaden.
Artikel 16: Veilige en vlotte doorgang
Het is verboden op openbare plaatsen, behoudens vergunning van de bevoegde overheid, over te
gaan tot een activiteit die de openbare veiligheid of de veilige en vlotte doorgang in het gedrang kan
brengen.
Artikel 17: Voortbewegingstoestellen
Het gebruik van voortbewegingstoestellen (zoals rollerblades, skateboards, e.d.) is alleen toegestaan
als de veiligheid van de voetgangers en de vlotte doorgang niet in het gedrang worden gebracht. Het
college van burgemeester en schepenen kan het gebruik echter verbieden op de plaatsen die het
bepaalt.
Artikel 18: Laden en lossen
Er is een vergunning nodig van de burgemeester om te laden en te lossen tussen 22 en 7 uur, tenzij
een andere vergunning (bv. milieuvergunning) dit toelaat.
Bij het laden of lossen van materialen, toestellen of voorwerpen dienen deze zo veel mogelijk gedragen
te worden en niet gesleept, verplaatst of geworpen. Als de voorwerpen omwille van hun afmetingen
of hun gewicht niet kunnen gedragen worden, worden ze zo geluidloos mogelijk verplaatst.

Bij het vervoeren, hanteren, laden en lossen van voorwerpen of andere goederen op de openbare weg
moet er overeenkomstig de wegcode op gelet worden dat de voetgangers niet verplicht worden het
voetpad te verlaten, dat ze zich nergens tegen stoten of dat ze zich niet verwonden, dat noch de
veiligheid, noch de vlotte doorgang, noch de openbare rust in het gedrang komen.
Artikel 19: Verhuizingen
Er mogen geen verhuizingen plaatshebben tussen 22 en 7 uur, behoudens een schriftelijke machtiging
van de burgemeester.
Hierbij moet er overeenkomstig de wegcode op gelet worden dat de voetgangers niet verplicht worden
het voetpad te verlaten, dat ze zich nergens tegen stoten of dat ze zich niet verwonden, dat noch de
veiligheid, noch de vlotte doorgang, noch de openbare rust in het gedrang komen.
2.2.2 Invloed van werkzaamheden op het openbaar of privaat domein
Artikel 20: Veiligheids- en uitvoeringsmaatregelen
Voor de toepassing van deze afdeling worden de werkzaamheden bedoeld die buiten de openbare
weg uitgevoerd worden en die de weg kunnen bevuilen of de veiligheid of de gemakkelijkheid van
doorgang kunnen belemmeren.
Werkzaamheden die stof of afval op de openbare weg of de omringende eigendommen kunnen
verspreiden mogen pas aangevat worden nadat er een afdoende bescherming is aangebracht volgens
de regels der kunst.
Indien de weg door de werkzaamheden wordt bevuild, moet de uitvoerder van de werken hem
onverwijld opnieuw schoonmaken.
Het college van burgemeester en schepenen kan in de vergunning de nodige veiligheids- en
uitvoeringsmaatregelen voorschrijven.
Artikel 21: Schade
Bij de uitvoering van de bouwwerken is de bouwheer verantwoordelijk voor alle schade welke aan het
openbaar domein wordt berokkend. De bouwheer is ertoe gehouden om eventuele beschadigingen
aan het openbaar domein te herstellen. Indien hij in gebreke blijft, zullen de herstellingen worden
uitgevoerd door de gemeentelijke technische dienst op kosten van de bouwheer. Voor de aanvang der
werken dient de bouwheer of zijn aannemer een plaatsbeschrijving van de staat waarin het openbaar
domein zich bevindt bij het gemeentebestuur in te dienen. Ingeval aan deze voorwaarde niet voldaan
wordt, zal hij verantwoordelijk worden gesteld voor alle beschadigingen.
Artikel 22: Inbreuken
De voorwaarden in de vergunning opgelegd dienen strikt gevolgd. Bij inbreuken op deze voorwaarden
kan het materieel administratief in beslag worden genomen na aanmaning van de bevoegde overheid.
2.2.3. Reinheid van de openbare weg
Artikel 23: Aangelande berm, voetpad en rioolmonden
Iedere aangelande dient in te staan voor de reinheid van de aangelande berm, voetpad en
rioolmonden voor zijn eigendom.
Artikel 24: Openbaar object of openbare plaats
Het is verboden een openbaar object of de openbare plaats te bevuilen op gelijk welke manier (zoals
o.a. verpakkingen van snoep, snacks, sigaretten, sigarettenpeuken, drankverpakkingen, papierafval,
(plastic)zakjes, kauwgom), door eigen toedoen of door toedoen van de personen, dieren of zaken
waarop men toezicht of waarover men zeggenschap heeft.

Artikel 25: Wildplassen
Het is verboden op de openbare weg of zichtbaar vanaf de openbare weg te urineren, tenzij op
plaatsen of accommodaties die speciaal hiervoor zijn ingericht. Die plaatsen en accommodaties
moeten volgens de regels van goed fatsoen gebruikt worden.
Artikel 26: Sluikstorten
Huishoudelijk afval mag niet in de openbare vuilnisbakjes worden gedeponeerd.
Het is verboden te sluikstorten. Voor de gemeente Zele wordt de regelgeving hieromtrent
gespecifieerd in het politiereglement betreffende de ophaling van huishoudelijk afval: invoeren
gemeentelijke administratieve sanctie – aanpassen inwerptijden glasbollen goedgekeurd in
gemeenteraad van 24/10/2010.
Artikel 27: Pamfletten, flyers en folders
Het is verboden zonder toestemming van het college van burgemeester en schepenen voorwerpen,
pamfletten, flyers, folders en aanverwante uit te delen op het openbaar domein of te plaatsen op
geparkeerde voertuigen met uitzondering van politionele documenten en
parkeerretributiedocumenten.
Artikel 28: Ongeadresseerd reclamedrukwerk
Het is verboden ongeadresseerd reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen op adressen
waar duidelijk is gemaakt dat dit niet gewenst is, bv. door middel van zelfklevers ter beschikking
gesteld door de gemeente aan haar bevolking, evenals aan leegstaande panden.
Artikel 29: Huis-aan-huis bedeling
De huis-aan-huis bedeling van pamfletten, flyers, folders, reclame drukwerk en gratis regionale pers
mag de openbare rust, netheid, en veiligheid niet in het gedrang brengen. Iedere verdeler moet zelf
of via een helper instaan voor het opruimen van de exemplaren of voorwerpen die terecht komen in
de omgeving.
Artikel 30: Aanplakkingen
Publiciteit, aanplakkingen, spandoeken en opschriften zijn verboden boven de openbare weg, op palen
van leidingen van openbaar nut, op bomen of op andere voorwerpen of afsluitingen van het openbaar
domein.
Op andere plaatsen is een vergunning van het college van burgemeester en schepenen nodig.
Voor Zele geldt dat enkel Zeelse verenigingen, zonder toestemming van het college van burgemeester
en schepenen gebruik kunnen maken van de door de gemeente geplaatste aanplakborden op
volgende locaties: Avermaat kerk; Julie Billiartplein (aan frituur); Huivelde kerk; Heikant kerk; Sporten wandelpark Ter Elst, ingang Elststraat; Zandberg; Durmen; Station; Kloosterstraat; Pius X.
Deze bepalingen zijn niet van toepassing voor:
 aanplakbiljetten, aankondigingen of berichten van openbare verkopen op muren van het lokaal waar
die verkoop zal plaatsvinden of van het te verkopen goed;
 aanplakkingen op muren van gebouwen, waar die voorstellingen plaatshebben;
 verkoop- of verhuurberichten op de gevels van het goed dat te koop of te huur is;
 reclamepanelen op tijdelijke afsluitingen rond werfinrichtingen op de openbare weg voor zover die
betrekking hebben op de werkzaamheden van deze werf.
Artikel 31: Gemeentelijke instellingen, adviesraden en verenigingen of personen
aangesloten bij deze adviesraden
Gemeentelijke instellingen, adviesraden en verenigingen of personen aangesloten bij deze
adviesraden mogen publiciteit aanbrengen op de daartoe door het college van burgemeester en
schepenen aangeduide plaatsen als de publiciteit betrekking heeft op activiteiten van deze
verenigingen, raden en instellingen, die plaatsvinden op het grondgebied van Berlare en Zele.
Uitzonderingen worden toegestaan bij collegebesluit. De affiches mogen maximum drie weken voor de
activiteit opgehangen worden en moeten binnen de week na de activiteit verwijderd worden.

