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ALGEMEEN REGLEMENT OP GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES
I.ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
Dit reglement geldt met behoud van de toepassing van enige andere wetgeving.
Dit reglement is gesteund op volgende wetgeving en omzendbrieven:
- de Nieuwe Gemeentewet, art 119,119bis, 119ter,133, 134, 135
- de basiswet van 13 mei 1999 op de gemeentelijke administratieve sancties
- het Koninklijk Besluit van 7 januari 2001, tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de
ambtenaar en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13 mei 1999, betreffende de
invoering van de gemeentelijke administratieve sancties,
- de wet van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de
nieuwe gemeentewet;
- de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet
- het Koninklijk Besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van de minimumvoorwaarden
waaraan de gemeenteambtenaren moeten voldoen, zoals bepaald in artikel 119bis, §6, tweede lid, 1° van
de nieuwe gemeentewet;
- de reparatiewet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen::art 21 en 22
- de omzendbrief OOP 30 bis waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel 119 bis van de
Nieuwe Gemeentewet krachtens de wet van 20 juli houdende diverse bepalingen
Artikel 2

Alle in dit reglement vermelde sancties zijn van toepassing op de openbare ruimte tenzij anders vermeld
wordt.
Voor de toepassing van onderhavig reglement, verstaat men onder “openbare ruimte”
- de openbare weg, met inbegrip van de bermen, voetpaden en de ruimten aangelegd als aanhorigheden
van de verkeerswegen en voornamelijk bestemd voor het parkeren van voertuigen. De berm is de ruimte
of het gedeelte van de weg dat niet in de rijweg begrepen is;
- de parken, openbare tuinen, pleinen en speelterreinen
De openbare weg is dat gedeelte van het gemeentelijk grondgebied dat in hoofdorde bestemd is voor het
verkeer van personen of voertuigen en voor iedereen toegankelijk is binnen de bij wetten, besluiten en
reglementen bepaalde perken. Het omvat tevens, binnen dezelfde perken van wetten en verordeningen, de
installaties voor het vervoer en de bedeling van goederen, energie en signalen.
De openbare overlast heeft betrekking op, voornamelijk individuele materiële gedragingen die het
harmonieuze verloop van de menselijke activiteit kunnen verstoren en de levenskwaliteit van de inwoners
van een gemeente, een wijk, een straat kunnen beperken op een manier die de normale druk van het sociale
leven overschrijdt. Men kan openbare overlast beschouwen als lichte vormen van verstoringen van de
openbare rust, veiligheid, gezondheid en zindelijkheid.
II OPENBARE RUST
Afdeling 1 : Lawaaihinder.
Artikel 3
Het is verboden op de openbare ruimte overdag geluid, gerucht of rumoer te veroorzaken zonder reden of
zonder noodzaak en voor zover dit toe te schrijven is aan een gebrek aan vooruitzicht en voorzorg en de rust
van de inwoners in het gedrang brengt.
Het bewijs kan met alle mogelijke middelen geleverd worden.
Het geluid van spelende kinderen overdag wordt niet als lawaaihinder aanzien.
Artikel 4.
Een geluid wordt als niet-hinderlijk beschouwd wanneer het 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,waarvoor de
bevoegde overheid een vergunning heeft verleend, en van verbeterings-, verbouwings- of
onderhoudswerken aan dergelijke eigendommen die zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd, en
waarbij de nodige voorzorgen worden getroffen om overdreven of niet noodzakelijk lawaai te
voorkomen;
- van werken of handelingen die dringend of zonder verder uitstel moeten worden uitgevoerd ter
bescherming van personen of eigendommen, of ter voorkoming van rampen;
- van een door het gemeentebestuur vergunde manifestatie, voorzover de in de vergunning opgelegde
voorwaarden worden nageleefd.
Artikel 5
De houders van dieren waarvan het geblaf, het gehuil, het gekraai, het geschreeuw of het gezang de rust der
buren verstoort, kunnen beboet worden volgens de voorschriften van dit reglement.
Artikel 6
Behoudens machtiging 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 van versterkers verboden.
Artikel 7
Het is verboden op de openbare weg en op openbare plaatsen radio’s, televisietoestellen, jukeboxen,
grammofonen, registreerapparaten, luidsprekers en in het algemeen alle soorten ontvang- en zendtoestellen te
laten functioneren in de open lucht, tenzij de voortgebrachte geluidssterkte het niveau van 75 db(A)
(LAFMAX) niet overtreft, gemeten op een plaats waar er zich personen kunnen bevinden.
Het gebruik van deze toestellen binnenshuis en op particuliere eigendom mag niet hoorbaar zijn op de
openbare weg en op openbare plaatsen.

Het is verboden elektronisch versterkte muziek in voertuigen te produceren die hoorbaar is buiten het
voertuig. De overtredingen tegen deze bepaling worden verondersteld door diegene op wiens naam het
voertuig is ingeschreven te zijn begaan, tenzij het bewijs van tegendeel geleverd wordt.
Het College van Burgemeester en Schepenen kan afwijkingen toestaan op de bepalingen van dit artikel.
Artikel, 8
Het is verboden voertuigen of hun toebehoren (o.a. koelinstallaties) draaiende te houden terwijl het voertuig
stilstaat, tenzij daartoe noodzaak is.
Artikel 9
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 het College van Burgemeester en
Schepenen.
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 20 uur in de periode van 1 april tot 30 september.
Het geproduceerde geluidsniveau mag daarenboven niet hoger liggen dan 90 dB(A) (LAFMAX), gemeten op
een plaats waar er zich personen kunnen bevinden.
Artikel 10
Het gebruik van fluiten, sirenen, bellen, klokken, muziek, geluidsverwekkende hulpmiddelen (door
handelsinrichtingen, bewegende verkoopsinrichtingen) om de aandacht te trekken op de verkoop van een
product of om een dienst te verlenen, is enkel toegelaten, behoudens machtiging van het College van
Burgemeester en Schepenen voor de periode van 1 oktober tot 31 maart van 8 tot 18 uur en in de periode van
1 april tot 30 september van 8 tot 20 uur.
Het geluidssignaal mag niet langer dan tien seconden duren en er moet minstens een rustpauze van één
minuut gerespecteerd worden tussen twee opeenvolgende geluidssignalen. Het geproduceerde,geluidsniveau
mag niet hoger liggen dan 90 dB(A) (LAFMAX), gemeten op een plaats waar er zich personen kunnen
bevinden.
Artikel 11
Het gebruik in de open lucht van houtzagen, grasmaaiers of andere werktuigen aangedreven door
ontploffings- of elektrische motoren, is alleen toegestaan tussen 8 en 20 uur. Op zondagen en wettelijke
feestdagen is het gebruik van dergelijke toestellen verboden.
Dit artikel is niet van toepassing voor de normale exploitatie van landbouwgronden.
Artikel 12
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 of bewoonde huizen,
natuurgebieden.
Afwijkingen hierop kunnen door het College van Burgemeester en Schepenen worden toegestaan ter
gelegenheid van sportwedstrijden, feestelijkheden of vieringen.
Dit verbod geldt niet op de erkende terreinen waarop afzonderlijke reglementen van toepassing zijn.
Artikel 13
Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden,zowel op de
openbare weg als op private domeinen, binnenplaatsen en op alle plaatsen die palen aan de openbare weg,
om het even welk vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten
ontploffen.
Het College van Burgemeester en Schepenen is ertoe gemachtigd toestemming te verlenen om feestvuurwerk
af te steken.
Artikel 14
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 het College van Burgemeester en Schepenen De aanvraag moet gemotiveerd worden en moet
de beoordeling van de mogelijke hinder van de installatie mogelijk maken.
Luchtdrukkanonnen mogen alleen opgesteld worden op een afstand van meer dan 200 meter van een
bebouwd woongebied zoals bepaald in gewestplannen of andere plannen van aanleg of RUP’s of op een
afstand van meer dan 100 meter van een woning of op een afstand van meer dan 200 meter van een openbare
weg.
Het gebruik van luchtdrukkanonnen is verboden tussen 19 uur en 6 uur. Op gemotiveerd verzoek kan in de
machtiging een ingekorte verbodsperiode worden bepaald. Het gebruik van luchtdrukkanonnen is niet
toegestaan op zon- en feestdagen. Op zaterdag is het gebruik van luchtdrukkanonnen enkel toegestaan tussen
8 uur en 19 uur.
De machtiging kan maximaal voor een duur van 3 weken na elkaar worden toegestaan, uitsluitend in de
periode van 15 april tot 15 juni. Verder gebruik vereist een nieuwe aanvraag.
Het kanon mag niet meer dan zes knallen per uur produceren.
De opening van het kanon moet steeds in de meest gunstige richting geplaatst worden ten aanzien van
hindergevoelige plaatsen of gebieden, zoals omschreven in lid 2.
Het maximum geluid waargenomen ter hoogte van het dichtst bijstaande huis mag het
achtergrondgeluidsniveau slechts met 10 dB (A) overschrijden.
Het achtergrondgeluidsniveau is het minimum geluidsniveau gemeten over een periode van minstens 5
minuten, bij uitschakeling van de in dit artikel bedoelde geluidsbronnen.
Artikel 15
Het geluidsniveau dat in dB(A) wordt uitgedrukt, wordt gemeten bij middel van een geluidsmeter, waarvan
de meettolerantie niet groter is dan 1 dB(A). Wanneer geen andere wijze van meten is vastgesteld wordt het
geluidsniveau gemeten op 10 meter afstand van de geluidsbron en op een hoogte van 1,2 meter. Indien het
geluid echter wordt voortgebracht op privédomein, wordt het gemeten op de dichtstbijgelegen grens van het
domein. Bij de onmogelijkheid van het meten op 10 meter of op de grens wordt de meest hieraan
benaderende afstand genomen. Indien geen meettoestel voorhanden is, zullen de vaststellingen van de
verbaliserende overheid, waarin de geluidshinder duidelijk wordt omschreven, een bindende kracht hebben.
Wanneer voorgeschreven wordt dat het geluidsniveau niet mag worden overschreden in de woningen, wordt
dit niveau gemeten in de woning van de klager. De metingen tot naleving van dit reglement zullen worden
uitgevoerd aan de nauwkeurigheidseisen bepaald in de Belgische norm NBN 576.80.
Afdeling 2 : Hinder of last aandoen.
Artikel 16
Het is verboden :
• aan deuren te bellen of te kloppen met de bedoeling de bewoners te storen of te plagen;
• te gooien met voorwerpen die schade aan personen of goederen kunnen toebrengen;
Artikel 17
Gedurende de periode van 1 april tot en met 30 september is het verboden reisduiven, die niet aan de
prijskamp deelnemen te laten uitvliegen van 8 tot 19 uur of tot zolang de prijskampen niet zijn afgesloten en
dit op de zaterdagen, zondagen en wettige feestdagen waarop duivenprijskampen plaats hebben.
Artikel 18
Elke handeling die de duivenliefhebbers schade kan toebrengen is ten allen tijde verboden. Door schadelijke
handelingen dient te worden verstaan : alle middelen die aangewend worden om de duivenliefhebbers te
benadelen, zoals slaan op allerlei voorwerpen, zwaaien met gelegenheidsvlaggen of deze aanhangen op
daken of andere plaatsen in de nabijheid van de duivenhokken. Worden niet aangezien als
gelegenheidsvlaggen : de nationale, gewest en gemeentevlaggen die worden uitgehangen ter gelegenheid van
bepaalde feestdagen.
Artikel 19
Het houden van bijen is onderworpen aan een voorafgaande machtiging, aan te vragen aan het college van
burgemeester en schepenen.
Binnen de gewestplanzones: woonzone, woonuitbreidingsgebied, woonzone met landelijk karakter,
recreatiezone, woonpark of binnen een straal van 250 meter daarbuiten wordt deze machtiging beperkt tot
maximaal 6 bijenkorven.

