
Het is de aannemers en alle andere personen, die huizen bouwen of allerhande bouwwerken
optrekken, verboden de cement, mortel of andere bouwmaterialen klaar te maken op de weg of op het
voetpad langs de weg.
De aannemers van bouwwerken zijn verplicht alle vuilnis en afval, veroorzaakt door de bouwwerken
weg te ruimen.
ln geval van volledige of gedeeltelijke afbraak van een gebouw moet er voor de bescherming van de
naburige woningen gezorgd worden door aangepaste procédés.
De werken die stof of afval op de omringende eigendommen of op de openbare weg kunnen
verspreiden, mogen slechts aangevat worden na het aanbrengen van ondoordringbare
schermen.
Voornoemde schermen dienen zodanig te worden aangebracht, dat de volledig te bewerken
oppervlakte erdoor is afgeschermd van omringende eigendommen en of van de openbare weg. De
aannemer of uitvoerder van de werken is verplicht de bewerkte oppervlakte en eventueel puin te
besproeien ten einde het opjagen van stof maximaal te beperken.

Art.l97
Na sneeuwval moet de sneeuw van de voetpaden verwijderd worden. Het is aanbevolen om de
sneeuw eerst manueel te verwijderen en dan eventueel daartoe chloorcalcium en geraffineerd zout
(natriumchloride) aan te wenden.
Voor de woningen, door verschillende gezinnen betrokken, vallen deze verplichtingen ten
laste van de bewoners van de benedenverdieping (en) en, zo deze plaatsen niet bewoond zijn, ten
laste van de bewoners van de verdiepingen te beginnen met de bewoners van de eerste verdieping
en zo verder.
Rondom de kerken, scholen en openbare gebouwen valt deze plicht ten laste van de besturen, van
wie het gebouw eigendom is of die er het beheer over hebben.

Art. 198
Afdelino 1 . lnzamelino van *huishoudeliike afvalstoffen.
Zie huishoudelijk reglement betreffende de inzameling van *huishoudelijke afvalstoffen: bijlage 2.

Afdelinq 2. De *recvclaoeparken

Zie huishoudelijk reglement betreffende de inzameling van *huishoudelijke afvalstoffen: bijlage 2

HOOFDSTUK 2. Verwiiderinq van *afvalwater. afwaterinq en waterweqen
Art. 199
Het is verboden via de rioolputten, of op enige andere wijze, producten of voorwerpen in de riolering te
brengen die een verstopping kunnen veroorzaken of die schadelijk kunnen zijn voor de openbare
gezondheid en het leefmilieu.

HOOFDSTUK 3. Staat van onroerende qoederen
Art.200
Het is verboden in de grachten en op de braakliggende of onbebouwde gronden, afgesloten of
niet, vuilnis, puin, afval of stoffen van aard schadelijke uitwasemingen te veroorzaken of
anderszins de openbare gezondheid te schaden, te storten of neer te leggen
De eigenaars van onbebouwde of braakliggende gronden zijn verplicht de gronden alsook de
belendende grachten rein te houden.
Deze eigenaars van hogervermelde gronden, moeten telkenjare tegen 30 juni het onkruid
afmaaien of laten afmaaien. Wanneer 10 dagen na devooropgestelde tijdsperiode hieraan
niet werd voldaan, wordt de eigenaar aangetekend in gebreke gesteld. lndien de werken na 14 dagen
niet uitgevoerd worden, wordt een aangetekende herinnering gestuurd. lndien na l4 dagen na de
tweede aangetekende brief de maaiwerken nog steeds niet uitgevoerd zijn, worden de nodige werken
ambtshalve uitgevoerd op kosten van de eigenaar.