Artikel 32: Verboden
Het verwijderen van borden of affiches is verboden tot zolang de datum van de gebeurtenis waarvoor
de publiciteit dient niet is verstreken of haar belang niet verloren heeft.
Het is verboden reglementaire aangebrachte aanplakbiljetten af te trekken, te scheuren of op enigerlei
wijze onleesbaar te maken.
Artikel 33: Onrechtmatig aangebracht
Onrechtmatig aangebrachte publiciteit, afbeeldingen of teksten die aangebracht zijn op openbaar
domein worden ambtshalve verwijderd op kosten van de aanbrenger. Bij onrechtmatig aangebrachte
publiciteit, afbeeldingen of teksten op privé-eigendommen, neemt het college van burgemeester en
schepenen en in dringende gevallen de burgemeester de nodige administratieve initiatieven om deze
te laten verwijderen, waar mogelijk op kosten van wie ze aangebracht heeft of er verantwoordelijk
voor is.
2.2.4. Bijzondere bepalingen die in acht dienen te worden genomen bij sneeuw of
vrieskou, ijs en ijzel
Artikel 34: Verboden
Het is verboden op een openbare plaats:
 water te laten lopen of te doen lopen bij vriesweer of dreigende vorst;
 glijbanen aan te leggen;
 sneeuw of ijs te storten dat afkomstig is van private domeinen;
 ijskegels aan de buitenkant van de daken te laten hangen op een openbare plaats;
 en aanverwante activiteiten.
 zich op het ijs te begeven van kanalen, vijvers, beken, grachten, waterbekkens en waterlopen,
zonder toelating van de burgemeester. Tevens mogen geen verwarmingstoestellen of
verkoopstanden op het ijs gestald worden zonder toelating van het college van burgemeester
schepenen.
Artikel 35: Verplichtingen
Bij gladheid of sneeuwval is de hoofdbewoner, de hoofdgebruiker, de bewoner van de
benedenverdieping en bij ontstentenis de eigenaar van ieder gebouw of stuk grond verplicht om:
 sneeuw en ijs te ruimen van voetpaden die grenzen aan zijn gebouw of het perceel grond dat hij
bewoont, gebruikt of waarvan hij eigenaar is, en deze te bestrooien met strooizout, zand, zaagsel of
fijne as;
 sneeuw en ijs te verzamelen op de uiterste rand van het voetpad zodat er voor voetgangers
voldoende ruimte overblijft en er voldoende openingen aanwezig zijn voor het afvloeien van het
dooiwater. Tevens dienen de brandkranen en riooldeksels vrij te blijven. Bij een te smal voetpad
zal de sneeuw of het ijs op de weg opgehoopt worden, zo dicht mogelijk bij de boordsteen van het
voetpad maar op die wijze dat de greppels en riooldeksels vrij blijven.
2.2.5. Snoeien van planten die over de openbare weg hangen
Artikel 36: Afsluitingen
De gebruiker of bij ontstentenis de eigenaar van een onroerend goed moet ervoor zorgen dat de
planten op zijn eigendom zodanig gesnoeid worden dat geen enkele tak ervan:
 over de rijweg hangt op minder dan 4,5 m boven de grond;
 over de berm, voetpad of fietspad hangt op minder dan 2,5 m boven de grond;
 de luchtleidingen van het laagspanningnet en de openbare verlichting hindert;
 verkeersborden hindert.
Indien bijzondere veiligheidsredenen dat vereisen, kan het college van burgemeester en schepenen
andere afmetingen opleggen. De voorgeschreven werken dienen binnen de gestelde termijn na de
desbetreffende betekening verricht te worden. Indien er aan onderhavige bepaling geen gevolg wordt
gegeven, zullen de werken door de wegbeheerder uitgevoerd worden op de kosten en risico van de in
gebreke blijvende partij.

Levende afsluitingen moeten op minimum 0,5 m achter de grens met het openbaar domein geplant
worden. Zij worden regelmatig geschoren of gesnoeid zodat ze niet over de grens met het openbaar
domein groeien.
Dode afsluitingen moeten volledig buiten de grens van het openbaar domein staan.
2.2.6. Draden, toestellen en andere verbindingen
Artikel 37: Draden, toestellen en andere verbindingen
Voor het aanbrengen op privé-initiatief van draden, toestellen of andere verbindingen over de
openbare weg is een vergunning van het college van burgemeester en schepenen vereist.
2.3. Bestrijding geluidsoverlasthinder
Artikel 38: Geluidsoverlast
Het is verboden geluid, gerucht of rumoer te veroorzaken zonder reden of wanneer dit niet
noodzakelijk is, wanneer het toe te schrijven is aan een gebrek aan voorzorg en het de rust van de
omwonenden in het gedrang brengt.
Artikel 39: Niet-hinderlijk geluid
Een geluid wordt als niet-hinderlijk beschouwd wanneer het bijvoorbeeld het gevolg is van:
 werken aan de openbare weg of voor het aanleggen van openbare nutsvoorzieningen, uitgevoerd
met toestemming van de daartoe bevoegde overheid of in opdracht van die overheid;
 van werken die op werkdagen en zaterdagen aan private eigendommen worden uitgevoerd en van
verbeterings-, verbouwings- of onderhoudswerken aan dergelijke eigendommen die zonder
vergunning kunnen worden uitgevoerd, en waarbij de nodige voorzorgen worden getroffen om
overdreven of niet noodzakelijk lawaai te voorkomen;
 van werken of handelingen die dringend of zonder verder uitstel moeten worden uitgevoerd ter
bescherming van personen of eigendommen, of ter voorkoming van rampen;
 van een door het gemeentebestuur vergunde manifestatie of evenement, voorzover de in de
vergunning opgelegde voorwaarden worden nageleefd;
 spelende kinderen;
 seizoengebonden werken en oogstwerkzaamheden in het kader van land- en tuinbouw.
Artikel 40: Buitengewoon luidruchtige toestellen
Voor het beroepsmatig gebruik van buitengewoon luidruchtige toestellen die de rust van de
omwonenden kunnen verstoren, alsook het gebruik van toestellen opgesteld ter gelegenheid van
kermissen, foren, manifestaties, evenementen, plechtigheden en feesten kan het college van
burgemeester en schepenen aparte voorwaarden opleggen.
Artikel 41: Muziek
Behoudens vergunning van het college van burgemeester en schepenen is in de openbare ruimte het
gebruik van al dan niet elektronisch versterkte muziek, het gebruik van luidsprekers en versterkers
verboden.
Bij het organiseren van evenementen moeten de nodige voorzorgmaatregelen genomen worden om
geluidoverlast voor de omgeving te voorkomen. De dj, geluidtechnicus, organisator en/of exploitant,
de huurder of eigenaar kunnen achtereenvolgens aansprakelijk gesteld worden.
Het college van burgemeester en schepenen kan, bijkomende beperkingen of voorwaarden opleggen
om geluidshinder te voorkomen, rekening houdende met de regelgeving zoals in het
milieuvergunningendecreet VLAREM I en II bepaald.
Muziek (elektronisch versterkt) op de terrassen is enkel toegelaten als achtergrondmuziek.
Artikel 42: Voertuigen
Het is verboden voertuigen of hun toebehoren (o.a. koelinstallaties) draaiende te houden terwijl het
voertuig stilstaat, tenzij daartoe noodzaak is, en indien de nodige voorzorgen genomen zijn,

overeenkomstig de bepalingen van het verkeersreglement. Deze voertuigen moeten in ieder geval zo
geplaatst worden dat ze de rust van de omwonende niet kunnen verstoren.
Elektronisch versterkte muziek of ander geluid in voertuigen op de openbare weg mag niet hoorbaar
zijn buiten het voertuig.
Het gebruik van voertuigen die uitgerust met of voorzien zijn van luidsprekers en bestemd zijn voor
het maken van reclame is onderworpen aan de voorafgaande machtiging van de burgemeester. De
machtiging moet steeds in het voertuig aanwezig zijn. Ze kan slechts toegestaan worden van 8 uur tot
18 uur in de periode van 1 oktober tot 31 maart en 8 uur tot 22 uur in de periode van 1 april tot 30
september. Het geproduceerde geluidsniveau mag daarenboven niet hoger liggen dan 90 dB(A),
gemeten op een plaats waar er zich personen kunnen bevinden.
De eigenaar van een voertuig waarvan het alarm afgaat, moet het alarm uitschakelen.
Wanneer de eigenaar niet opdaagt nadat het alarm zonder oorzaak geactiveerd werd waarvoor het
alarm bestemd was, mogen politieambtenaren en agenten van de politie de nodige maatregelen
nemen om die hinder te beëindigen, desgevallend op kosten en risico van de overtreder.
Artikel 43: Hulpmiddelen
Het gebruik van geluidsverwekkende hulpmiddelen veroorzaakt door de ambulante handel op
rondtrekkende wijze om de aandacht te trekken op de verkoop van een product of om een dienst te
verlenen, is enkel toegelaten, voor de periode van 1 oktober tot 31 maart van 8 uur tot 18 uur en in
de periode van 1 april tot 30 september van 8 uur tot 22 uur en mits machtiging van het college van
burgemeester en schepenen. Voor de plaatselijke markten en kermissen geldt een afzonderlijk
reglementering.
Artikel 44: Grasmaaiers en andere werktuigen
Het gebruik in de open lucht van houtzagen, grasmaaiers of andere werktuigen elektrisch
aangedreven of door ontploffingsmotoren, is alleen toegestaan tussen 8 uur en 21 uur.
Op zondagen en wettelijke feestdagen is het gebruik van dergelijke toestellen toegestaan tussen 10
uur en 16 uur.
Dit artikel is niet van toepassing voor de normale exploitatie van landbouwgronden.
Artikel 45: Toestellen voor recreatief gebruik
Het is verboden met ontploffingsmotoren aangedreven speeltuigen en experimenteertuigen te
gebruiken om er oefeningen, persoonlijke of groepsvermakelijkheden, wedstrijden of manifestaties
mee te houden of te organiseren in de open lucht, op minder dan 300 meter van woonwijken,
woonkernen, bewoonde huizen of in natuurgebieden.
Afwijkingen hierop kunnen door de burgemeester worden toegestaan ter gelegenheid van
feestelijkheden of vieringen.
Artikel 46: Luchtdrukkanonnen
Het gebruik van al dan niet automatische vogelschrikkanonnen of gelijksoortige toestellen, met
inbegrip van toestellen die, al dan niet elektronisch versterkt, het geluid laten horen van krijsende
vogels om vogels te verjagen ter bescherming van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt, is alleen
toegestaan na schriftelijke machtiging van de burgemeester. De aanvraag moet gemotiveerd worden
en moet de beoordeling van de mogelijke hinder van de installatie mogelijk maken.
2.4. Dieren
Artikel 47: Definitie
Voor de toepassing van de bepalingen van deze afdeling wordt onder agressieve of gevaarlijke dieren
verstaan:
 elk dier dat zonder enige provocatie op een duidelijke en onmiskenbare dreigende wijze naar
iemand toeloopt;
 elk dier dat een ander dier of persoon verwondt of aanvalt zonder provocatie.
Artikel 48: Abnormale hinder
Dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken voor de omwonenden door aanhoudend geblaf,
geschreeuw of gekrijs. De houders van dieren waarvan het geluid de rust van de omwonenden stoort,
zijn strafbaar.