III. DE OPENBARE WEG EN DE OPENBARE VEILIGHEID
A. DE OPENBARE WEG
Afdeling 1: Parkeren
Artikel 20
Het is verboden om op het grondgebied van Jabbeke langer te parkeren dan toegelaten op de parkeerplaatsen
met beperkte parkeertijd (blauwe zone), te parkeren op betalende parkeerplaatsen zonder te betalen, te
parkeren op plaatsen voor bewonersparkeren van toepassing is zonder het voorleggen van een bewonerskaart
of langdurig te parkeren (zoals voor motorvoertuigen die niet meer kunnen rijden en aanhangwagens, zware
vrachtwagens in de bebouwde kom, reclamevoertuigen).
Afdeling 2: Private ingebruikneming van de openbare ruimte
Artikel 21
Behoudens machtiging van het college van burgemeester en schepenen is het verboden terrassen,
uitstalramen of reclameborden te plaatsen, in welke vorm dan ook, en koopwaren in de openbare ruimte uit
te stallen.
De voorwerpen die in strijd met dit artikel zijn geplaatst of uitgestald moeten op het eerste verzoek van de
politie of van een gemachtigde ambtenaar verwijderd worden. Als op dat verzoek niet ingegaan wordt, kan
ambtshalve worden overgegaan tot de verwijdering ervan, op kosten en risico van de overtreder. Groenten en
fruit moeten uitgestald worden op een verhoging van minstens 70 cm hoogte, waaronder geen
voedingswaren opgestapeld mogen liggen.
Voor het plaatsen van terrassen gelden volgende regels:
- het plaatsen van een terras wordt enkel toegestaan t.a.v. bestaande horecazaken waarvan zij deel
uitmaken
- de aanvrager dient met zijn aanvraag een inplantingschets en foto’s van de materiaalkeuze voor het
meubilair voor te leggen
- het voeren van publiciteit op de terrasstoelen, tafels, parasols of afzetting van het terras wordt niet
toegestaan
- behoudens concessieovereenkomst voor een bepaalde duur kan de toelating voor het plaatsen van een
terras steeds worden ingetrokken
- het plaatsen van terrassen wordt beperkt tot de periode tussen 15 maart en 15 oktober
- de aanvrager dient in te staan voor het onderhoud van een terras, het voetpad en de straatgoot
- het wordt niet toegestaan dat de terrassen uitgebouwd worden als vaste constructie en een afsluiting
krijgen langs de straatzijde
- steeds dient een voetgangersstrook van 1 meter gevrijwaard te worden
Afdeling 3: De verhindering van het gebruik van de openbare ruimte en de openbare weg
Artikel 22
Elke inneming of privatief gebruik van de openbare ruimte, op de begane grond alsook erboven of eronder,
die een gevaar kan opleveren voor de veiligheid of een verhindering van de doorgang of het openbaar
gebruik, is verboden, tenzij daartoe de schriftelijke toelating van het College van Burgemeester en
Schepenen bekomen werd.
Voor het plaatsen van voertuigen, tenten of kramen met het doel reclame te maken, waren te koop te stellen
of te verkopen, spelen of vermakelijkheden in te richten moet eveneens voorafgaandelijk schriftelijke
toelating bekomen worden
Artikel 23
Langs landelijke wegen waar geen grachten voorkomen zijn de gebruikers van de landerijen palende aan de
openbare weg ertoe gehouden, bestendig een gelijkgrondse grasstrook van tenminste 1 meter breed te laten
groeien langs de rand van de rijbaan. In deze strook is het verboden landbouwgewassen te verbouwen; in

ieder geval dient de wettelijk vastgestelde breedte der wegen, zoals ingeschreven in de atlas der buurtwegen
behouden blijven.
Het is verboden om stroken tussen de rijweg en de eigendomsgrens in te nemen ten private titel of door het
plaatsen van hindernissen.
Artikel 24
Niemand mag zonder schriftelijke toelating van het College van Burgemeester en Schepenen werken
uitvoeren of aanpassingen doen aan de openbare ruimte.
Wie werken op de openbare ruimte uitgevoerd heeft, moet die herstellen in de toestand waarin zij zich
bevond voor de uitvoering van de werken en dit binnen de termijn bepaald door het College van
Burgemeester en Schepenen.
Artikel 25
Het maken van publiciteit van commerciële aard op de openbare weg met reclamevoertuigen, wegwijzers,
sandwichmannen, uitdelen van monsters, strooibiljetten, pamfletten of onder gelijk welke andere vorm, is op
het grondgebied van de ganse gemeente verboden. Het is eveneens verboden publiciteit van commerciële
aard te voeren bij middel van luidsprekers, roephoorns of andere geluidstoestellen.
Mits aanvraag en schriftelijke toelating van het College van Burgemeester en Schepenen kan ten
uitzonderlijke titel afwijking aan deze verbodsbepaling worden toegestaan, mits voorlegging van het bewijs
dat:
• de gemeentelijke belasting terzake voldaan werd, hetzij de toelating vermeldt dat er geen gemeentelijke
belasting van toepassing is.
• de volstorting van de waarborg, waarvan het bedrag door het College van Burgemeester en Schepenen
wordt bepaald
Het is verboden om publiciteit te maken die aanleiding geeft tot wanordelijkheden of van dien aard is dat het
verkeer belemmerd wordt of op enige manier de goede orde of de rust in het gevaar komt.
Artikel 26
Het is verboden om in het kader van organisaties of manifestaties op het openbaar domein affiches aan te
plakken buiten de daartoe voorziene aankondigingsborden. Op deze bijzondere aankondigingsborden mag
niet volledig overplakt worden dan na datum van de betreffende activiteit of manifestatie.
Artikel 27
Deuren, poorten, hekkens, enz. mogen niet op de rijbaan opendraaien. Keldergaten mogen niet aangebracht
worden in de trottoirs of op de openbare wegen, zonder behoorlijk beveiligd te zijn.
Afdeling 4: Uitvoeren van werken buiten de openbare weg.
Artikel 28
Door de bepalingen van de onderhavige afdeling worden de werken bedoeld die buiten de openbare weg
uitgevoerd worden en die van die aard zijn dat ze de bedoelde weg bevuilen of de veiligheid of het gemak
van doorgang belemmeren.
Artikel 29
Het is aan een voetpad verboden werken uit te voeren zonder een staketsel van ten minste twee meter hoog
opgericht te hebben dat van boven voorzien is van een naar buiten gericht en in een hoek van 45 graden
afhellend paneel. De deuren die aangebracht zijn in het staketsel, mogen niet naar buiten opengaan: ze
worden voorzien van sloten of hangsloten en worden iedere dag gesloten bij het beëindigen der werken. Het
College van Burgemeester en Schepenen kan afwijkingen toegestaan van het in alinea 1 geformuleerde
verbod en ander veiligheidsmaatregelen voorschrijven.
Artikel 30
De toelating om het staketsel op de openbare weg op te richten wordt door het College van Burgemeester en
Schepenen verleend. Deze laatste bepaalt de voorwaarden voor het gebruik van de openbare weg en kan
bijzondere veiligheidsmaatregelen voorschrijven. De toelating wordt gevraagd tenminste dertig dagen voor
het openen van de bouwwerf. Ze wordt verleend voor de duur van de werken en dient zich aan de bouwwerf