TITEL 5. DIEREN
Àtt.201.
Zij die op plaatsen waarvan zij eigenaar, huurder, deelpachter, pachter, vruchtgebruiker of gebruiker
zijn, tot andermans nadeel een ander huísdier dan vermeld in art. 538 van het strafwetboek (paarden
of andere trek-of lastdieren, hoornvee, schapen, geiten of varkens) kwaadwillig doden of zutaar
verwonden, worden gestraft overeenkomstig deel 3 van deze verordening.
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Zij die door onvoorzichtigheid of gebrek aan voorzorg de dood of een zware verwonding van dieren of
vee veroorzaken door het behandelen of gebruiken van wapens of door het werpen van harde
lichamen of van om het even welke stoffen, worden gestraft overeenkomstig deel 3 van deze
verordening.
Zij die door onvoorzichtigheid of gebrek aan voorzorg de dood of een zwarc verwonding van dieren of
vee veroorzaken door ouderdom, bouwvalligheid, gebrek aan herstelling of onderhoud van huizen of
gebouwen, of door een belemmering of uitgraving of enig ander werk of op nabij openbare straten,
wegen, pleinen of banen, zonder de voorgeschreven of gebruikelijke voorzorgsmaatregelen of
waarschuwingstekens, worden gestraft overeenkomstig deel 3 van deze verordening.
Zij die de dood of een a rate venruonding van dieren of vee - aan een ander toebehorend,
veroorzaken door te laten rondzwerven van kwaadaardige dieren, of door de snelheid, het slecht
besturen of het overmatig laden van voertuigen, paarden, trek-, last of rijdieren worden gestraft
overeenkomstig deel 3 van deze verordening.

Art.202
Het is verboden met honden van het ras Pit Bull Terrier of andere agressieve vechthonden op het
grondgebied van de gemeente Anzegem te komen, te verblijven of er dergelijke honden te houden

TITEL 6. BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING
4rt.203.
Zie huishoudelijk reglement begraafplaatsen en lijkbezorging: bijlage 3

T¡TEL 7. AMBULANTE HANDEL
HOOFDSTUK 1. Ambulante activiteiten en *kermisactiviteiten

Afdelino 1. Ambulante activiteiten op de ooenbare *markt en op het *openbaar domein buiten de
ooenbare "markt.

Art.204
Zie huishoudelijk reglement met betrekking tot de ambulante activiteiten op de openbare *markt en
op het *openbaar domein: bijlage 4.

Afdelino 2. *Kermisactiviteiten op het *openbaar domein
Art.205
Zie huishoudelijk reglement met betrekking tot *kermisactiviteiten op het openbaar domein: bijlage 5

HOOFDSTUK 2. *Drankqeleqenheden

Afdelino 1: Openen van een *drankoeleqenheid

Art.206
Het is verboden om zonder vergunning van het college van burgemeester en schepenen een
*drankgelegenheid te openen. De vergunning moet aangevraagd worden via het gemeentelijk
formulier'aanvraag horecavergunning'.
De exploitant moet elke sluiting of wijziging in de exploitatie van een *drankgelegenheid onverwijld
aan het college van burgemeester en schepenen signaleren.

Aft,207
De *drankgelegenheden moeten behoorlijk verlicht worden zolang publiek aanwezig is.

Art.208
Zolang publiek aanwezig is in een voor het publiek toegankelijke plaats mogen de ingangsdeur en
eventuele vluchtdeuren niet op slot zijn. De doorgang mag niet verhinderd zijn.

Art.209
De houder of *uitbater van een *drankgelegenheid is verplicht toegang te verschaffen aan de politie bij
hun eerste verzoek, zowel overdag als's nachts, om de politie de mogelijkheid te bieden er eventuele
misdrijven op te sporen, vast te stellen of te doen ophouden.

Art.210
Een *drankgelegenheid kan door de politie ontruimd of gesloten worden, in geval van wanorde of
wanneer de openbare orde en rust wordt verstuurd, wanneer aan de aanmaningen van de politie geen
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onmiddellijk gevolg wordt gegeven of wanneer na een aanmaning tijdens dezelfde nacht dezelfde
onregelmatigheden worden vastgesteld.

Art.211
De burgemeester kan de sluiting bevelen voor een bepaalde duur van een *drankgelegenheid waar de
openbare rust werd verstoord of waar buren- of milieuhinder werd vastgesteld of waarvan de houder
of *uitbater geweigerd heeft de bevelen van de politie op te volgen.