Het is de eigenaars of houders van dieren verboden dieren onbewaakt vrij te laten rondlopen op
openbare wegen en voor het publiek toegankelijke plaatsen. De bewaking moet zo zijn dat de
begeleider het dier op elk ogenblik kan beletten om personen of dieren te intimideren of lastig te
vallen, voertuigen te bespringen of private eigendommen te betreden. Het is de personen die het dier
niet in de hand kunnen houden, verboden het dier te begeleiden.
Het is verboden wilde, verwilderde of rondzwervende dieren te voederen op openbare plaatsen, tenzij
mits toestemming van de burgemeester.
Artikel 49: Uitwerpselen
De houder of eigenaar van dieren moet voorkomen dat een openbare plaats bevuild wordt door hun
dieren. Uitzondering wordt gemaakt voor paarden op het ruiterpad.
Gebeurt dit toch, dan moeten ze de uitwerpselen onmiddellijk verwijderen en/of de bevuilde plaats
reinigen.
De eigenaar of houder van een hond is ertoe gehouden in het bezit te zijn van een zakje voor het
verwijderen van de uitwerpselen van zijn dier. Het zakje moet op het eerste verzoek van de politie en
de gemeenschapswachten worden getoond.
De eigenaar of houder van een hond is ertoe gehouden altijd en overal de uitwerpselen van de hond
onmiddellijk te verwijderen met behulp van het daartoe bestemde zakje. Het zakje met de
uitwerpselen mag alleen worden gedeponeerd in de gemeentelijke vuilnisbakken of meegegeven met
het huisvuil.
Deze verplichtingen gelden niet voor personen met een handicap met een assistentiehond.
Artikel 50: Maatregelen
Agressieve of gevaarlijke dieren moeten gemuilkorfd worden door de eigenaar of houder zodra ze op
openbare plaatsen komen.
De dieren die een gevaar voor de fysieke integriteit van personen of de veiligheid van goederen
betekenen, kunnen aan het vrije bezit van de eigenaar of houder onttrokken worden door de politie
en dit op kosten en risico van de eigenaar of houder.
De gemeente- en politiediensten kunnen een beroep doen op gespecialiseerde diensten met het oog
op het vangen en onderbrengen van loslopende, verwaarloosde of gevaarlijke dieren. De kosten
daarvan worden verhaald op de eigenaar(s) of de houder(s).
Indien op eigendommen waakdieren rondlopen, moet dit aangekondigd worden via een mededeling
aan de poort of toegangsweg.
Artikel 51: Bijzondere bepalingen met betrekking tot de duiven
Het is binnen de grenzen van de gemeente Berlare en Zele verboden duiven, die niet medekampen in
prijsvluchten, te laten uitvliegen op de zaterdag en zon- en feestdagen gedurende het speelseizoen en
vooraleer de prijskampen volledig zijn gesloten.
Elke handeling die de liefhebber schade kan toebrengen is ten allen tijde verboden. Door schadelijke
handelingen dient verstaan te worden : alle middelen die aangewend worden om duivenliefhebbers te
benadelen, zoals slaan op allerlei voorwerpen, zwaaien met gelegenheidsvlaggen of deze aanhangen
op daken en andere plaatsen in de nabijheid van duivenhokken, alsmede het plaatsen van molentjes
en dergelijke voorwerpen in voornoemde nabijheid.
Worden niet aangezien als gelegenheidsvaandels: de vlaggen van nationale staten; de Europese,
nationale - en de leeuwenvlag, het gemeentevaandel, alsmede de vaandels van de politieke partijen
die worden uitgehangen ter gelegenheid van sommige feesten.
2.5. Vuur, rook- en geurhinder
Artikel 52: Vuurwerk
Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden, op het
openbare domein om het even welk vuurwerk af te steken behoudens toestemming van de

burgemeester. De burgemeester kan maatregelen nemen om vuurwerk volledig te verbieden als de
omstandigheden dit noodzakelijk maken.
Artikel 53: Open vuur
Het is verboden vuur te maken op de openbare wegen, in weiden en in bossen. Het is verboden de
buurt te storen met rook, geuren of uitwasemingen van welke bron dan ook, alsook met stof of
projectielen van allerlei aard.
2.6. Voorkomen van overlast en andere zaken
Artikel 54: Moeskopperij
Het is verboden veldvruchten of andere nuttige voortbrengsels van de bodem die nog niet los van de
grond zijn, te roven.
Artikel 55: Kamperen
Het is verboden om zonder toelating van het college van burgemeester en schepenen te kamperen of
te laten kamperen op het openbaar domein. Kamperen is het overnachten of verblijven in of in de
onmiddellijke nabijheid van tenten, wagens, woonwagens, caravans, kampeerwagens, mobilhomes en
dergelijke, met uitzondering van vrachtwagens. Er kan enkel gekampeerd worden op de voorziene
terreinen van de recreatieve bedrijven.
2.7. Bediening van installaties van algemeen nut
Artikel 56: Bediening van installaties van algemeen nut
Bevoegd personeel uitgezonderd, is het verboden:
 de toestellen van de openbare verlichting aan te raken om ze te doven, aan te steken of er
aansluitingen op te maken;
 de kranen van de waterleiding te openen of te sluiten;
 de sluizen van de waterlopen te bedienen;
 de installaties van de nutsmaatschappijen te beschadigen of de verdeelkasten te openen;
 de pompinstallaties van de rioleringen en collectoren te bedienen.
HOOFDSTUK 3.

HORECAZAKEN, NACHTWINKELS EN PRIVATE BUREAUS VOOR
TELECOMMUNICATIE
Artikel 57: Horecazaken
Voor de opening van een horecazaak moet de uitbater in het bezit zijn van een drankvergunning
afgeleverd door de burgemeester. Een drankvergunning is nodig voor de verkoop van sterke drank in
een horecazaak en/of voor de verkoop van gegiste drank zonder eten.
Artikel 58: Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie
De uitbating van een nachtwinkel of van een privaat bureau voor telecommunicatie is onderworpen aan
een vergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen.
HOOFDSTUK 4.
INNAME OPENBAAR DOMEIN OF PRIVAAT DOMEIN
4.1. Werkzaamheden.
Artikel 59: Vergunning
Behoudens vergunning van het college van burgemeester en schepenen is het uitdrukkelijk verboden
werkzaamheden te starten op het openbaar en privaat domein van de gemeente, zowel aan de
oppervlakte als onder de grond.
Iedere persoon die werkzaamheden op de openbare domein uitvoert of laat uitvoeren, is ertoe
gehouden die te herstellen in de staat waarin ze zich voor de uitvoering van de werkzaamheden
bevond of in de staat die in de machtiging vermeld is.
Artikel 60: Voorwaarden
Bij het verlenen van de vergunning kunnen voorwaarden worden opgelegd. De aanvrager van de
vergunning draagt de verantwoordelijkheid voor de stipte naleving van deze voorwaarden.