te bevinden. Ze kan ingetrokken worden in geval van langdurige en niet gerechtvaardigde onderbreking van
de werken.
Artikel 31
Behoudens de door het College van Burgemeester en Schepenen toegestane afwijking mogen de materialen
niet buiten de omheining op de openbare weg gelegd worden.
Artikel 32
De bouwheer is verplicht het gemeentebestuur te verwittigen tenminste vierentwintig uur voor het begin der
werken.
Artikel 33
De werken worden begonnen onmiddellijk na het uitvoeren van de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen.
Ze worden zonder onderbreking voortgezet ten einde binnen de kortst mogelijke termijn beëindigd te zijn.
Wanneer de gehele of gedeeltelijke bezetting van de openbare weg beëindigd is, moet de houder van de
vergunning het Gemeentebestuur daarvan op de hoogte brengen en ervoor zorgen dat de plaatsen volgens de
richtlijnen van het Gemeentebestuur in hun vorige toestand hersteld worden.
Artikel 34
De wanden van de uitgravingen moeten gestut worden om de beweging in de weg te beletten en om
ongevallen te voorkomen. De weggegraven aarde die bederfelijke of ongezonde bestanddelen bevat, dient
onmiddellijk verwijderd te worden.
Artikel 35
De werken die stof of afval om de omringende eigendommen of op de openbare weg kunnen verspreiden,
mogen slechts aangevat worden na het aanbrengen van ondoordringbare schermen.
Artikel 36
Het is verboden puin buiten de omheining op de openbare weg te gooien of te plaatsen alsook om materiaal
in de leidingen bestemd voor de afvoer van regen- of afvalwater, of in de waterlopen te laten terecht komen.
De aannemer is verplicht de afbraakwerken en het puin te besproeien teneinde het opjagen van stof
maximaal te beperken. Ingeval de weg door de werken bevuild wordt, moet onverwijld overgegaan worden
tot volledige schoonmaak.
Artikel 37
In geval van volledige of gedeeltelijke afbraak van een gebouw moet er voor de bescherming van de
naburige woningen gezorgd worden door aangepaste procédés. De stutten moeten op brede zolen steunen.
Wanneer deze laatste op de weg liggen, wordt de last over een voldoende oppervlakte verdeeld.
Artikel 38
Bij het optrekken, het afbreken of het herstellen van woningen of gebouwen moet de eventueel beschadigde
openbare weg na de beëindiging van de bouwwerken in zijn oorspronkelijke toestand hersteld worden.
Artikel 39
De containers, kranen, stellingen en de ladders die op de openbare weg steunen, dienen voorzien van de
nodige signalisatie en verlichting, en moeten zo geplaatst worden dat alle schade aan personen en aan
goederen voorkomen wordt en dat het verkeer der voertuigen niet gehinderd wordt.
Artikel 40
Zonder de voorafgaande toelating van de Burgemeester mogen op de openbare weg geen containers, laad- of
hijstoestellen of ander bouwwerfmateriaal geplaatst worden, noch andere bouwmaterialen klaar gemaakt
worden (cement, mortel, enz...).
Afdeling 5: Het snoeien van planten en het plaatsen van omheiningen op eigendommen langs de
openbare weg.
Artikel 41

De bewoners of bij ontstentenis de eigenaars van een eigendom zijn ertoe gehouden ervoor te zorgen dat de
op deze eigendom aangebrachte planten zodanig gesnoeid worden dat geen enkele tak ervan :
• op minder dan 4,50 meter van de grond boven de rijweg of de gelijkgrondse berm afhangt;
• op minder dan 2,50 meter van de grond boven de verhoogde berm of boven het trottoir hangt;
• het normaal uitzicht op de openbare weg belemmert in de nabijheid van bochten en kruispunten; de
maximumhoogte van de beplantingen in voortuinen of op percelen gelegen in de driehoek gevormd door
de rooilijnen en een schuine lijn op 5 meter van het snijpunt der rooilijnen dient beperkt te zijn tot 70 cm,
gemeten vanaf het hoogste punt van de verharding. Deze bepaling is eveneens van toepassing voor het
plaatsen of aanhouden van voor het zicht gesloten omheiningen.
• de voldoende zichtbaarheid van verkeerstekens in het gedrang brengt.
Hagen, bomen, heesters struiken en andere beplantingen moeten regelmatig onderhouden en gesnoeid
worden.
Afdeling 6: Inzamelingen op de openbare weg.
Artikel 42
Behoudens schriftelijke toelating van het College van Burgemeester en Schepenen is het verboden op de
openbare weg inzamelingen te doen.
Afdeling 7: Het achterlaten van fietsen en bromfietsen op de openbare weg.
Artikel 43
Het is verboden fietsen en bromfietsen onbeheerd achter te laten:
• op de rijbaan, tegen of naast de trottoirbanden die deze rijbaan van de verhoogde trottoirs afgescheiden,
• op het trottoir, tenzij geplaatst in rijwielstaanders of onmiddellijk tegen de gevels, de stoepen of
afsluitingen
Artikel 44
Het is verboden, zonder schriftelijke toelating van het College van Burgemeester en Schepenen,
rijwielstaanders op de openbare weg te plaatsen. Een vergunning wordt slechts afgeleverd wanneer de
veiligheid en het gemak van doorgang niet in het gedrang gebracht worden.
Afdeling 8: Gebruik van gevels van gebouwen
Artikel 45
Iedere eigenaar van een gebouw brengt aan de straatkant de huisnummering die door de gemeente toegekend
werd, goed zichtbaar aan. Elke bewoner is verplicht die zichtbaar te houden.
Artikel 46
De eigenaars, vruchtgebruikers, huurders, bewoners of verantwoordelijken op grond van welke titel dan ook,
moeten, zonder dat dit voor hen enige schadeloosstelling impliceert, op de gevel of topgevel van hun
gebouw, ook wanneer die zich buiten de rooilijn bevindt, en in voorkomend geval eventueel aan de
straatkant, toestaan dat straatnaamborden, evenals verkeerstekens, openbare verlichting, aanduidingen voor
openbaar nut en andere nutsvoorzieningen worden aangebracht.
.
Afdeling 9: De voorwerpen geplaatst op de vensterdorpels of op andere delen van de gebouwen.
Artikel 47
Het is verboden op de vensterdorpels of op enig ander deel van een gebouw voorwerpen te plaatsen die,
ingevolge een onvoldoende stevigheid, op de openbare weg kunnen vallen en aldus de veiligheid of het
gemak van doorgang in gevaar kunnen brengen.
Artikel 48
Alle zonneschermen of andere uitstekende voorwerpen aan huizen vastgemaakt, zullen met het onderste
gedeelte op tenminste 2 meter boven de grond moeten komen en tenminste 0,50 meter van de rand van de
rijbaan moeten verwijderd blijven.
Afdeling 10: Bijzondere bepalingen die in acht dienen te worden genomen bij sneeuw of vrieskou