Afdelinq 2: *qeqiste en *sterke dranken.
Art.212
Het verkopen of aanbieden van *gigiste en/of *sterke dranken in vaste *drankgelegenheden en
"reizende drankgelegenheden is verboden voor wie niet in het bezit is van de vereiste vergunning. De
burgemeester beslist over het afleveren van de vergunning op basis van de controles uitgevoerd
volgens de Wet van 3 april 1953 inzake de slijterijen van de *gegiste dranken en de Wet van 28
december 1983 beheffende de vergunning voor het verstrekken van *sterke drank.

TITEL 8. OPENBARE VOORZIENINGEN

HOOFDSTUK l. Sport. spelen recreatie.
Afdelino 1. Gemeenteliike oarken.
Onderafdelinq 1. Vissen op semeenteliike viivers: L. lsebaertplantsoen en bedriiventerrein Hutteqem.

Art.213
Het víssen op de vijver is slechts toegelaten mits visvergunning afgeleverd door de burgemeester of
zijn aangestelde. Deze visvergunning is één jaar geldig, niet overdraagbaar en geeft recht tot vissen
met maximum 2 hengels of werphengels. Enkel inwoners van de gemeente Anzegem kunnen een
visvergunning krijgen en de minimumleeftijd is 12 jaar. Kinderen jonger dan 12jaar moeten begeleid
worden door een volwassene.

Art.214
Het is verboden te vissen van 15 april tot en met 31 mei. Buiten deze periode kan de burgemeester
steeds bij gemotiveerde beslissing een visverbod uitvaardigen.
Enkel het víssen met de hengel of de werphengel is toegelaten en de vis dient voorzichtig van de
haak worden genomen en teruggezet.
Er mag geen vis worden meegenomen of ontvreemd of bijkomend uitgezet worden.

Art.215
Het is verboden: de rietkraag te verstoren , afval achter te laten, de vissen in de vijver en de dieren in
de omgeving van de visvijver te voederen
De vijver, de oever en de omgeving van de vijver worden rein gehouden.
Het niet nakomen van de bepalingen van dit reglement kan, naast eventuele gerechtelijke gevolgen,
de onmiddellijk intrekking van de visvergunning tot gevolg hebben.

Art.216.
Deze richtlijnen worden bij de visvijvers op een goed zichtbare plaats uitgehangen. De visvergunning
kan worden aangevraagd via de gemeentelijke website.

O nd e r afd e I i nq 2. S pe cifie k parkreql e me nt - Be u ke nh of park
Arl.217
Het park Beukenhof met bestemming wandelpark is opengesteld voor het publiek gedurende het
ganse jaar.

Ar1.218.
Met uitzondering voor bijeenkomsten of manifestaties van erkende gemeentelijke verenigingen, is het
park gesloten, 's nachts van l uur tot 's morgens 7uur.
ln elk geval worden manifestaties ingericht door erkende gemeentelijke verenigingen die een grote
publieksopkomst genereren en daarom mogelijks nefast kunnen zijn voor het vrijwaren van de
aanplantingen, onderworpen aan een *machtiging van het college van burgemeester en
schepenen. De aanvraag dient schriftelijk en minstens 30 dagen op voorhand te worden ingediend.
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Bij schade veroorzaakt door derden aan het openbaar domein, gemeentelijke eigendommen of
infrastructuur worden alle kosten die nodig zijn om alles weer in zijn oorspronkelijke toestand terug te
brengen, integraal doorgerekend aan de schadeverwekker (conform het retributiereglement van l6
september 2014 en latere wijzigingen).

4rt.219.
De toegang tot het park is verboden voor alle voertuigen, uitgezonderd dienstvoertuigen. Het is de
bestuurders van voertuigen evenwel van zondag tot en met donderdag toegelaten hun voertuig te
parkeren op de parking tussen het lokaal KSA meisjes (vroegere paardenstal) en lokaal KSA-jongens
Op vrijdag en zaterdag geldt er een absoluut parkeerverbod voor motorvoertuigen.
Vanaf de parking dienen alle bestuurders te voet verder te gaan. Het is de bestuurders van rijwielen,
brom- of motorfietsen toegelaten hun voertuigen te stallen in de daartoe voorziene stalling voor
fietsen, brom- en motorfietsen, gelegen tussen de paardenstal en de hooftoegangsdreef vanaf de
Kerkdreef.
De toegang tot de stalling moet geschieden langs de inrijpoort aan de hoofdtoegangsdreef, zijnde
Kerkdreef.
Vanaf de stalling dienen alle bestuurders te voet verder te gaan.