Gebruik van het openbaar domein zonder vergunning of in strijd met de opgelegde voorwaarden
wordt geacht een niet-vergunde en dus wederrechtelijke inname van het openbaar domein te zijn.
Artikel 61: Wijzigingen
De vergunning kan steeds worden gewijzigd of herroepen door de bevoegde overheid.
De aanvrager van de vergunning wordt op de hoogte gebracht van de wijziging of intrekking.
De aanvrager van de vergunning moet binnen de gestelde termijn de inrichting wijzigen en in geval
van intrekking de plaats in de oorspronkelijke staat herstellen.
Hij/zij doet dit op eigen kosten en kan geen aanspraak maken op een vergoeding.
Artikel 62: Wederrechtelijke inname
De aanvrager die nalaat of weigert de inrichting te wijzigen of verwijderen, wordt geacht
wederrechtelijk gebruik te maken van het openbaar domein.
Elke wederrechtelijke inname van het openbaar domein moet op bevel van de bevoegde overheid
onmiddellijk verwijderd worden. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven, zal de inrichting op
kosten en risico van de eigenaars en/of gebruikers worden weggenomen.
De hieraan verbonden kosten kunnen niet verhaald worden op de gemeente.
Artikel 63: Inbreuken
Bij inbreuken op deze bepalingen kan het materieel administratief in beslag worden genomen na
aanmaning van de bevoegde overheid.
Artikel 64: Uitsprongen en vooruitspringende elementen
Deuren en vensters mogen niet opendraaien langs de openbare weg. Voetstukken, plinten, trappen,
dorpels van vensters en deuren mogen nooit meer dan 5 cm uitsteken t.o.v. de voorgevel die op of
over de rooilijn staat, tenzij een afwijking ervan wordt toegestaan door het college van burgemeester
en schepenen. Andere uitsprongen en vooruitspringende elementen zijn verboden tenzij ze het
voorwerp uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning of een andere expliciete vergunning
verleend door het college van burgemeester en schepenen.
4.2. Werken aan nutsvoorzieningen
Artikel 65: Vergunning
Werken aan nutsvoorzieningen zijn toegelaten mits vergunning.
Artikel 66: Aanvraag en uitvoering
Ten minste acht dagen voor de aanvang van de werkzaamheden moet de vergunninghouder
onderstaande gegevens schriftelijk meedelen aan de gemeentelijke dienst openbare werken:
 de aanvangsdatum van de werken;
 de plaats van de werken;
 de naam, het adres en het telefoonnummer van de aannemer die de werken uitvoert;
 de naam, het adres en het telefoonnummer van de door de vergunninghouder aangestelde
verantwoordelijke.
Alle werken aan de openbare weg worden uitgevoerd volgens het standaardbestek 250 voor de
wegenbouw, versie 3.1, en zijn latere wijzigingen, uitgegeven door de Vlaamse Overheid.
Artikel 67: Inbreuken
Bij inbreuken op deze bepalingen of het niet respecteren van de door het college van burgemeester
en schepenen opgelegde voorwaarden kan het materieel administratief in beslag worden genomen na
aanmaning van de bevoegde overheid.

4.3. Terrassen en uitstallingen
Artikel 68: Vergunning
Het plaatsen van terrassen, tafels, banken, stoelen, koopwaren en eender welk ander voorwerp (bv.
bloembakken, propagandaborden, tenten) op het openbaar domein is enkel toegelaten mits
vergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen.
Terrassen en uitstallingen, zoals hiervoor vermeld, geplaatst zonder vergunning of in strijd met de
bepalingen van de vergunning worden beschouwd als een niet-vergunde, en dus wederrechtelijke
inname van het openbaar domein.
De vergunning kan steeds eenzijdig worden gewijzigd of herroepen door het college van
burgemeester en schepenen. De wijziging of intrekking wordt aan de titularis van de vergunning ter
kennis gebracht per aangetekende brief, waarin een termijn wordt gesteld voor de wijziging of
verwijdering van de inrichting. De vergunninghouder dient binnen de gestelde termijn de inrichting te
wijzigen en in geval van intrekking van de vergunning de plaats in de oorspronkelijke staat te
herstellen. Hij/zij doet zulks op eigen kosten en kan geen aanspraak maken op enige vergoeding.
De vergunninghouder die nalaat of weigert gevolg te geven aan het bevel tot wijziging of verwijdering
van de inrichting maakt wederrechtelijk gebruik van het openbaar domein.
Elke wederrechtelijke inname moet op bevel van de bevoegde overheid onmiddellijk verwijderd
worden. Indien aan het bevel geen gevolg wordt gegeven, zal alles ambtshalve, op kosten en risico
van hun eigenaars en/of gebruikers worden weggenomen.
Artikel 69: Inbreuken
Bij inbreuken op deze bepalingen kan het materieel administratief in beslag worden genomen na
aanmaning van de bevoegde overheid.
Het gemeentebestuur rekent hiertoe de retributie ‘prestaties geleverd door het gemeentepersoneel
ten behoeve van derden’ aan waarbij de kosten voor o.a. het opruimen, transporteren, bewaren en
inzetten van gemeentepersoneel teruggevorderd worden van de overtreder.
Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele schade die werd
veroorzaakt.
4.4. Plaatsen van verkeers- en straatnaamborden en leidingen van openbaar nut
Artikel 70: Aanduidingen van openbaar belang
De eigenaar en gebruiker van een gebouw moet dulden dat op de gevel straatnaamborden,
verkeersborden, houders van leidingen van openbaar nut en veiligheid of andere toestellen van
openbaar belang geplaatst worden. Hij/zij laat toe dat alle werken hieraan uitgevoerd worden.
Artikel 71: Verboden
Het is verboden de straatnaamborden, huisnummers of elke andere aanduiding van openbaar belang
te bedekken, weg te nemen, te veranderen of te beschadigen. Het is verboden uithangborden en
plakbrieven af te rukken, te bevuilen of onleesbaar te maken.
Artikel 72: Verplaatsing toestel openbaar nut
Wanneer bij afbraak of verandering van een gebouw de verplaatsing van een toestel van openbaar
nut nodig is, moet de eigenaar of gebruiker dit ten minste drie dagen op voorhand melden aan het
gemeentebestuur en de eigenaar of exploitant van het toestel.
HOOFDSTUK 5.
GEMENGDE INBREUKEN
Artikel 73: Opzettelijke beschadigingen
Gehele of gedeeltelijke vernieling of onbruikbaarmaking van rijtuigen, wagons en motorvoertuigen,
met het oogmerk om te schaden, is verboden (art 521, derde lid Sw.)
Het is verboden volgende voorwerpen te vernielen, neer te halen, te verminken of te beschadigen:
 grafsteden, grafstenen of gedenktekens;
 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 (art. 526 Sw.).
Het is verboden om zonder toestemming graffiti aan te brengen op roerende of onroerende goederen
(art. 534bis Sw.).
Het is verboden om andermans onroerende eigendommen te beschadigen (art. 534ter Sw.).
Het kwaadwillig vernielen of omhakken van bomen of vernielen van enten is verboden (art. 537 Sw.).
Het is verboden om grachten geheel of ten dele te dempen, levende of dode hagen uit te rukken of af
te hakken, landelijke of gemeentelijke afsluitingen te vernielen en grenspalen, hoekbomen of andere
bomen geplant of erkend om grenzen tussen verschillende erven te bepalen, te verplaatsen of te
verwijderen (art. 545 Sw.).
Het is verboden om opzettelijk andermans roerende goederen te beschadigen of te vernielen (art.
559, 1° Sw.).
Het is verboden gemeentelijke of landelijke afsluitingen opzettelijk te beschadigen (art. 563, 2° Sw.)
Artikel 74: Nachtlawaai
Het is verboden zich schuldig te maken aan nachtgerucht of nachtlawaai waardoor de rust van de
omwoners verstoord worden (art.561,1° Sw.)
Artikel 75: Feitelijkheden en lichte gewelddaden
Het plegen van feitelijkheden of lichte gewelddaden tegenover een andere persoon is een lichte
inbreuk wanneer er niemand gewond of geslagen werd en wanneer de feitelijkheden niet tot de klasse
van beledigingen behoren. Het opzettelijk werpen van voorwerpen die anderen kunnen hinderen of
bevuilen is verboden (art. 563, 3° Sw.).
Artikel 76: Gemaskerd, vermomd of verkleed rondlopen
Het is niet toegelaten zich in de voor publiek toegankelijke plaatsen te begeven met het gezicht
geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat men niet herkenbaar is (art. 563 bis Sw.).
Dit verbod geldt niet voor activiteiten met commerciële doeleinden en evenementen, die de
burgemeester bepaalt, zoals carnaval, processies, georganiseerde stoeten, Sinterklaas, Sint- Maarten,
Kerstman, Roparun.
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder het gelaat verstaan: het voorhoofd, de wangen, de
ogen, de neus en de kin.
HOOFDSTUK 6.
SANCTIES
Artikel 77: GAS-inbreuken
Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen of verordeningen niet in
andere straffen voorzien, worden zoals bepaald door artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet,
inbreuken op bepaalde artikelen van deze verordening bestraft met administratieve sancties. Conform
de procedure in artikel 119 bis, § 9 tot en met 12.
Voor de toepassing van administratieve sancties is het kaderreglement gemeentelijke administratieve
sancties goedgekeurd in de gemeenteraad van 14/09/2016 van toepassing.
Artikel 78: Gemengde inbreuken
Inbreuken op de bijzondere bepalingen, zoals beschreven in het strafwetboek en in hoofdstuk 5 van
dit politiereglement, kunnen bestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het
strafwetboek of met een administratieve geldboete.