Artikel 49
Het is verboden op de openbare weg, bij vorst water te gieten of te laten vloeien, glijbanen aan te leggen en
sneeuw of ijs te storten of te gooien dat afkomstig is van privé-eigendommen.
Bij sneeuwval of bij ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg erover waken dat voor de
eigendom die zij bewonen voldoende ruimte voor de doorgang van de voetgangers wordt schoongeveegd en
dat het nodige wordt gedaan om de gladheid ervan te vermijden.
De sneeuw moet aan de rand van het trottoir opgehoopt worden en mag de weggebruikers niet hinderen. De
rioolmonden en goten moeten vrij blijven.
Betreft het woningen die door meerdere gezinnen bewoond worden, rust de verplichting op de onderste
bewoner. Is het gelijkvloers onbewoond of zijn die bewoners ervan afwezig, dan rust deze verplichting op de
bewoner van de dichtst daarboven gelegen verdieping. Voor wat de onbewoonde panden betreft, rust deze
verplichting op de eigenaars.
Artikel 50
Het is verboden zich op het ijs van de waterlopen en stilstaande waters te begeven.
Bij een voldoende ijsdikte kan de het College van Burgemeester en Schepenen, na technisch advies te
hebben ingewonnen, een afwijking van dit verbod toestaan.
Afdeling 11: Aangelanden van openbare waterlopen.
Artikel 51
De gronden die aan open waterlopen palen en als graasweiden worden gebruikt moeten zodanig afgerasterd
zijn dat het vee binnen het weiland wordt gehouden. Het deel van de afrastering aan de zijde van de grond
die paalt aan een open waterloop dient zich te bevinden op een afstand van 0,50 meter landinwaarts gemeten
vanaf de kruin van de oever van de waterloop, droogleggings- en bevloeiingswegen en vanaf de boord van
de dijken en duinen. De afrastering mag niet hoger zijn dan 1,50 meter boven de begane grond. De
afrastering moet derwijze opgesteld zijn dat ze geen belemmering kan vormen voor het verkeer van de
werktuigen die bij de uitvoering van de gewone ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken worden
gebruikt.
Artikel 52
De aangelanden en de gebruikers moeten zonder recht op vergoeding de uit de waterlopen opgehaalde
stoffen (reit en delfspecie), aanvaarden en de voor de uitvoering der werken nodige materialen laten plaatsen
binnen een strook van 5 meter vanaf de kruin van de oever van de waterloop.
Artikel 53
Het is verboden binnen een afstand van 0,50 meter landinwaarts gemeten vanaf de bovenste boord van een
waterloop grond te ploegen, te eggen, te spitten of op een andere wijze los te maken. Het is verboden binnen
een strook van 5 meter vanaf de kruin van de oever van de waterloop enig gebouw of constructie op te
richten, beplanting of stapeling te doen.
Artikel 54
De particuliere grachten gelegen tussen de percelen zullen door de aanpalende eigenaars of door hun
pachters en ten hunnen koste moeten onderhouden worden.
Afdeling 12: Baden en zwemmen.
Artikel 55
Het is zowel voor mensen als voor dieren verboden te baden of te zwemmen in publieke waterlopen en
vijvers.
B. OPENBARE VEILIGHEID
Afdeling 1: Samenscholingen, betogingen, optochten, openbare vergaderingen, manifestaties
Artikel 56

De organisatie van manifestaties op de openbare weg en vergaderingen in de open lucht is onderworpen aan
een kennisgeving aan het College van Burgemeester en Schepenen. De kennisgeving moet schriftelijk en
minstens 8 dagen voor de geplande datum ingediend worden.
Elke persoon die deelneemt aan een dergelijke samenkomst op de openbare weg of een vergadering in de
open lucht, moet zich schikken naar de bevelen van de politie, die tot doel hebben de veiligheid of het gemak
van doorgang te vrijwaren of te herstellen.
Artikel 57
Behoudens andersluidende wettelijke of reglementaire bepalingen of behoudens schriftelijke en
voorafgaande gemotiveerde toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen is het verboden
op het openbaar en privaat domein van de overheid het gelaat volledig te bedekken zodat de identificatie van
de persoon onmogelijk is.
Dit verbod geldt niet voor activiteiten met commerciële doeleinden en culturele en sportieve manifestaties
die het College van Burgemeester en Schepenen bepaalt, zoals carnaval, processies, georganiseerde stoeten,
Sinterklaas, Kerstman.
Artikel 58
Het is tijdens carnavalsoptochten en andere openbare manifestaties verboden spuitbussen met kleur- en
scheerschuim, spuitbussen met kleurhaarlak, schoensmeer of enig ander middel dat kwetsuren of schade kan
veroorzaken aan personen of goederen, op de openbare weg of in de openbare inrichtingen te gebruiken of te
bezitten.
Het is verboden confetti of slingerpapier in openbare plaatsen, waar dranken of eetwaren worden verbruikt te
werpen.
Afdeling 2: Hinderlijke werkzaamheden en gevaarlijke activiteiten
Artikel 59
Behoudens machtiging van het college van burgemeester en schepenen of de bevoegde wegbeheerder is het
uitdrukkelijk verboden werkzaamheden te starten op het openbaar domein in de gemeente, zowel aan de
oppervlakte als onder de grond. Deze machtigingsbeslissing dient steeds voorgelegd te kunnen worden.
Iedere persoon die werkzaamheden op de openbare ruimte uitvoert of laat uitvoeren, is ertoe gehouden die te
herstellen in de staat waarin ze zich voor de uitvoering van de werkzaamheden bevond of in de staat die in de
machtiging vermeld is.
De werkzaamheden en de herstelling dient in ieder geval uitgevoerd te zijn binnen de in de
machtigingsbeslissing vermelde periode.
Artikel 60
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.
Het College van Burgemeester en Schepenen kan de nodige veiligheidsmaatregelen voorschrijven.
Werkzaamheden die stof of afval op de openbare weg of de omringende eigendommen kunnen verspreiden
mogen pas aangevat worden nadat er schermen aangebracht zijn.
De bouwheer is verplicht het gemeentebestuur minstens 24 uur voor het begin van de werkzaamheden op de
hoogte te brengen van de aanvang.
Indien de weg door de werkzaamheden wordt bevuild, moet de uitvoerder van de werken hem onverwijld
opnieuw schoonmaken.
Artikel 61
Het is verboden op het openbaar domein en op plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn, een activiteit
uit te oefenen die de openbare veiligheid of de veilige en vlotte doorgang in het gedrang kan brengen.
Artikel 62
Het gebruik van skateboards 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 zij bepaalt.

Artikel 63
Het is verboden op welke manier dan ook een concert, spektakel, evenement, sportieve of andere
bijeenkomst die toegestaan is, te verstoren.
Afdeling 3: Het gebruik van een schietwapen op de openbare weg of in de nabijheid ervan
Artikel 64
Het is verboden een schietwapen te gebruiken of gebruiksklaar te dragen op de openbare weg of in de
nabijheid ervan. De nabijheid van de openbare weg betekent dat het gevaar bestaat dat een projectiel ervan
een gebruiker van deze weg zou kunnen raken.
Afdeling 4: Bepalingen betreffende het blussen van branden.
Artikel 65
Iedereen is verplicht te dulden dat, door of vanwege, de bevoegde politie- of brandweerdiensten, al die
maatregelen getroffen worden die voor het bestrijden van brand, tot afwending van het brandgevaar, ter
voorkoming van uitbreiding van brand, of ter afwering van gevaar van de openbare veiligheid nodig
geoordeeld worden.
De bewoners en de gebruikers van in de nabijheid gelegen gebouwen zijn verplicht, met het oog op
aanvoeren van water, onmiddellijk de bevelen van de bevoegde politie- of brandweerdiensten op te volgen.
Artikel 66
Het is verboden voertuigen te parkeren of goederen te stapelen, ook tijdelijk, wanneer hierdoor de toegang
tot of het gebruik van watervoorraden voor het blussen van branden gehinderd of verhinderd wordt.
Artikel 67
Het is verboden de identificatie- en herkenningstekens van de watervoorraden voor het blussen van branden
onherkenbaar te maken, te beschadigen, onzichtbaar te maken of te laten maken.
Artikel 68
De aangelanden van de openbare weg zijn ertoe gehouden de bereikbaarheid van de brandmonden en van de
zuigputten te verzekeren
Afdeling 5: Gebruik van levensreddende materialen
Artikel 69
Het misbruik maken of ongeoorloofd gebruik van voor het publiek ter beschikking gestelde levensreddende
materialen zoals, brandblusapparaten, reddingsboeien, defibrillatoren enz. is verboden.
Afdeling 6: Oproepen of nabootsen van oproepen
Artikel 70
Het is verboden de geluidssignalen of oproepen van de brandweer, de politie en andere hulpdiensten na te
bootsen.
Artikel 71
Iedere bedrieglijke hulpoproep of ieder bedrieglijk gebruik van een praatpaal of signalisatietoestel dat
bestemd is om de veiligheid van de gebruikers te vrijwaren is verboden.
Afdeling 7: Het verkeer en laten rondlopen van dieren.
Artikel 72
Het is de bezitters van dieren of diegenen aan wie de zorg over de dieren werd toevertrouwd verboden, deze
op de openbare weg te laten lopen zonder de nodige voorzorgen te nemen om te beletten dat de veiligheid of
het gemak van doorgang verstoord wordt.
Artikel 73