Art.22O.
Het is verboden personen te hinderen door rumoerige muziek of zang door geroep of door eender
welk storend lawaai, shijdig met de norm der wet.
Het gebruik van geluidsvoortbrengende toestellen zoals radio's, TV's, computers, luidsprekers,
geluidsversterkers is in het park verboden. De burgemeester kan schriftelijk en voorafgaand
afwijkingen toestaan op onderhavige verbodbepaling.

Att.221
De horeacazaak is niet toegankelijk voor personen beneden de 16 jaar, niet vergezeld van hun
ouders.
Binnen het park wordt er een totaal parkeerverbod ingevoerd, ook op de zone tussen de jeugdlokalen
Er is voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers aan het restaurant in de Kerkdreef (vóór het
speelbos). Enkel dienstvoertuigen (voor belevering van het restaurant en/of laden en lossen voor
jeugdverenigingen) en de wagen van de uitbater zijn toegestaan om het park te betreden.

furt.222.
De bijgebouwen van het domein zijn enkel toegankelijk voor bevoegde personen.
De jeugdbewegingen die gehuisvest zijn in de jeugdlokalen in het Beukenhof dienen op hun terreinen
te blijven, dit wil zeggen: de grindzone tussen de lokalen, het grasveld voor het nieuw lokaal en de
speelweide voor hun gewone spelactiviteiten.
lndien zij grote activiteiten organiseren met impact op de rest van het park dienen zij hiertoe, net als
de andere verenigingen, *machtiging te vragen aan het college van burgemeester en schepenen.

Art.223
ln het domein is het eveneens verboden:

. Takken, bloemen of planten af te rukken, af te snijden, plat te trappen of uit de trekken.

. ln de bomen te klimmen en banken of afsluitingen te beklimmen en te beschadigen
r De gras- en bloemperken en enig voorwerp, dienende tot versiering van het park, te

beschadigen
o Zijn hond toe te laten andere personen te hinderen of op andere dieren te jagen
. Nesten te roven of te verstoren of broedsel te storen
o Te kamperen of te overnachten, tenzij met toelating
¡ Vuren aan te leggen
o Te fietsen (fietsen aan de hand)

Afdelino 2. Speeloleinen
Arl.224
Volgende gemeentelijke speelpleinen staan open voor het publiek:
(opsomming)

. ravotplein De Wortel (Landergemstraat)

. speelpleintje bij KC De Schildpad (Landergemstraat)

. speelpleintje bij VBS Groene Poortje (Groeningestraat)
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speelpleintje bij VBS Engelhoek (Heirbaan)
speelzone aan OCMW Vichte, achter de kerk
Speelbos Vichte (tegenover Beukenhof)
Ploeterput: speel- en ravotzone
Speelterrein Lendedreef
Speelterrein Roterijstraat
Speelplein Borreberg
Speelzone Tiegembos
Speelbos Schernaai
Speelplein De Linde
Speelzone De Paloeder (Chirojongens lngooigem)
Speelzone Kleine Kluis Gijzelbrechtegem
Grasveld Zurendries
Speelpleintje Koeku itweg
Speel pleintje Goswinstraat
Speelpleintje Oosthoek

Att.225
De speelpleinen met bestemming speel- en ravotplein, zijn opengesteld voor het publiek gedurende
het ganse jaar. De speeltoestellen op de gemeentelijke speelpleinen en andere gemeentelijke
eigendommen mogen enkel worden gebruikt voor de functies en door de doelgroepen waarvoor ze
ontworpen zijn.

Alle vuilnis en afval dienen in de daartoe speciaal geplaatste vuilnisbakken gedeponeerd te worden.