HOOFDSTUK 7.
OPHEFFINGSBEPALINGEN
Artikel 79:
Volgende politiereglementen worden opgeheven:
- het algemeen politiereglement, goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 18/12/2008, zoals
laatst gewijzigd op 27/06/2012.
ART. 3
Een afschrift van dit reglement wordt voor verder gevolg bezorgd aan:
- lokale politie Berlare-Zele
- de sanctionerende ambtenaren
- stadsbestuur Dendermonde, ter attentie van de bemiddelingsambtenaar, administratief
centrum Franz Courtensstraat 11 te 9200 Dendermonde
- de procureur des Konings te Dendermonde
- de griffie van de rechtbank van eerste aanleg
- de politierechtbank
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
ART. 5
Bepaalt dat dit artikel zal worden afgekondigd cf. artikel 186 van het gemeentedecreet.
Goedkeuren nieuw politiereglement Donkmeer en Kasteelpark
DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005, zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald artikel 43 §2 2°;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24/06/1988, zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28/10/2015 houdende het goedkeuren van het
politiereglement op het vissen in het Donkmeer;
 Gelet op het schrijven van Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling lokale financiën, van
23/12/2015, betreffende het opheffen van het retributiereglement voor de pleziervaart en het
vissen in het Donkmeer;
 Overwegende dat heden een nieuw Algemeen Politiereglement (Gemeentelijke Administratieve
Sancties) werd goedgekeurd;
 Overwegende dat een groot deel van de vroegere bepalingen kunnen worden geschrapt omdat
deze al in het nieuw Algemeen Politiereglement (Gemeentelijke Administratieve Sancties) zijn
vermeld;
 Overwegende dat in het vorige Algemeen Politiereglement bepalingen aangaande het Kasteelpark
stonden;
 Overwegende dat het voor de concrete toepassing van politiereglementen aangewezen is deze op
te kunnen volgen met gemeentelijke administratieve sancties;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls;
 Gehoord de vraag van raadslid Albrecht Arbyn of het kasteelpark later dan 20 uur kan worden
gesloten;
 Gehoord het antwoord van burgemeester Gabriëls dat dit niet vanzelfsprekend is omdat de poorten
24/7 geopend en gesloten worden door gemeentepersoneel;
 Op de suggestie van raadslid Albrecht Arbyn om de poorten open te laten, halen burgemeester
Gabriëls en voorzitter De Gucht vandalisme- en veiligheidsrisico’s (heel wat grote waterpartijen op
het domein) aan.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris
Malfliet, Wim Arbijn, Francky Verhofstadt, René Kets, Carine Meyers, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman,
Steven Baeyens, Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid
Rogiers, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Tom Van Hauwermeiren)
1 verontschuldigd (Kim Haentjens)

ART. 1
Heft met ingang van 01/10/2016 het politiebesluit van 28/10/2015 houdende ‘goedkeuren
politiereglement op het vissen in het Donkmeer’ op.

ART. 2
Heft met ingang van 01/10/2016 een politiereglement op ‘Donkmeer en Kasteelpark’, met volgende
bepalingen:
Deel 1: Donkmeer
Artikel 1
Het is verboden op de wandelwegen rond het Donkmeer:
1. Zich te begeven met gevaarlijke of hinderlijke voorwerpen.
2. Zich met enig voertuig te verplaatsen, gemeentelijke dienstvoertuigen, kinderwagens en
rolstoelen uitgezonderd.
3. Reclame te maken of handel te drijven zonder toelating van het college van burgemeester
en schepenen.
Artikel 2
In de Eendenkooi is het verboden muziek- of geluidsproducerende toestellen te laten spelen.
Het is het publiek niet toegelaten de Eendenkooi te betreden buiten de openingsuren, die zijn
uitgehangen aan de ingangspoorten.
Artikel 3
Het is verboden te vissen op het Donkmeer vanaf 1 december tot en met 31 januari en zich te
begeven in de afgebakende gedeelten, alsmede het hele jaar vanaf twee uur na zonsondergang
tot één uur voor zonsopgang. Nachtvissen is dus, mede gelet op de woonfunctie aan het
Donkmeer, verboden. Uitgezonderd bij gelegenheden op initiatief van het college van
burgemeester en schepenen. Op put 12 mag niet gevist worden vanuit bootjes, bovendien geldt
voor put 12 en voor de landtong tussen put 12 en de grote meren een visverbod vanaf 1
oktober tot en met 31 maart. Voor de put 13 geldt een absoluut visverbod. Het is de houders
van een dagvergunning en van een gewoon visabonnement enkel toegelaten te vissen vanuit
een boot indien de eigenaar van de boot aanwezig is. Het is verboden te vissen van op de
bootsteigers die ten allen tijde moeten vrij blijven. Vanuit een aangemeerde boot mag
uitsluitend door de eigenaar gevist worden.
Artikel 4
De vissers dienen, naast een geldig visverlof van de Vlaamse Overheid, tevens in het bezit te
zijn van een dagvergunning of abonnement afgeleverd door het gemeentebestuur van Berlare.
Het visverlof van de Vlaamse Overheid kan men bekomen in elk Vlaams postkantoor of online
via www.visverlof.be. De wet op riviervisserij (1954) en haar uitvoeringsbesluit (2013) zijn
integraal van toepassing op het Donkmeer. Het onderhavige politiereglement stelt
complementaire bepalingen die de hengelsport op het Donkmeer bijkomend reguleren.
Dagvergunningen van de gemeente Berlare kunnen enkel bekomen worden aan de
ticketautomaten die langs het Donkmeer zijn geplaatst. De visser dient zijn naam en
handtekening direct aan te brengen op de achterzijde van de vergunning of ticket, anders
wordt het als nietig beschouwd. De vergunning of het abonnement en de identiteitskaart dienen
op verzoek van de bevoegde overheid te worden vertoond. Bovendien zijn de vergunningen of
het abonnement niet overdraagbaar.
Artikel 5
Er mag enkel gevist worden met één tot maximaal twee hengels voorzien van ten hoogste drie
haken. Elk ander vistuig is verboden. De vissers moeten steeds binnen het bereik van de lijnen
blijven en mogen zich hoogstens vijf meter ervan verplaatsen. Elke vislijn die aanwezig is in de
vissersboot of zich binnen vijf meter afstand van de visser bevindt, wordt als gebruikt
beschouwd. Eenmaal de lijnen uitgeworpen zijn door de vissers met boot, mag er niet meer
rondgevaren worden.

Artikel 6
Iedere vissersboot dient voorzien te zijn van een door het gemeentebestuur van Berlare
uitgegeven identiteitsplaat. Het abonnement en de jaarlijks tegen kostprijs te hernieuwen
identiteitsplaat kunnen worden bekomen hetzij bij de donkwachter, op de dienst Citymarketing,
Donklaan 123 te 9290 Berlare tijdens de openingsuren of via overschrijving op het
rekeningnummer BE64 0910 0026 4252. Iedere vissersboot gelegen op het openbaar domein
dient zich op het water te bevinden tussen 1 april en 1 november. Boten die zich voor 1 april op
het water bevinden en boten die niet voorzien zijn van een identiteitsplaat zullen op kosten van
de eigenaar verwijderd worden. Bovendien worden boten die niet afgehaald werden binnen de
zestig dagen na kennisgave automatisch eigendom van het gemeentebestuur van Berlare.
Artikel 7
Vissen op witvis en paling is uitsluitend toegelaten op het Donkmeer gedurende de periode
vanaf 1 februari tot en met 30 november.
Vissen op snoek, snoekbaars en baars, is toegelaten vanaf 1 juni tot en met 30 november.
Gedurende die periode is het toegelaten levende of dode visjes te gebruiken als aas conform de
wet op de riviervisserij.
Artikel 8
Vissen op karper is toegelaten. Het is tevens toegelaten de gevangen karpers tijdelijk te
bewaren in speciaal daartoe ontworpen nylonzakken met het doel van foto’s te kunnen nemen.
De behandeling evenals de tijdsduur voor het bewaren van karper moeten tot een absoluut
minimum beperkt worden en zijn gebonden aan de volgende voorwaarden:
- Iedere karpervisser dient in het bezit te zijn van een onthakingsmat. Alle handelingen met
gevangen karpers op het droge moeten boven deze mat gebeuren.
- Iedere karpervisser moet in het bezit zijn van een speciale nylonzak als hij de vangst wil
bewaren. Geen andere type zak of net mag worden gebruikt. Elke bewaarzak mag slechts
één karper bevatten.
- Voor het wegen van gevangen karpers is het verplicht om gebruik te maken van een ruime
en stevige nylon weegzak.
- Het transport van de karper naar de waterkant of andersom gebeurt met behulp van de
onthakingsmat waarbij er op gelet dient te worden dat de karper zonder gevaar voor
afglijden getransporteerd wordt.
- Het bewaren van een gevangen karper in een speciale bewaarzak gebeurt zo diep mogelijk.
De karper mag de kant of stenen in de oever niet raken.
- Alle materialen waarmee de karper in aanraking komt moeten vooraf nat gemaakt worden.
Artikel 9
§1. Voor consumptie mogen maximaal 5 vissen per dag per hengelaar meegenomen worden,
waarvan maximaal één snoekbaars. Deze vissen mogen uitsluitend dood vervoerd worden met
uitzondering van paling. De minimummaten voor consumptievissen zijn:
- Snoekbaars: 60 cm (en maximum 1 stuk)
- Paling: 30 cm
- Europese meerval: 15 cm
§2. Er mogen aasvisjes aan het Donkmeer onttrokken en gebruikt worden conform de wet van
1 juli 1954 op de riviervisserij en haar uitvoeringsbesluiten.
§3. Alle overige vissen moeten onmiddellijk en voorzichtig teruggezet worden in het Donkmeer.
De enige uitzondering hierop betreft de karper, die conform de bepalingen in artikel 157 enige
tijd mag bewaard worden in een speciale bewaarzak.
Artikel 10
Ingeval ondermaatse vis gevangen wordt moet deze onmiddellijk en voorzichtig teruggezet
worden. Bij het vangen van ondermaatse roofvis moet de draad doorgeknipt worden wanneer
de haak is ingeslikt (niet onthaken!). Het gebruik van een leefnet is verboden, behalve bij
officiële wedstrijden.