Het is de eigenaars van honden of diegenen aan wie de zorg over deze honden werd toevertrouwd, verboden
deze onbewaakt te laten rondzwerven op de openbare wegen, akkers en velden, op het ganse grondgebied
van de gemeente. Een hond wordt als onbewaakt beschouwd wanneer hij niet bestendig in het oog wordt
gehouden of meer dan vijftig meter van zijn meester of toezichter verwijderd is.
Artikel 74
Honden dienen aan de leiband gehouden te worden:
• op de openbare wegen binnen de bebouwde kommen;
• in de openbare parken en plantsoenen, alsmede op de begraafplaatsen.
Honden die buiten voormelde plaatsen niet aan de leiband gehouden worden, dienen een halsband te dragen,
waarop of waarin naam en adres van de eigenaar vermeld zijn.
Artikel 75
De toegang met honden is verboden:
• in de openbare gebouwen
• op de speelpleinen
• op de sportvelden en in de sporthallen.
Een uitzondering is voorzien voor de geleide hond van een blinde of een persoon met een handicap.
Het is voor bezitters van huisdieren verboden hun huisdieren uitwerpselen te laten deponeren op het
openbaar domein. Zij dienen in het bezit te zijn van een poepzakje voor het verwijderen van de uitwerpselen.
Artikel 76
Ronddolende en zonder meester aangetroffen honden zullen opgesloten worden. De eigenaars van de
gevangen honden zullen hierover verwittigd worden. De honden die niet binnen de 24 uur, te rekenen vanaf
het bericht door de politie of vaststellend ambtenaar gegeven, door hun meester opgeëist zijn of waarvan de
eigenaar onbekend blijft, zullen naar een instelling voor dierenbescherming worden overgebracht. Is het dier
ziek, zwaar gewond of gevaarlijk, dan mag het terstond afgemaakt worden.
Artikel 77
Het is verboden overmatig agressieve en wrede honden te houden op de gemeente, tot welkdanig ras, soort of
bastaardvorm deze dieren ook mogen behoren.
Artikel 78
De landbouwers alsook andere personen dewelke vee houden, zijn verplicht er zorg voor te dragen dat de
weiden en andere percelen waar deze dieren gehouden worden, terdege afgesloten zijn op een dusdanige
wijze dat geen runderen, paarden of kleinvee kunnen uitbreken en zodoende op de openbare weg het verkeer
in gevaar kunnen brengen.
Bij het begeleiden van vee langs de openbare weg mag geen gebruik gemaakt worden van de zachte
wegberm. Elke beschadiging dient in de oorspronkelijk toestand hersteld te worden.
Artikel 79
Wanneer een afsluiting van een perceel langs de openbare weg gelegen onvoldoende blijkt dan dient de
houder van de dieren op het eerste verzoek de nodige maatregelen tot verbetering te nemen. Bij negeren van
dit verzoek kan de Burgemeester de verbetering der afsluiting van het perceel ambtshalve laten bevelen op
kosten van de overtreder. De Burgemeester bepaalt de termijn naargelang de dringendheid van het geval,
binnen dewelke de afsluiting door de eigenaar of houder van dieren, dient verbeterd te worden. De
veehouder wordt van deze termijn per aangetekend schrijven in kennis gesteld.
Afdeling 8: Huisdieren
Artikel 80
Het is verboden om een huisdier, anders dan vermeld in artikelen 538 tot en met 541 Sw, kwaadwillig te
doden, te verwonden of te verwaarlozen.

C. VOOR HET PUBLIEK TOEGANKELIJKE PLAATSEN OF INRICHTINGEN
Afdeling 1: Gemeentelijke sport- en cultuurcentra

Artikel 81
Het is verboden de gemeentelijke sport- en cultuurcentra op het grondgebied van Jabbeke te betreden buiten
de voor het publiek toegankelijke uren.
Het is verboden om als toeschouwer de sportterreinen te betreden.
Artikel 82
Het is verboden te roken of vuurtjes te stoken in de sport- en cultuurcentra, rond te lopen met onaangepast of
bevuild schoeisel, de andere gebruikers te hinderen, ongepast gebruik te maken van de infrastructuur zoals
bijvoorbeeld het binnenbrengen van gevaarlijke voorwerpen, het onnodig de doorgang te (ver)hinderen in
gangen, trappen en tribunes, het beklimmen van de afsluitingen, het op de afsluitingen zitten of staan, in de
sportzalen binnen te komen met glas of flessen., het beklimmen van de daken.
Artikel 83
Het is het publiek verboden om, met uitzondering van het verharde weggedeelte en de parkeerstroken, de
sportterreinen te betreden met bromfietsen, motorvoertuigen of auto’s.
Artikel 84
Het is het publiek en de gebruikers verboden om aan de terreinen of de infrastructuur enige beschadiging aan
te brengen
Afdeling 2: Het gebruik van het containerpark
Artikel 85
Het containerpark is enkel toegankelijk voor private personen, inwoners van de gemeente Jabbeke of houders
van een toegangsbewijs afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen. De toegang kan
geweigerd worden voor de personen die industrieel of ambachtelijk afval aanbrengen door de daartoe in het
bijzonder aangestelde parkwachters.
Bij het storten van het afval moeten naast de schriftelijk aangebrachte aanduidingen ook de richtlijnen van
het personeel, aangesteld door het College van Burgemeester en Schepenen nageleefd worden. Bij niet
naleving kan eveneens de toegang tot het containerpark ontzegd worden.
Artikel 86
Het is verboden ander afval dan deze vermeld op elke container of aangeduide plaats te storten.
De door het College van Burgemeester en Schepenen aangestelde verantwoordelijke van het containerpark
mag ten allen tijde voor de goede orde van het containerpark afval weigeren, in het bijzonder wanneer niet
voorafgaandelijk voldaan is aan de gemeentelijke retributie bij het aanvoeren van bepaald afval of wanneer
de opslagcapaciteit tijdelijk overschreden wordt.
Artikel 87
Van het containerpark mag enkel gebruik gemaakt worden tijdens de openingsuren:
- op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 13 uur tot 18 uur
- op zaterdag: van 9 uur tot 17 uur
Het College van Burgemeester en Schepenen is gemachtigd de vermelde uurregeling te wijzigen of
afwijkingen toe te staan.
Afdeling 3: Dansgelegenheden
Artikel 88 :
Het is verboden bestendige danspartijen te organiseren in gebouwen en lokalen die niet aan de voorwaarden
van VLAREM voldoen. Onder bestendige danspartijen wordt verstaan deze die gehouden worden door
iemand die in de loop van het kalenderjaar in een welbepaalde inrichting of dancing, méér dan 12
danspartijen inricht. Met gelegenheidsdanspartijen worden alle danspartijen bedoeld die niet aan het zo even
gestelde criterium beantwoorden.
Artikel 89:

De inrichters van gelegenheidsdanspartijen dienen minstens acht dagen voor de danspartij doorgang vindt,
aangifte doen bij het gemeentebestuur. Deze aangifte is echter niet verplicht voor de inrichters van private
familiefeesten, van gelegenheidsdanspartijen die een niet-georganiseerd karakter hebben en van danspartijen
die plaatsvinden in lokalen waar gelegenheidsverbruikers spontaan dansen en waar geen specifieke dansvloer
aanwezig is.
Afdeling 4: Speelplaatsen, parken
Artikel 90
Het is verboden speelpleinen en parken te betreden buiten de voor het publiek toegankelijke uren.
Artikel 91.
Het is verboden de speelterreinen, parken en sportparken te betreden met:
- honden, al dan niet begeleid;
- rijwielen, brom- en snorfietsen of motorrijwielen en motorvoertuigen.
Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het College van Burgemeester en
Schepenen op deze plaatsen koopwaar uit te stallen, te leuren of te verkopen.
Artikel 92
Alle beplantingen, bomen, struiken, bloemen en materieel die zich bevinden in de publieke parken, zijn het
onvervreemdbaar eigendom van de gemeente Jabbeke.
Het verkeer van alle voertuigen, trek-, last- of rijdieren en van vee is verboden binnen de parken.
De gras- en bloemperken en alle andere beplantingen mogen niet door het publiek beschadigd worden.
Het is verboden binnen de parken, bloemen of vruchten te plukken, al dan niet los van de grond, alsook
takken en bladeren van de bomen af te trekken, af te zagen of af te kappen.
Het is verboden beschadigingen aan te richten of inkervingen te maken in de bomen, in de banken, en in
voorwerpen aangebracht door de gemeente.
De vogelvangst of elk ander jachtbedrijf, inclusief visvangst, is verboden binnen alle openbare parken en
beplantingen.
Afdeling 5. Foren, kermissen & jaarmarkten
Artikel 93
Het is verboden:
- een kermis te organiseren of zich als foorkramer te vestigen op een voor het publiek toegankelijk privaat
terrein zonder vergunning van het gemeentebestuur;
- een kermisattractie te installeren of de installatie ervan op te slaan buiten de voorziene plaatsen en data
voor iedere kermis of foor, alsook in de gevallen dat het gemeentebestuur de intrekking van de concessie
of de vergunning beveelt;
- een kermisattractie te plaatsen of in gebruik te nemen indien men niet voorafgaandelijk de vereiste
veiligheidsattesten voorlegt aan het gemeentebestuur;
- voor de uitbaters hun voertuigen elders te plaatsen dan op de door het bestuur aangeduide plaatsen.
D. DIVERSE BEPALINGEN
Afdeling 1: Leuren.
Artikel 94
Het is verboden om op het grondgebied van de gemeente te leuren zonder leurderkaart.
Afdeling 2 : Exotische in het wild levende dieren
Artikel 95
Voor de toepassing van deze afdeling, zijn exotische in het wild levende dieren alle niet-inheemse in het wild
levende dieren die geen huisdieren zijn, met uitzondering van vogels en vissen.
Artikel 96