4tt.226.
De toegang tot de speelpleinen is verboden voor alle gemotoriseerde voertuigen. Deze dienen op de
daartoe voorziene parkeerplaatsen reglementair geparkeerd te worden.

Afdelinq 3. Sportinfrastructuur
Gemeenschappelijke bepalingen

Att.227
De gemeentelijk sportcentra zijn toegankelijk voor iedereen en dit iedere dag van Bu tot 23u, en de
zondag tot 17u, behoudens uitzonderingen toegestaan door het college van burgemeester en
schepenen. De sporthallen zijn gesloten op wettelijke feestdagen en op andere tijdstippen bepaald
door het college van burgemeester en schepenen.
De gebruikers en bezoekers van de gemeentelijke sportcentra dienen gebruik te maken van de
wandel- en toegangswegen.

Àrt.228.
Het is ten strengste verboden over de grasperken of doorheen de bloemperken of beplantingen te
gaan, te lopen of te spelen. De speelvelden zijn verboden aan onbevoegden.

Art.229.
Het is ten strengste verboden auto, moto's, bromfietsen of welkdanige andere motorische voertuigen
in de sportcentra binnen te brengen of op de sportvelden. Deze dienen op de parkeerplaats
reglementair te worden geparkeerd.

Art.230
Het is niet toegelaten te fietsen binnen de sportcentra. De fietsers dienen hun fietsen in de daartoe
aangebrachte fietsrekken te plaatsen.

Arl.231
Het is verboden radio's of om het even welke andere muziek- of geluidsverwekkende toestellen of
instrumenten te doen spelen op een zulkdanige manier dat het storend is voor de andere bezoekers
van de sport-(en ontmoetings)centra of voor de omwonenden. De burgemeester kan schriftelijk en
voorafgaand aan een manifestatie afirvijkingen toestaan op deze verbodsbepaling.
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Art.232
Het is verboden binnen de gemeentelijke sport-(en ontmoetings)centra vaste of ambulante handel te
drijven, of koopwaren uit te stallen. Hiervoor is er een voorafgaandelijke en schriftelijke *machtiging

vereist van het college van burgemeester en schepenen.

Art.233.
Alle vuilnis en afval dienen in de daartoe speciaal geplaatste vuilnisbakken gedeponeerd te worden.

Arl.234
Het is niet toegelaten binnen de gemeentelijke sport-(en ontmoetings)centra om het even welk
gebouw of verplaatsbare inrichting op te richten, een bestaand gebouw te verbouwen of de
bestemming ervan te wijzigen.

Art.235
Het is verboden binnen de gebouwen of op de terreinen die erbij horen welke handeling te stellen
waardoor enige beschadiging zou ontstaan, hetzij aan het sportveld of de uitrusting, de bijhorende
accommodatie (sporthallen - onderwijsgebouwen - cultuurinfrastructuur - ...) de beplantingen, hetzij
aan gelijk welk roerende of onroerende goederen die zich op het terrein bevinden.

Art.236
Het publiek moet zich gedragen naar de richtlijnen die hem op een behoorlijke wijze door middel van
aanwijzingen en borden of door enig ander middel ter kennis zijn gebracht.

Arl.237
ledere bezoeker is overeenkomstig de artikelen 1382,1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek
verantwoordelijk voor de schade door hem veroorzaakt.
Verenigingen kunnen als zodanig verantwoordelijk worden gesteld.
De leerkrachten, leiders of monitoren van schooljeugd en andere groepen zijn verantwoordelijk voor
de personen die onder hun leiding of gezag staan. Het gemeentebestuur, noch het college van
burgemeester en schepenen, noch hun aangestelden en toezichters zijn verantwoordelijk voor
schadegevallen wat ook de aard of oorzaakweze.

Art.238.
Elke beschadiging geeft aanleiding tot betaling van een vergoeding gelijk aan de herstelkosten, de
kosten van vervanging van het beschadigde, de gebruiksderving en waardevermindering ingevolge
herstel.