Artikel 11
Het is verboden om zonder toestemming van het gemeentebestuur binnen een straal van
twintig meter van de oevers van het Donkmeer of binnen de strook van 15 meter vanuit het
midden van de weg van de Brielstraat en de Donklaan kramen, wagens, barakken of
inrichtingen te plaatsen.
Artikel 12
Het is verboden zich met een zeilboot, plezierbootje of surfplank op het water te begeven
gedurende de uren dat het niet toegelaten is te vissen.
Artikel 13
Enkel boten zonder motor of met elektrische motor zijn toegelaten op het Donkmeer.
Uitzondering hierop geldt voor boten eigendom van overheidsdiensten of door hen aangestelde
concessiehouders of andere uitzonderingen door het college van burgemeester en schepenen
toegestaan.
Artikel 14
Voor pleziervaart (surfen, kanoën, varen, …) op het Donkmeer is een toelating vereist. Deze
toelating kan verleend worden aan de concessiehouders. Toelating aan particulieren wordt
verleend met een jaarabonnement per vaartuig. Ze dient op ieder verzoek van bevoegde
overheid vertoond te worden. Bovendien dient iedere boot of surfplank voorzien te zijn van een
door de gemeente uitgereikt identificatiemiddel.
Artikel 15
Exploitatie van plezierboten is enkel mogelijk na toelating door het college van burgemeester en
schepenen. Het college bepaalt tevens de plaatsen waar de exploitanten plezierboten mogen
verhuren.
Artikel 16
Het is ten strengste verboden tijdens de pleziervaart op het meer van de ene boot naar de
andere over te stappen of de boten te doen schommelen. De boten dienen ook minstens 25
meter van de oevers verwijderd te blijven. De afgebakende gedeelten mogen niet bevaren
worden.
Artikel 17
Het is verboden zonder toelating van het college van burgmeester en schepenen te zwemmen
in het Donkmeer.
Deel 2: Kasteelpark Berlare
Artikel 18
Het is het publiek niet toegelaten het kasteelpark van Berlare te betreden buiten de
openingsuren, die zijn uitgehangen aan de ingangspoorten.
Artikel 19
Het is in het kasteelpark van Berlare verboden:
1. Te zwemmen, te vissen of watersporten te beoefenen in de vijvers.
2. Zich te begeven met gevaarlijke of hinderlijke voorwerpen.
3. Zich met enig voertuig te verplaatsen, gemeentelijke dienstvoertuigen, kinderwagens en
rolstoelen uitgezonderd. Zich te verplaatsen met voertuigen behoudens voertuigen van het
onderhoud, kinderwagens en invalidenwagens. Fietsen is toegelaten op het pad gelegen op
de as Dorp (Brielplein) – Beukenplein. Fietsen met sport- of wedstrijdkarakter blijft altijd
verboden.
4. Honden los te laten. De honden dienen steeds aan de leiband gehouden.
4. Reclame te maken of handel te drijven zonder toelating van het college van burgemeester
en schepenen.
5. Zonder vergunning van het college van burgemeester en schepenen muziek te maken of te

brengen via radio, transistor of gelijk welk ander middel of instrument.
Artikel 20: Sancties
Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen of verordeningen
niet in andere straffen voorzien, worden zoals bepaald door artikel 119bis van de nieuwe
gemeentewet, inbreuken op alle artikelen van dit politiereglement bestraft met administratieve
sancties. Conform de procedure in art. 119bis, §9 tot en met 12. Voor de toepassing van
administratieve sancties is het kaderreglement gemeentelijke administratieve sancties en het
bemiddelingsreglement gemeentelijke administratieve sancties, beiden goedgekeurd in de
gemeenteraad van 14/09/2016 van toepassing.
ART. 2
Heft met onmiddellijke ingang het gemeenteraadsbesluit van 26/11/2007 houdende het hervaststellen
tariefreglement op het vissen in het Donkmeer, op.
ART. 3
Een afschrift van dit reglement wordt voor verder gevolg bezorgd aan:
- lokale politie Berlare-Zele
- de sanctionerende ambtenaren
- stadsbestuur Dendermonde, ter attentie van de bemiddelingsambtenaar, administratief
centrum Franz Courtensstraat 11 te 9200 Dendermonde
- de procureur des Konings te Dendermonde
- de griffie van de rechtbank van eerste aanleg
- de politierechtbank.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
ART. 5
Bepaalt dat dit artikel zal worden afgekondigd cf. artikel 186 van het gemeentedecreet.
Goedkeuren kaderreglement Gemeentelijke Administratieve Sancties
DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald in artikel 42 §3;
 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24/06/1988 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald de artikelen 119, 119bis en 135 §2;
 Gelet op de wet van 13/05/1999, (gewijzigd bij de wet van 26/06/2000, van 19/06/2004, van
20/07/2005, de wet van 24/06/2013 en art. 46 van de wet van 09/11/2015 houdende diverse
bepalingen Binnenlandse Zaken waarbij de gemeentelijke administratieve sancties werden
ingevoerd in uitvoering van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet;
 Gelet op het Koninklijk Besluit van 28/1/2014 houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten
voor de bemiddeling in het kader van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties;
 Gelet op het Koninklijk Besluit van 21/12/2013 tot vaststelling van de procedure, tot aanwijzing
van de ambtenaar en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13/05/1999
betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties en latere wijzigingen;
 Gelet op de wet van 7/05/2004 tot wijziging van de wet van 8/04/1965 betreffende de
jeugdbescherming en Nieuwe Gemeentewet;
 Gelet op het schriftelijk advies van de jeugdraad van 27/06/2016;
 Overwegende dat de gemeenten, ten behoeve van de inwoners, moeten waken over de openbare
orde met name de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid, de openbare
overlast en de zindelijkheid op de openbare wegen, plaatsen en in openbare gebouwen;
 Overwegende dat de gemeentelijke administratieve sancties het gemeentebestuur de mogelijkheid
biedt snel en adequaat te reageren op veiligheidsproblemen van lokale aard;
 Overwegende dat het wenselijk is om voor het geheel van gemeentelijke administratieve sancties
een kader te scheppen;

 Overwegende dat een periodieke bijwerking van het uniform gemeentelijk kaderreglement
opportuun is, omwille van de wijzigingen in de hogere wetgevingen, alsmede omwille van de
aanpassing aan de maatschappelijke evolutie;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris
Malfliet, Wim Arbijn, Francky Verhofstadt, René Kets, Carine Meyers, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman,
Steven Baeyens, Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid
Rogiers, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Tom Van Hauwermeiren)
1 verontschuldigd (Kim Haentjens)

ART. 1
Keurt met ingang van 1 oktober 2016 volgend kaderreglement goed met betrekking tot gemeentelijke
administratieve sancties:
Artikel 1:
Wanneer een gemeentelijk reglement of een gemeentelijke verordening als sanctie voorziet in een
gemeentelijke administratieve geldboete, worden de betreffende inbreuken vastgesteld en
gesanctioneerd volgens de regels en procedures van de artikelen 119bis en met de onderstaande
preciseringen.
Artikel 2:
De vaststelling van de inbreuken, die uitsluitend kunnen worden bestraft met een administratieve
sanctie kan, conform art 119bis §6, tweede lid Nieuwe Gemeentewet, naast de politieambtenaren en
de hulpagenten van politie, ook gebeuren door gemeenteambtenaren die aan de wettelijke
voorwaarden daarvoor voldoen. Die gemeenteambtenaren worden nominatief aangewezen bij
afzonderlijk gemeenteraadsbesluit.
Artikel 3:
De aanwijzing van een of meer sanctionerende ambtenaren, bevoegd voor het opleggen van de
administratieve geldboetes, gebeurt eveneens bij afzonderlijk raadsbesluit.
Artikel 4:
Tenzij specifiek anders bepaald, kan een administratieve geldboete voor meerderjarigen en voor
rechtspersonen gaan tot maximum 350,00 euro. Voor minderjarigen die de leeftijd van zestien jaar
bereikt hebben op het ogenblik van de feiten is dat maximum 175,00 euro. Binnen die maxima stelt
de sanctionerende ambtenaar de geldboete in elk concreet geval proportioneel vast, in functie van
enerzijds de objectieve ernst van de inbreuk (aard, omvang, duur, rechtstreeks of onrechtstreeks
veroorzaakte schade of overlast) en anderzijds de verwijtbaarheid aan de betrokkene (verzachtende
of integendeel verzwarende omstandigheden, eventuele herhaling).
Artikel 5:
De verplichte bemiddeling ten aanzien van minderjarigen die de volle leeftijd van zestien jaar hebben
bereikt op het tijdstip van de feiten, teneinde de mogelijkheid te bieden om de aangebrachte schade
te vergoeden of te herstellen, wordt geregeld conform hoofdstuk 2 van de wet van 24/06/2013
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en zoals voorzien in het bemiddelingsreglement
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, goedgekeurd in de gemeenteraad, van
14/09/2016.
Conform afdeling 2 van de wet van 24/06/2013 wordt aan de sanctionerende ambtenaar de
mogelijkheid gegeven volgende alternatieve maatregelen in plaats van de administratieve geldboete
op te leggen:
 de gemeenschapsdienst, gedefinieerd als zijnde een prestatie van algemeen belang uitgevoerd
door de overtreder ten gunste van de collectiviteit;
 de lokale bemiddeling, gedefinieerd als zijnde een maatregel die het voor 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.