Het is aan particulieren verboden exotisch in het wild levende dieren te houden, te vervoeren, in te voeren, te
verhandelen, kosteloos of tegen betaling af te staan, tenzij namens een erkende zoo, dierenpark, private
verzameling, circus of dolfinarium, zonder schriftelijke en voorafgaande toelating van het College van
Burgemeester en Schepenen. Deze bepaling is evenwel niet van toepassing wanneer de dieren gehouden
worden in een inrichting waarvoor een vergunning is vereist krachtens het algemeen reglement voor de
arbeidsbescherming.
IV : REINHEID EN MILIEUZORG.
Afdeling 1: Algemene bepalingen.
Artikel 97
Het is verboden op de openbare weg, op een langs vermelde weg gelegen openbaar of privaat terrein of op
eender welke andere openbare of private plaats iets te plaatsen, te storten of te gooien dat schade kan
berokkenen aan de openbare reinheid en hygiëne. Het is verboden op een langs de openbare weg gelegen
terrein iets te behouden dat hinder kan berokkenen aan de reinheid van de vermelde weg.
Afdeling 2: Reinheid van de gemeente.
Artikel 98
Het is verboden zich elders van afval te ontdoen dan in de daartoe in de openbare ruimte geplaatste
vuilnisbakken. Deze vuilnisbakken mogen echter niet gebruikt worden voor het deponeren van huishoudelijk
afval.
Artikel 99
Braakliggende of onbebouwde gronden binnen de bebouwde kom van de gemeente gelegen, moeten
voorzien zijn van een degelijke afsluiting. De gebruikers, of bij ontstentenis, de eigenaars van deze gronden
gelegen op het ganse grondgebied van de gemeente zijn verplicht de gronden rein te houden; dit impliceert
o.a. de verplichting tot het verdelgen van onkruid dat tot uitzaaiing over de naburige percelen kan leiden,
alsook de verplichting tot het verdelgen van ongedierte zoals ratten en muizen. Nalatigheid vanwege de
eigenaars of gebruikers kan na ingebrekestelling leiden tot ambtshalve wegname en optreden door de
gemeente en op hun kosten.
Artikel 100
Het is verboden om het even welk materiaal of gereedschap boven de openbare weg uit te kloppen, uit te
borstelen of uit te schudden.
Artikel 101
De uitbaters van frituren of snackbars, de verkopers van voedings- of andere waren, bestemd om ter plaatse
of langs de openbare weg verbruikt te worden, dienen ervoor te zorgen dat behoorlijke en goed bereikbare
vuilnisbakken bij hun inrichting geplaatst zijn. Deze recipiënten moeten door henzelf geleverd, rein
gehouden en geborgen worden. Het terrein rond de recipiënten of de standplaats moet door hen gereinigd
worden. Behoudens hetgeen voorzien is voor de markten, moeten de personen die vanwege het college van
Burgemeester en Schepenen een vergunning voor het verkopen van goederen op de openbare weg verkregen,
instaan voor de reinheid van en rond hun standplaats.
Artikel 102
Het is verboden op de openbare weg voertuigen te smeren en er, behoudens geval van overmacht, werken
aan uit te voeren. Het is verboden de openbare weg te bevuilen door het achterlaten van overblijfselen en
ingrediënten afkomstig van het wassen of reinigen.
Artikel 103
Het is verboden op de openbare weg of zichtbaar vanaf de openbare weg te urineren of te ontlasten, tenzij op
plaatsen of accommodaties die speciaal hiervoor zijn ingericht. Die plaatsen en accommodaties moeten
volgens de regels van goed fatsoen gebruikt worden.
Artikel 104

De eigenaars van percelen alwaar voetpadstroken in gazon aangelegd zijn, dienen deze regelmatig te
onderhouden.
Afdeling 3: Ophalen van huisvuil
Artikel 105
1. Het gewoon huisvuil wordt in principe wekelijks opgehaald. De ophaaldagen worden bepaald door het
Schepencollege en via een afvalkalender aan de bevolking meegedeeld..
2. Het gewone huisvuil mag enkel aangeboden worden in oranje zakken met opschrift 'Jabbeke', die door
het gemeentebestuur verkocht worden. Deze zakken mogen voor geen andere doeleinden dan voor het
bewaren en meegeven van huisvuil gebruikt worden.
3. De zakken moeten behoorlijk dichtgemaakt zijn. Het brutogewicht van de zakken mag maximaal 25 kg
bedragen.
4. Onder gewoon huisvuil wordt begrepen: brandbaar huishoudelijk afval. Worden niet meegenomen: glas,
klein gevaarlijk afval (KGA), vloeistoffen, kadavers, stenen, papier en karton, PMD, grof vuil, wit en
bruin goed, gras en snoeiafval.
Artikel 106
1. Het PMD wordt in principe om de twee weken opgehaald. De ophaaldagen worden bepaald door het
Schepencollege en via een afvalkalender aan de bevolking meegedeeld.
2. Het PMD mag enkel aangeboden worden in blauwe zakken met opschrift 'IVBO-Fost Plus' die door het
gemeentebestuur verkocht worden. Deze zakken mogen voor geen andere doeleinden dan voor het
bewaren en meegeven van PMD gebruikt worden.
3. De zakken moeten behoorlijk dichtgemaakt worden.
4. Onder PMD wordt begrepen: plastieken flessen en flacons van drank, voeding, verzorgingsproducten,
detergenten; metalen verpakkingen zoals drankblikjes, conservenblikken, aluminium schoteltjes,
schroefdoppen, kroonkurken, deksels van flessen en bokalen; drankkartons van melk, fruitsap, yoghurt.
Worden niet meegenomen: boter- of margarinevlootjes, plastieken potjes zakken, folies en films,
verpakkingen die een gevaarlijk product bevat hebben; aluminiumfolie; andere drankverpakkingen dan
drankkartons.
Artikel 107
1. Papier en karton worden in principe maandelijks opgehaald. De ophaaldagen worden bepaald door het
Schepencollege en via een afvalkalender aan de bevolking meegedeeld.
2. Het aangeboden papier en karton moet met een touw samengebonden worden. Het mag ook aangeboden
worden in een kartonnen doos, echter niet bij regenweer.
3. Per ophaalbeurt mag ten hoogste 1 m3 aangeboden worden.
4. Volgende papiersoorten mogen voor ophaling aangeboden worden: kranten, tijdschriften,
reclamefolders, telefoongidsen, boeken, fotocopieer- en computerpapier, papieren en kartonnen
verpakkingen. Worden niet meegenomen: papier en karton waarin ander materiaal is verwerkt
(drankkartons, vensterenveloppen, ringmappen...), behangpapier, broodzakken, vervuild en vet papier,
carbonpapier, papier met een waslaag, geolied papier en karton.
Artikel 108
1. Grof huisvuil wordt maximaal twee maal per jaar opgehaald na telefonische afspraak met de
verantwoordelijke van het containerpark.
2. Het grof vuil moet apart en ordelijk gestapeld worden. Afval in dozen of zakken wordt niet
meegenomen.
3. Onder grof vuil wordt begrepen: brandbare stukken die te groot zijn voor de gewone huisvuilzak.
Worden niet meegenomen: glas, houten planken, kisten en paletten, autobanden, textiel, gasflessen,
kadavers, bouw- en sloopafval, ontplofbare materialen, klein gevaarlijk afval (KGA), gras en snoeihout,
afval in andere dan gemeentelijke huisvuilzakken, wit goed (koelkasten, fornuizen, diepvriezers) en
bruin goed (T.V's, video's, computers, telefoons, …) en oude metalen.
Artikel 109
1. Snoeihout, haagscheersel en gras worden in afzonderlijke ophalingen opgehaald. De ophaaldagen
worden bepaald door het Schepencollege en via een afvalkalender aan de bevolking meegedeeld.