Art.239
De gebruiker staat in voor het gaaf houden van de gehuurde ruimte(n), veld en uitrustingen is ten
aanzien van de gemeente verantwoordelijk voor de schadegevallen wat ook de aard of oorzaakweze

Art.240
Het is verboden om de sportvloeren in de sporthallen met voetbalschoenen te betreden. Het verboden
in gelijk welke gemeentelijke sportinfrastrutuur de voetbalschoenen in de douches of lavabo's te
reinigen of af te spoelen.

Att.241
Het toezicht en de controle zijn toevertrouwd aan de aangestelden door het college van burgemeester
en schepenen. De toezichters hebben het recht een verslag op te stellen tegen de personen,
verenigingen of om het even welke andere gebruiker of bezoeker van het sportcentrum die moedwillig
de velden, gebouwen, installaties, beplantingen beschadigd of vernield heeft. De huurder, gebruiker
en elke bezoeker dient gevolg te geven aan de aanwijzingen en bevelen van de toezichter(s).
Het recht van toezicht en controle is eveneens voorbehouden aan de politie en om het even welke
andere gerechtel ijke instantie.

Àrt.242.
Door het eenvoudig feit van hun verblijf op het grondgebied van de sport-(en ontmoetings)centra
verklaren de bezoekers zich te onderwerpen aan alle beschikkingen van dit reglement en
inzonderheid zich rekenschap te geven van hun verantwoordelijkheid inzake de schade toegebracht
aan beplantingen, gebouwen, installaties, goederen en tegenover derden.
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Onderafdelino 1: Sport- en Ontmoetingscentrum Torrebos (Landerqemstraat 1l
A.r1.243.
Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd om tijdelijke en blijvende reclamevoering
in het Sport- en Ontmoetingscentrum Torrebos toe te staan. Elke reclame, publiciteit, aanplakking of
aankondiging aangebracht in het gebouw of op het domein rond het Sport- en Ontmoetingscentrum
Torrebos of op de officiële parkeerplaatsen, zonder de toelating van het college zal onmiddellijk
verwijderd of weggenomen worden.

HOOFDSTUK 2. Gemeenteliike infrastructuur.
Àrt.244.
De toegang tot en het gebruik van openbare voorzieningen is verboden en wordt geweigerd aan
personen die kennelijk dronken of onder invloed zijn en die door wangedrag het rustig genot van de
voorzieningen door andere personen hinderen of die de instructies van het toezichthoudend personeel
weigeren na te leven of dat personeel hinderen in de uitoefening van hun taak.
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TITEL 1 . STRAFBEPALINGEN

Àtt.245.
ln geval van overtreding van deze verordening kan de politie de overtreder aanmanen om de niet-
reglementaire toestand ongedaan te maken. De politie is bevoegd voor de vaststelling van alle
overtredingen vervat in deze politieverordening. Van de vaststelling wordt proces-verbaal opgemaakt.

Att.246.
Voor zover bijwetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen geen straffen of
sancties zijn voorzien, worden de inbreuken (niet verkeer) van deze verordening gestraft met:
1" een administratieve geldboete van maximum 350 euro
2' een administratieve schorsing van een afgeleverde "machtiging
3o een administratieve intrekking van een afgeleverde *machtiging

4o een tijdelijke of definitieve sluiting van een instelling.
De in het eerste lid bedoelde schorsing, intrekking of sluiting worden opgelegd door het college van
burgemeester en schepenen. De administratieve geldboete wordt opgelegd door de sanctionerend
ambtenaar.

4r1.247.
lnbreuken op TITEL 9 van dit reglement worden als volgt gesanctioneerd:

a. Overtredingen van artikels uit HOOFDSTUK2 (eerste categorie) worden bestraft met een
straf bepaald in KB van 1 december 1975 of met een administratieve geldboete of een
onmiddellijke betaling van 55 euro.

b. Overtredingen van artikels uit HOOFDSTUK 3 (tweede categorie) worden bestraft met een
straf bepaald in KB van 1 december 1975 of met een administratieve geldboete of een
onmiddellijke betaling van 1 10 euro.

c. Overtredingen van artikels uit HOOFDSTUK 4 (vierde categorie) worden bestraft met een straf
bepaald in KB van 1 decêmber 1975 of met een administratieve geldboete of een
onmiddellijke betaling van 330 euro.