Artikel 6:
De sanctionerende ambtenaar ondertekent alle briefwisseling in het kader van de procedure tot het
opleggen van een administratieve geldboete, met inbegrip van de kennisgeving van zijn
eindbeslissing.
Artikel 7:
Wanneer een gemeentelijk reglement of een gemeentelijke verordening als sanctie voorziet in de
administratieve schorsing of intrekking van een door het gemeentebestuur verleende toestemming of
vergunning, of in de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting, worden die
overeenkomstig artikel 119bis Nieuwe Gemeentewet, na een eerste waarschuwing, opgelegd door het
college van burgemeester en schepenen.
Artikel 8:
Jaarlijks, vóór eind april, krijgt de gemeenteraad van de sanctionerende ambtena(a)r(en) een
omstandig verslag over de toepassing van de administratieve sancties gedurende het voorbije
kalenderjaar.
ART. 3
Een afschrift van dit reglement wordt voor verder gevolg bezorgd aan:
- de sanctionerende ambtenaren
- stadsbestuur Dendermonde, ter attentie van de bemiddelingsambtenaar, administratief
centrum Franz Courtensstraat 11 te 9200 Dendermonde
- de procureur des Konings te Dendermonde
- lokale politie Berlare – Zele
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
ART. 5
Bepaalt dat dit artikel zal worden afgekondigd cf. artikel 186 van het gemeentedecreet.
Goedkeuren bemiddelingsreglement van het gerechtelijk arrondissement OostVlaanderen afdeling Dendermonde in het kader van de gemeentelijke administratieve
sancties
DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald artikel 42;
 Gelet op de wet van 13/05/1999, gewijzigd bij de wet van 26/062000, van 19/06/2014, de wet van
20/07/2005 en de wet van 24/06/2013 waarbij de gemeentelijke administratieve sancties werden
ingevoerd in uitvoering van artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet;
 Gelet op de wet van 17/06/2004 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet en in het bijzonder
artikel 119 ter;
 Gelet op het artikel 119 bis van de Nieuwe Gemeentewet machtigend de Gemeenteraad om
administratieve sancties op te leggen tegen inbreuken op het Algemeen Politiereglement;
 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 94, artikel 100, vierde lid, artikel 117,
artikel 119bis, § 6, tweede lid, 1°;
 Gelet op art. 119 ter van de nieuwe gemeentewet met betrekking tot de gemeentelijke
administratieve sancties, dient elke gemeente te voorzien in een verplichte bemiddelingsprocedure
voor de minderjarige verdachte die een strafbaar feit heeft gepleegd dat kan worden bestraft met
een administratieve geldboete;
 Gelet op de hernieuwde samenwerkingsovereenkomst met de stad Dendermonde, goedgekeurd in
de gemeenteraad van 14/09/2016;
 Gelet op het schriftelijk advies van de jeugdraad van 27/06/2016;
 Overwegende dat de gemeentebesturen tot taak hebben de nodige maatregelen te nemen,
inclusief politieverordeningen, voor het tegengaan van alle vormen van openbare overlast;

 Overwegende dat openbare overlast betrekking heeft op voornamelijk individuele, materiële
gedragingen die het harmonieuze verloop van de menselijke activiteiten kunnen verstoren en de
levenskwaliteit van de inwoners kunnen beperken op een manier die de normale druk van het
sociale leven overstijgt;
 Dat het derhalve aan de gemeenteraad toebehoort de inhoud van de aldus weerhouden
bemiddelingsprocedure nader te omschrijven;
 Gelet op het gunstig advies van de jeugdraad besproken op de algemene vergadering van
27/06/2016, met betrekking tot de bemiddeling voor minderjarigen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris
Malfliet, Wim Arbijn, Francky Verhofstadt, René Kets, Carine Meyers, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman,
Steven Baeyens, Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid
Rogiers, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Tom Van Hauwermeiren)
1 verontschuldigd (Kim Haentjens)

ART. 1
Keurt onderstaand bemiddelingsreglement van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen
afdeling Dendermonde in het kader van gemeentelijke administratieve sancties goed:
I. Algemene Bepalingen
Artikel 1:
Dit reglement is van toepassing op de bemiddelingen die de gemeenteraad kan voorzien in navolging
van artikel 4 §2, 2° van de Wet van 24 juni 2013 betreffende de Gemeentelijke Administratieve
Sancties. Er kan gesteld worden dat de inbreuk die bestraft kan worden met een gemeentelijke
administratieve sanctie, de aanleiding is tot bemiddeling.
De procedure van bemiddeling en de daarmee gepaard gaande nadere regels worden bepaald in het
Koninklijk besluit van 28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de
bemiddeling in het kader van de Wet betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS).
Artikel 2:
Verschillende steden en gemeenten hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de stad
Dendermonde inzake de bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties. Dit
bemiddelingsreglement dient louter als leidraad voor de bemiddelaar om de uniformiteit te
waarborgen over deze verschillende steden en gemeenten heen.
Artikel 3:
In navolging van artikel 18 §2 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de Gemeentelijke
Administratieve Sancties moet de sanctionerend ambtenaar verplicht een bemiddelingsaanbod doen
aan minderjarige overtreders.
Aan meerderjarige overtreders kan deze bemiddeling facultatief aangeboden worden, wanneer een
bemiddeling op basis van de gepleegde inbreuk een meerwaarde kan betekenen. De sanctionerende
ambtenaar beoordeelt hierbij of het opstarten van de bemiddelingsprocedure wenselijk en nuttig is.
Artikel 4:
De bemiddelingsprocedure wordt uitgevoerd door de bemiddelingsambtenaar, die is aangesteld door
de gemeente Dendermonde. Hij/zij staat ter beschikking van alle gemeenten van het gerechtelijk
arrondissement Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde die wensen deel te nemen aan het
bemiddelingsproject in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties.
Artikel 5:
Voor elke bemiddeling geldt het beginsel van vrijwilligheid van deelname. De overtreder en/of
benadeelde partij zijn vrij om al dan niet in te gaan op het bemiddelingsaanbod. Bovendien is elke
partij vrij om op eender welk moment uit de bemiddeling te stappen.

De bemiddelaar voert de bemiddeling uit volgens de principes van onafhankelijkheid, neutraliteit en
vertrouwelijkheid.
De bemiddelaar blijft neutraal en onafhankelijk, zowel tegenover de partijen als tegenover de
sanctionerende ambtenaar, de hiërarchie en de gemeentelijke instelling die de bemiddelaar
tewerkstelt.
Daarnaast houdt hij/zij zich strikt aan het beroepsgeheim wat betreft de identiteit van de betrokken
partijen en de onderzoeksgegevens in het dossier.
II. Doelstellingen
Artikel 6:
Het doel van de bemiddelingsprocedure is in eerste instantie de dader van de inbreuk de mogelijkheid
te bieden zijn verantwoordelijkheid op te nemen en de eventuele schade te vergoeden of te
herstellen.
Mits ondersteuning en begeleiding van de bemiddelaar biedt de bemiddeling een mogelijkheid aan alle
betrokken partijen om creatief te zoeken naar een oplossing tot ieders tevredenheid, zowel op
materieel, financieel, moreel als emotioneel vlak.
Artikel 7:
De bemiddeling kan, indien de zaak zich hiertoe leent en de betrokkenen hiertoe bereid zijn, bijdragen
tot een diepgaande, menselijke dialoog tussen de betrokken partijen. Het is dan ook de taak van de
bemiddelaar een communicatieproces op gang te brengen tussen de betrokken partijen met mogelijk
één of meerdere momenten van directe ontmoeting.
Artikel 8:
De bemiddeling heeft de bedoeling inzicht te geven in het normafwijkend gedrag, de overtreder aan
te spreken op zijn/haar verantwoordelijkheid en zo mogelijk te komen tot een preventief effect.
Door te trachten tegemoet te komen aan de oorzaken van overlast en kleine criminaliteit kan de
bemiddeling tevens een belangrijke bijdrage leveren in het kader van samenlevingsopbouw.
III. Verloop van de bemiddelingsprocedure
Artikel 9: Ontvangst van het mandaat
De sanctionerende ambtenaar selecteert de dossiers die in aanmerking komen voor de
bemiddelingsprocedure in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties en geeft deze door
aan de bemiddelaar.
De bemiddelaar wordt door de sanctionerende ambtenaar op de hoogte gebracht van alle relevante
informatie in de zaak. De bemiddelaar verstrekt op zijn beurt de sanctionerende ambtenaar de nodige
informatie over de stand van zaken betreffende de bemiddeling, wanneer de sanctionerende
ambtenaar hem/haar hiertoe verzoekt.
Het dossier wordt geregistreerd en per dossier wordt een mapje gemaakt waarin alle documenten met
betrekking tot deze bemiddeling worden bijgehouden. Er wordt ook een ‘opvolgingsfiche’ opgemaakt
waarop alle stappen/contacten van de bemiddeling worden geregistreerd.
Artikel 10: Bemiddelingsaanbod
De bemiddelaar doet een schriftelijk bemiddelingsaanbod aan de overtreder. Bij minderjarigen is de
brief ook gericht aan de ouders en/of voogden of de personen die gezag over de minderjarige
uitoefenen, gezien hun burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Hierdoor krijgen deze dezelfde rechten als
de minderjarige.
Doorgaans wordt de uitnodigingsbrief pas vijftien dagen na ontvangst van het mandaat verzonden,
zodat de termijn voor verweer verstreken is. Deze brieven zijn niet aangetekend, daar de brief van de