2. Het snoeihout moet samengebonden worden in bundels van ten hoogste 50 cm diameter en maximum 1
meter lang. De bundels moeten worden samengebonden met een gewoon touw, niet met een metaaldraad
of plastiekkoord. Het snoeihout mag niet in zakken of dozen aangeboden worden.
3. Per ophaalbeurt mogen niet meer dan 20 bundels aangeboden worden.
4. Het gras mag enkel aangeboden worden in de bijzondere, door het gemeentebestuur Jabbeke verkochte,
papieren zakken, met opschrift Jabbeke. Deze zakken mogen voor geen andere doeleinden dan voor het
bewaren en meegeven van groenafval gebruikt worden.
5. De zakken moeten behoorlijk dichtgemaakt worden met een composteerbaar touw.
Artikel 110
1. Recycleerbaar flessenglas moet gedeponeerd worden in de daartoe voorziene glascontainers. Andere
vuilnis dan glas mag niet in deze containers worden gestort. Het is verboden glas, papier of andere
vuilnis achter te laten naast de containers. Wanneer deze containers vol zijn, moet het glas terug
meegenomen worden.
2. Niet-recycleerbaar glas, waaronder begrepen het platte vensterglas, mag niet gestort worden in de
glascontainers en dient gedeponeerd te worden in de bijzondere container op het containerpark.
3. Het is verboden de glascontainers te gebruiken tussen 20 en 7 uur.
Artikel 111
De huisvuil-, de groenafval- en PMD-zakken, het grof vuil, het papier en karton moeten tegen de huisgevels
of afsluitingsmuurtjes geplaatst worden; in ieder geval mogen ze niet over de trottoirboord uitsteken. Het
afval moet voor de eigen gevel geplaatst worden. Het is verboden het afval voor de gevel van de buren te
plaatsen.
Artikel 112
1. Het is verboden afval op straat te zetten buiten de dagen van de afhaling, zoals deze door het College van
Burgemeester en Schepenen vastgesteld worden.
2. De huisvuil-, de groenafval- en PMD-zakken, het grof vuil, het papier en karton en het snoeihout mogen
in regel niet in de straten geplaatst worden voor 18.00 uur op de vooravond van de ophaling.
Artikel 113
Het is verboden de op straat staande huisvuil-, de groenafval- of PMD-zakken of bundels van papier en
karton te openen, te doorsnuffelen, geheel of gedeeltelijk te ledigen of mee te nemen.

Afdeling 4: Reinigen van de openbare weg.
Artikel 114
De eigenaars, gebruikers, huurders of vruchtgebruikers moeten instaan voor de reinheid van de aangelegde
bermen, trottoirs, goten en rioolroosters voor hun eigendom. Het reinigen voor de eigendommen die door de
verschillende gezinnen betrokken worden, berust op de verantwoordelijke persoon.
Artikel 115
Iedereen die, op om het even welke wijze, de openbare weg heeft bevuild of laten bevuilen, moet ervoor
zorgen dat deze onverwijld opnieuw proper gemaakt wordt.
Afdeling 5: Ontstoppen, reinigen en herstellen van riolen en duikers.
Artikel 116
Behoudens toelating van het College van Burgemeester en Schepenen is het verboden de riolen op het
openbaar domein te ontstoppen, te reinigen of te herstellen.
Artikel 117
De aangelande eigenaars moeten de duikers, die zij hebben aangelegd of laten aanleggen op openbaar terrein,
ontstoppen en reinigen. Het is verboden om zand en vuilnis in de straatkolken te vegen.
Afdeling 6: Afloop van regenwater en van afvalwater.

Artikel 118
In de gedeelten van de gemeente waar de waterlopen, grachten of een rioleringsnet bestaan, is het verboden
regen- of afvalwater komende van gebouwde eigendommen, op de openbare weg te laten lopen. De eigenaar
voor wiens gebouwde eigendom door de gemeente rioleringen gelegd zijn of zullen gelegd worden, is ertoe
gehouden zijn eigendom aan het rioleringsnet te laten aansluiten.
Voor de aansluitingen op het rioolnet dient een siphonput geplaatst te worden met overloop. Het
gemeentebestuur moet verwittigd worden van de plaatsing. Deze siphonput dient minstens éénmaal per jaar
gereinigd te worden.
Artikel 119
In de gedeelten van de gemeente waar geen rioleringsnet aangelegd of voorzien is, moet iedere woning
uitgerust worden van een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater.
Artikel 120
Het is verboden in de afvoerbuizen voor regen- en afvalwater iets te plaatsen, te gieten, te gooien of te laten
lopen waardoor ze kunnen verstoppen.
Artikel 121
Elke lozing van industrieel afvalwater in de gemeenteriolen of in de openbare waterlopen moet het voorwerp
uitmaken van een voorafgaandelijke machtiging van de bevoegde overheid, die de voorwaarden terzake
bepaalt.
Afdeling 7: Grachten.
Artikel 122
Het is verboden in de grachten iets te plaatsen, te gieten, te gooien of te laten lopen, waardoor de normale
waterafvoer wordt verhinderd of bezoedeld.
Artikel 123
Het is verboden grachten op te vullen of te verleggen. De grachten, die wederrechtelijk werden opgevuld of
verlegd, zullen op kosten van de overtreder in hun oorspronkelijke staat hersteld worden. Behoudens
schriftelijke toelating van het College van Burgemeester en Schepenen is het verboden grachten of gedeelten
ervan te vervangen door buizen.
Artikel 124
Met het oog op de verdelging van ratten of ander ongedierte, langs de boorden van grachten en waterlopen,
zijn de bewoners verplicht de vrije doorgang te verlenen aan personen die door de bevoegde gemeentelijke
overheid met de verdelging zijn belast. Zij dienen het plaatsen van de daartoe nodig geachte tuigen en
materiaal te dulden
Afdeling 8: Verwarmingsinstallaties en gebruik van brandstoffen.
Artikel 125
De gebruikers van de verwarmingsinstallaties met verbranding moeten ervoor zorgen dat de werking van hun
installatie geen hinder oplevert voor de openbare gezondheid, door o.m. roetneerslag, bijtende rook, giftige
gassen.
Artikel 126
Het zwavelgehalte van de vloeibare brandstoffen mag niet meer bedragen dan 1% van het gewicht, ongeacht
het type van gebruikte vloeibare brandstof. Het gehalte van vluchtige zwavel van vaste brandstoffen mag niet
meer bedragen dan 1% van het gewicht.
Afdeling 9: verbrandingen
Artikel 127
Het is verboden om afvalstoffen van welke aard ook te verbranden, behoudens wanneer het gaat om
plantaardige afvalstoffen afkomstig van het onderhoud van tuinen, de bedrijfslandbouwkundige
werkzaamheden en de ontbossing of de ontginning van terreinen. In dit geval dient in toepassing van artikel

89 8° veldwetboek, een afstand gerespecteerd te worden van 100 meter ten aanzien van huizen, bossen,
boomgaarden en gewassen.
V GEMENGDE INBREUKEN
Artikel 128
‘Licht’ gemengde inbreuken zijn inbreuken die zowel bestraft kunnen worden met een administratieve
sanctie als met een straf bepaald door het Stafwetboek.
a. Het is verboden om grafstenen, monumenten, standbeelden of kunstvoorwerpen te vernielen of te
beschadigen (art 526 Sw)
b. Het is verboden op kwaadwillig bomen om te hakken op de openbare weg (art 537 Sw)
c. Het is verboden om afsluitingen, hagen, enz. te vernielen. (art 545 SW)
d. Het is verboden om opzettelijk roerende goederen te beschadigen of te vernietigen (art. 559,1° Sw)
e. Het is verboden zich schuldig te maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de
bewoners kan worden verstoord. (art. 561, 1° Sw). Het College van Burgemeester en Schepenen kan,
zelfs voor particuliere gevallen, afwijkingen toestaan aan deze norm, ter gelegenheid van feestelijkheden
en vieringen.
f. Het is verboden om zonder toestemming graffiti aan te brengen op roerende of onroerende goederen (art.
534bis Sw)
g. Het is verboden om andermans onroerende eigendommen te beschadigen (art. 534ter Sw)
h. Het is verboden om feitelijkheden of lichte gewelddaden te plegen tegen een persoon zonder hem te
verwonden (art. 563, 3° Sw).
VI . ADMINISTRATIEVE SANCTIES
Afdeling 1. Soorten administratieve sancties
Artikel 129
Vier soorten administratie sancties zijn te onderscheiden:
-de administratieve geldboete met een maximum van 250 euro
-de administratieve schorsing van een door de gemeente afgeleverde toelating of vergunning
-de administratieve intrekking van een door de gemeente afgeleverde toelating of vergunning
-tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting
Afdeling 2 De administratieve geldboete
Artikel 130 De vaststellende en sanctionerende ambtenaren
De administratieve sanctie wordt opgelegd door de sanctionerende ambtenaar zijnde de gemeentesecretaris
van de gemeente Jabbeke. De vaststelling van de inbreuken gebeurt in principe door een politieambtenaar of
door een agent van politie bij proces-verbaal.
Vaststelling door ambtenaren kan enkel als de inbreuk enkel strafbaar is met een administratieve sanctie.
Deze ambtenaren worden aangesteld door de gemeenteraad van Jabbeke en dienen aan volgende
minimumvoorwaarden te voldoen:
-ten minste 18 jaar oud zijn
-nog geen strafrechtelijke veroordeling hebben opgelopen
-minstens beschikken over :
.ofwel een getuigschrift van hoger secundair onderwijs
.ofwel een getuigschrift van lager secundair onderwijs en een ervaring van vijf jaar ten dienste van de
gemeente, die nuttig is voor het uitoefenen van deze functie
-een opleiding volgen van 40 uur gedurende een maximale periode van 10 dagen.
Artikel 131. De boete zelf
De sanctionerende ambtenaar kan een administratieve geldboete opleggen bij overtreding van de opgelegde
verbodsbepalingen. Deze boete kan voor meerderjarigen maximum 250 euro bedragen en voor minderjarigen
max 125 euro. Het proportionaliteitsbeginsel is van toepassing bij het opleggen van de straf.