Art.248
Er is sprake van herhaling indien er een overtreding van eenzelfde bepaling gebeurt binnen het jaar
na het uitvoerbaar worden van de opgelegde administratieve beslissing.
ln geval van herhaling bedraagt de administratieve geldboete ten minste het dubbele van de
geldboete die bij de eerste overtreding werd opgelegd, met een maximum van 350 euro.
ln geval van nieuwe herhaling bedraagt de administratieve geldboete ten minste het drievoudige van
de geldboete die bijde eerste overtreding werd opgelegd, met een maximum van 350 euro.
Er is sprake van een nieuwe herhaling wanneer er een tweede overtreding van eenzelfde bepaling
gebeurt binnen de twaalf maanden volgend op de oplegging van de tweede sanctie.

Att.24g
De duur van de door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurde administratieve
sanctie kan verdubbeld worden in geval van herhaling binnen de twaalf maanden volgend op de
oplegging van de sanctie en verdrievoudigd in geval van tweede herhaling binnen de twaalf maanden
volgend op de oplegging van de tweede sanctie.

4rt.250.
lndien het proces-verbaal onvoldoende gegevens zou bevatten, dan kan de sanctionerend ambtenaar
de politiediensten verzoeken die gegevens, eventueel na bijkomend onderzoek, nog toe te voegen
aan het dossier.

Art.251
Bij het bepalen van het bedrag van de geldboete moet de sanctionerend ambtenaar rekening houden
met de ernst van de feiten of de gevolgen van de overtreding. De sanctionerend ambtenaar kan
eveneens rekening houden met het resultaat van de bemiddelingsprocedure overeenkomstig de
hiernavolgende TITEL 2.

Àfi'252
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Wanneer deze politieverordening overtreden wordt, kan de *bevoegde overheid van ambtswege de
noodzakelijke maatregelen laten uitvoeren op kosten en risico van de overtreder die verzuimd heeft op
te treden.

Art.253
Bevelen van de burgemeester, gegeven in uitvoering van artikel 133 tot 135 van de Nieuwe
Gemeentewet, dienen te worden nageleefd. De niet-naleving van deze bevelen is strafbaar
overeenkomstig art. 275 van deze politieverordening. ledere persoon, op de *openbare weg alsook in
alle *openbare plaatsen,moet zich voegen naar de bevelen en/of vorderingen hem door de *bevoegde

overheid in de uitvoering van zijn ambt gegeven.
Alle vergunningen, toelatingen en *machtigingen, vermeld in deze politieverordening moeten worden
voorgelegd op eerste verzoek van de bevoegde personen.

T¡TEL 2. BEMIDDELINGSPROCEDURE

Att.254
De bemiddelingsprocedure heeft als doel de overtreder de mogelijkheid te bieden de eventuele
schade te vergoeden of te herstellen, die ten gevolge van een inbreuk op de politieverordening is
ontstaan.

Art.255
Deze bem iddel ingsprocedure is facultatief voor meerderjarige overtreders;
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4rt.266.
Volgende verordeningen en reglementen van de gemeente Anzegem worden opgeheven bij het in
voege gaan van deze Algemene Politieverordening Anzegem:
¡ Algemene politieverordening, goedgekeurd in de gemeenteraad van 9 mei 1994 en gewijzigd in de

gemeenteraad van 1' wijziging: 09/10/95,01 104196, 03/07/96, 12111196, 03102197 , 07107197,
14t09t98, 09/11/98, 01/03/99, 13t12t99,07t02t2000,06/03/2000, 0310412001, 0210712002,
o911212002,05/05/2003, 1310912004,0410412005,0410712005, 1411112005, 1211212005,
o3t0412007,0410912007,0211212008,0710912010,061091201't, 1211112013, 1211112013

¡ Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, goedgekeurd in de
gemeenteraad van 5 mei2003.

Aît.267.
Alle overtredingen die geschieden na het in werking treden van deze verordening worden
onderworpen aan de sancties opgenomen in deze verordening.

Art.268
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017
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De navolgende begrippen, gehanteerd in deze verordening, worden als volgt gedefinieerd.
ledere verwijzing naar een hogere norm geldt als een verwijzing naar deze norm zoals hij op het
ogenblik van de toepassing van deze verordening van kracht is.