sanctionerend ambtenaar aangetekend is gebeurd en hierin reeds melding werd gemaakt van het
bemiddelingsaanbod.
Elk bemiddelingsaanbod gaat gepaard met voldoende informatie over wat bemiddeling is, hoe deze
verloopt, wat van de betrokkenen wordt verwacht, wat de betrokkenen mogen verwachten welke hun
rechten en plichten zijn en welke de rol van de bemiddelaar is.
Indien de overtreder instemt met bemiddeling en indien de benadeelde partij in het dossier een
natuurlijk persoon betreft, wordt de benadeelde partij per brief uitgenodigd voor een gesprek.
Wanneer de benadeelde partij een stad/gemeente betreft, zal de bemiddelaar contact opnemen met
de persoon die door de stad/gemeente in kwestie werd aangeduid als aanspreekpunt. Deze zoekt
samen met de bemiddelaar een geschikte vertegenwoordiger voor de stad/gemeente en een gepast
lokaal waar het bemiddelingsgesprek kan plaatsvinden.
Artikel 11: Contact met advocaat
Een minderjarige overtreder kan gratis bijgestaan worden door een advocaat, aangeduid door de
stafhouder van de orde van advocaten. De ouders (of burgerlijk verantwoordelijken) en de
benadeelde partij kunnen zich eveneens laten bijstaan door een advocaat van hun keuze. De
gegevens van de advocaat worden door de sanctionerend ambtenaar aan de bemiddelaar bezorgd.
Wanneer de bemiddelaar over deze gegevens beschikt alvorens de uitnodigingsbrief is verstuurd,
wordt dit mee in de brief opgenomen.
De bemiddelaar licht de advocaat na ontvangst van diens gegevens in over het feit dat er een
bemiddelingsaanbod aan diens cliënt wordt gedaan en licht deze tevens in over de voorgestelde
datum van het bemiddelingsgesprek. Het staat de advocaat vrij om al dan niet op het
bemiddelingsgesprek aanwezig te zijn.
Wanneer een minderjarige overtreder niet reageert op het bemiddelingsaanbod wordt de advocaat
hiervan in kennis gesteld. Een wachttijd van veertien dagen wordt in acht genomen waarna het
dossier, zonder tegenbericht van de advocaat, wordt afgesloten door de bemiddelaar.
Artikel 12: Bemiddelingsgesprek
De bemiddelaar organiseert de gesprekken om tot een bemiddelingsovereenkomst te komen. De data
voor de gesprekken worden in overleg met beide partijen vastgesteld.
Wanneer beide partijen ingaan op het aanbod, vindt bij voorkeur een directe bemiddeling plaats. Dit
houdt een rechtstreekse ontmoeting in tussen de beide partijen. Tijdens dit gesprek kunnen beide
partijen de feiten bespreken en samen op zoek gaan naar een vorm van schadevergoeding, herstel
en/of compensatie die voor beide partijen aanvaardbaar is. Het is dus niet de taak van de bemiddelaar
om een oplossing aan te reiken. Het is aan de partijen zelf om creatief op zoek te gaan naar een
oplossing voor hun probleem.
Wanneer één van de partijen niet instemt met een directe bemiddeling, is ook indirecte bemiddeling
mogelijk. De inhoud van de bemiddeling is dezelfde, alleen wordt de informatie in dit geval door de
bemiddelaar doorgespeeld van de ene aan de andere partij, mits akkoord.
Artikel 13: Afwezigheid van de overtreder op een gepland gesprek
Wanneer de overtreder niet aanwezig is op de afspraak zonder voorafgaande verwittiging, wordt er
geen tweede uitnodigingsbrief verstuurd. Er wordt wel telefonisch of via e-mail contact opgenomen
met de overtreder om te polsen naar de reden van afwezigheid. De sanctionerend ambtenaar wordt
hierover ingelicht.
Indien de betrokkene de bemiddelaar op voorhand verwittigt dat de voorgestelde datum niet past,
maar hij/zij wel wenst deel te nemen aan een bemiddelingsgesprek, wordt een andere datum
vastgelegd in samenspraak met de benadeelde partij.

Artikel 14: Bemiddelingsovereenkomst tussen dader en benadeelde partij
Een geslaagde bemiddeling resulteert in een mondelinge of schriftelijke bemiddelingsovereenkomst. In
de overeenkomst kan bijvoorbeeld afgesproken worden dat de overtreder een prestatie van algemeen
nut zal verrichten, excuses zal aanbieden, verantwoordelijkheid zal opnemen, of de schade zal
herstellen.
Een schriftelijke overeenkomst wordt, afhankelijk van de mogelijkheden, tijdens het
bemiddelingsgesprek zelf opgemaakt en ondertekend of wordt later aan de betrokken partijen
bezorgd met de vraag deze ondertekend terug te bezorgen aan de bemiddelaar. Alle betrokken
partijen ontvangen een exemplaar van de schriftelijke overeenkomst.
De bemiddelaar zal toezien op de naleving van deze bemiddelingsovereenkomst.
Artikel 15: Rapportering aan de sanctionerend ambtenaar
De bemiddelaar informeert de sanctionerend ambtenaar over het verloop en het resultaat van de
bemiddeling. Dit gebeurt door middel van een kort evaluatieverslag. De bemiddelaar verduidelijkt in
het evaluatieverslag of de bemiddeling geweigerd, gefaald of geslaagd is. Eventueel voegt de
bemiddelaar attesten, betalingsbewijzen en/of andere verificatiestukken toe om de uitvoering van de
bemiddelingsovereenkomst aan te tonen. Na het weigeren of falen van de bemiddeling kan de
bemiddelaar in het evaluatieverslag vermelden dat een gemeenschapsdienst gepast zou zijn en deze
beschrijven.
Wegens het vertrouwelijke karakter van de bemiddeling, worden inhoudelijke gegevens over het
verloop van de bemiddeling en de houding van betrokkenen niet meegedeeld, tenzij akkoord van alle
betrokkenen.
Het evaluatieverslag wordt zo snel mogelijk aan de sanctionerend ambtenaar bezorgd en uiterlijk één
maand voor de wettelijke einddatum dat een gemeentelijke administratieve sanctie moet worden
opgelegd. (M.a.w. wanneer de inbreuk op 1/6/jaar x werd vastgesteld, dient de evaluatie uiterlijk op
1/05/ jaar x +1 te worden overgemaakt aan de sanctionerend ambtenaar (wettelijke termijn van
beslissing van de sanctionerend ambtenaar is twaalf maanden als er een bemiddelingsaanbod wordt
gedaan).
Indien blijkt dat de bemiddeling niet afgerond kan worden binnen deze termijn, kan de
bemiddelingsprocedure verder gezet worden, mits akkoord van alle betrokken partijen, ongeacht de
beslissing van de sanctionerende ambtenaar.
Artikel 16: Kennisname beslissing sanctionerend ambtenaar
Wanneer uit het evaluatieverslag van de bemiddelaar blijkt dat de bemiddeling geslaagd is, kan de
sanctionerend ambtenaar geen boete meer opleggen.
IV. Bijzondere bepalingen
Artikel 17:
Informatie verkregen tijdens het bemiddelingsproces, mededelingen die worden gedaan of
standpunten die worden ingenomen kunnen door geen van betrokken partijen op een later tijdstip
gebruikt worden lastens de andere, vb. tijdens een gerechtelijke procedure.
Artikel 18:
De bemiddelingsambtenaar mag met geen van de partijen een band hebben of doen ontstaan die
zijn/haar onafhankelijkheid in de ogen van de partijen in het gedrang kan brengen. In het geval van
een belangenconflict zal de bemiddelaar in dat bepaald dossier afzien van zijn/haar bemiddeling. De
bemiddelaar zal dan een andere bemiddelaar zoeken om de bemiddelingsprocedure.
V. Bijlagen
 Model uitnodigingsbrief overtreder
 Model evaluatieverslag voor sanctionerend ambtenaar

ART. 2
Een afschrift van dit reglement wordt voor verder gevolg bezorgd aan:
- lokale politie Berlare-Zele
- de sanctionerende ambtenaren
- stadsbestuur Dendermonde, ter attentie van de bemiddelingsambtenaar, administratief
centrum Franz Courtensstraat 11 te 9200 Dendermonde
- de procureur des Konings te Dendermonde
- de griffie van de rechtbank van eerste aanleg
- de politierechtbank
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
ART. 4
Bepaalt dat dit artikel zal worden afgekondigd cf. artikel 186 van het gemeentedecreet.