Bij eenzelfde overtreding, voor hetzelfde misdrijf, begaan binnen de twaalf maanden nadat ze uitvoerbare
kracht gekregen heeft, wordt de boete verdubbeld zonder het maximumbedrag van 250 respectievelijk 125
euro te mogen overschrijden.
De vaststelling van meerdere samenlopende inbreuken op hetzelfde reglement of dezelfde verordening zal
het voorwerp uitmaken van één enkele administratieve sanctie, in verhouding tot de ernst van het geheel van
de feiten.
Artikel 132 Waarschuwing
Voorafgaandelijk aan het opstarten van de procedure voor de oplegging van een administratieve boete kan in
voorkomend geval per aangetekend schrijven een waarschuwing gestuurd worden.
Artikel 133 Proces-verbaal
De louter administratieve sancties worden vastgesteld in een bestuurlijk verslag. Gemengde inbreuken
worden vastgesteld in een proces-verbaal.
Bij louter administratieve inbreuken stuurt de vaststeller binnen de maand na de vaststelling het origineel
bestuurlijk verslag naar de sanctionerende ambtenaar.
Bij gemengde inbreuken stuurt de politieambtenaar of de agent het originele procesverbaal binnen de maand
naar de procureur des konings van het gerechtelijk arrondissement waar de inbreuk werd gepleegd. Een
afschrift wordt gestuurd naar de sanctionerende ambtenaar.
Bij louter administratieve inbreuken door minderjarigen stuurt de vaststeller ook een kopie van het
bestuurlijk verslag aan de procureur des konings van de verblijfplaats van de ouders, voogden of diegenen
die het gezag uitoefenen over de minderjarige en naar de stafhouder van de orde van advocaten.
Artikel 134 Sanctieprocedure
§1 Indien de ambtenaar oordeelt dat een administratieve geldboete opportuun is, deelt hij dit mee aan de
overtreder per aangetekende brief; waarbij er rekening dient gehouden te worden met de beginselen van
behoorlijk bestuur. zoals de motiveringsplicht.
Indien het minderjarigen betreft worden ook de ouders, voogden of personen die het gezag uitoefenen over
de minderjarige ingelicht.
§2 Binnen de vijftien dagen kan de overtreder zijn verweermiddelen uiteenzetten in een bij ter post
aangetekende brief en heeft hij het recht om bij deze de ambtenaar om een mondelinge verdediging van zijn
zaak te verzoeken. Wanneer echter de administratieve geldboete die de ambtenaar meent te moeten opleggen
niet meer dan 62,50 euro bedraagt, bestaat er geen mogelijkheid om gehoord te worden. Minderjarigen
worden steeds vooraf gehoord ongeacht de vermeende hoogte van de geldboete.
§3 De sanctionerende ambtenaar kan beslissen een administratieve boete op te leggen via een aangetekend
schrijven:
- na verloop van de termijn van 15 dagen
- na de mondelinge verdediging
- binnen de 15 dagen wanneer de overtreder de feiten niet betwist
Artikel 135 Beroepsprocedure
De overtreder kan binnen één maand na de kennisgeving van de beslissing beroep instellen bij de
politierechtbank via een eenvoudig verzoekschrift tegen de beslissing van de ambtenaar indien hij niet
akkoord gaat met de opgelegde sanctie.
De minderjarige – die de volle leeftijd van 16 jaar heeft bereikt op het tijdstip van de feiten- evenals de
ouders of de voogden of de personen die het gezag over hem voeren kan hoger beroep instellen tegen de
administratieve geldboete bij de jeugdrechtbank via een kosteloos verzoekschrift.
Artikel 136 Uitvoerbaarheid en invordering
De beslissing tot het opleggen van een administratieve boete heeft uitvoerbare kracht na het verstrijken van
de periode van één maand vanaf haar kennisgeving, behalve wanneer hoger beroep wordt aangetekend.
De boete zelf moet betaald worden binnen een termijn van één maand volgend op de dag dat de beslissing
uitvoerbaar is geworden.
De mogelijkheid om een sanctie op te leggen vervalt na zes maanden. Deze termijn wordt geschorst door het
instellen van een rechtsmiddel.

De administratieve geldboeten worden geïnd ten bate van de gemeente Jabbeke De vereffening gebeurt door
storting of overschrijving op een rekening van het gemeentebestuur aan de hand van een overschrijvings- of
stortingsformulier binnen de termijn van één maand volgend op de dag dat de beslissing uitvoerbaar is
geworden. De betaling kan eveneens gebeuren in speciën in handen van de aangestelde gemeentelijke
rekenplichtige.
Artikel 137 Rechtswaarborgen voor minderjarigen
De minderjarige geniet extra rechtswaarborgen:
- verplichte bijstand van een minderjarige door een advocaat
- wettelijk verplichte voorafgaande bemiddelingsprocedure
- ouders, voogden of de personen die het gezag over de minderjarige uitoefenen hebben dezelfde rechten
als de minderjarige zelf
Artikel 138 Bemiddelingsprocedure
De bemiddelingsprocedure wordt verplicht opgelegd bij de minderjarigen Het behoort tot de bevoegdheid
van de sanctionerende ambtenaar om in voorkomend geval een bemiddelingsprocedure te organiseren bij een
meerderjarigen.
Het doel van de bemiddeling is de overtreder van de inbreuk de mogelijkheid te bieden de schade te
vergoeden of te herstellen.
De overtreder wordt gehoord door een commissie van twee ambtenaren, waarvan één de sanctionerende
ambtenaar is. Deze commissie heeft tot doel na te gaan of de geleden schade hersteld is of dat er een
schadevergoeding werd uitbetaald.
Artikel 139 Gemengde inbreuken
De administratieve overheid kan slechts een administratieve boete opleggen:
- indien het parket niet binnen de twee maanden (vanaf ontvangst van het PV op het parket) de ambtenaar
inlicht welk gevolg het aan de zaak zal geven (instellen van een onderzoek, vervolgen of seponeren)
Of
- indien het parket binnen twee maanden beslist niet te vervolgen
Artikel 140 Cumulatie van kwalificatie
Als eenzelfde overtreding aanleiding kan geven tot een verschillende kwalificatie dan geldt dezelfde
procedure als bij de gemengde inbreuken
Afdeling 3 Andere administratieve sancties
Artikel 141 Welke
Er zijn nog drie soorten administratieve sancties naast de administratieve geldboete:
- de administratieve schorsing van een door de gemeente afgeleverde toelating of vergunning
- de administratieve intrekking van een door de gemeente afgeleverde toelating of vergunning
- tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting
Artikel 142
Deze administratieve sancties worden opgelegd door het College van Burgemeester en Schepenen.
Er dient voorafgaandelijk een gemotiveerde en aangetekende brief met een waarschuwing verstuurd te
worden opdat de overtreder de kans heeft om de inbreuk op het reglement ongedaan te maken binnen een
redelijke termijn.
Het toepassingsgebied is beperkt tot de vergunningen die hun rechtsgrond vinden in een gemeentelijke
verordening.
De vaststelling van de inbreuk op het gemeentelijke reglement gebeurt op dezelfde wijze als bij de
administratieve geldboete (proces-verbaal, ……)
Het originele proces-verbaal wordt overgemaakt aan de aangewezen ambtenaar die het doorstuurt naar het
College van Burgemeester en Schepenen.
Dezelfde procedure voorschriften worden gevolgd als bij de administratieve geldboete.
Er is echter geen beroepsprocedure voorzien. Het beroep zal bijgevolg moeten ingesteld worden bij de Raad
van State, op basis van het algemeen administratief recht”
BESLUIT:

Artikel 1:
De gemeenteraad trekt het algemeen politiereglement van de gemeente Jabbeke dd 25/06/2001 en het
aanvullend gemeentelijk politiereglement in het kader van de wetgeving gemeentelijke administratieve
sancties goedgekeurd in de gemeenteraad van 13 juni 2005 in.
Artikel 2:
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het GAS-reglement zoals hiervoor.
Artikel 3:
Dit besluit treedt in werking vanaf 1 juli 2008.
Artikel 4:
Aan de gemeentesecretaris wordt opgedragen om ten laatste op de gemeenteraadszitting volgend na het
eerste kwartaal van het jaar, verslag uit te brengen aan de gemeenteraad met betrekking tot de vaststellingen
en uitvoeringen in toepassing van dit reglement.

Aldus beslist door de gemeenteraad van 10 maart 2008
G. Acke
Gemeentesecretaris

Hendrik Bogaert
burgemeester

Voor eensluidend afschrift
Gabriël Acke
Gemeentesecretaris

Hendrik Bogaert
burgemeester