Aanplakkinq
Publiciteit aangebracht op tijdelijke of permanente wijze zowelvoor "manifestaties, officiële
mededelingen alsook iedere andere aankondiging op t¡jdelijke of permanente wijze aangebracht

Afvalwater
Water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, met
uitzondering van niet-verontreinigd hemelwater, zoals gedefinieerd in Vlarem l.

Beqraven
Bijplaatsen van een *stoffelijk overschot in een *graf

Bevoeqde overheid
De gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de burgemeester of enig ander
(gemeentelijk) bestuursorgaan naargelang de hen toegewezen bevoegdheid, hetzij de door deze
organen aangeduide personen.

Bouwvalliqe oebouwen
Gebouwen die door hun staat een gevaar opleveren voor de openbare veiligheid door
instortingsgevaar, van het volledig gebouw of een deel ervan (bv. afhangende of losse dakgoten,
neerschuivende pannen, scheuren in gevel, ontploffingsgevaar, brandgevaar, vermolmd houtwerk,
enzovoort).

Bouwwerken
Het bouwen, verbouwen, slopen, herstellen, herinrichten van onroerende goederen

Collecte
Activiteit waarbij beroep wordt gedaan op de vrijgevigheid van de bevolking door het vragen of
inzamelen van geld of giften onder elke mogelijke vorm ook, zoals elke inzameling van
levensmiddelen, kledingstukken en andere goederen.

Drankqeleqenheid : vaste
(cfr. Wet van 2811211983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank)
Helzil
a. Elke plaats of lokaliteit waar drank, ongeacht de aard ervan, voor gebruik ter plaatse wordt

verkocht;
b. Elke plaats of lokaliteit die voor het publiek toegankelijk is en waar drank, ongeacht de aard ervan,

voor gebruik ter plaatse wordt verstrekt, zelfs gratis;
c. Elke plaats of lokaliteit waar leden van een vereniging of van een groepering uitsluitend of

voornamelijk bijeenkomen om sterke drank of gegiste drank te gebruiken of om kansspelen te
bedrijven.

Drankqeleqenheid : occasionele
(cfr. Wet van 2811211983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank)
De vooraf als dusdanig aangegeven drankgelegenheid die, naar aanleiding van om het even welke
gebeurtenis van voorbijgaande aard, ten hoogste tien maal per jaar en telkens voor niet langer dan
vijftien opeenvolgende daten wordt gehouden door een kring, een maatschappij of een particuliere
vereniging, met uitzondering van de handelsvennootschappen en van feitelijke verenigingen met
winstoogmerk. Drankgelegenheden gehouden op tentoonstellingen en op jaarbeurzen worden geacht
occasionele drankgelegenheden te zijn, voor de gehele duur van de tentoonstelling of jaarbeurs,
ongeacht de hoedanigheid van de exploitant.

Drankoeleqenheid : reizende
(cfr. Wet van 2811211983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank)
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De drankgelegenheid gehouden in boten, schepen, spoorwagens of andere voertuigen, alsmede in
kramen of andere inrichtingen die van de ene naar de andere plaats plegen te worden overgebracht.

Elektrische rolstoel of rolwaoen voor oersonen met beperkte mobiliteit
Gemotoriseerde voortbewegingstoestel dat niet sneller dan stapvoets rijdt voor personen met een
beperkte mobiliteit.

Erkend laboratorium
Laboratorium erkend in toepassing van het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010
tot vaststelling van het Vlaams Reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu
(vLAREL).

Erkend qeluidsdeskundiqe
Milieukundige in de discipline geluid en trillingen erkend in toepassing van het Besluit van de Vlaamse
Regering van l9 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams Reglement inzake erkenningen met
betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Feestvuurwerk
Vuurwerk dat beantwoordt aan de criteria bepaald in de artikelen 2 en 3 van het ministeriële besluit
van 3 februari 2000 tot vaststelling van de bijzondere veiligheidsvoorschriften inzake feestvuurwerk
voor particulieren.

Fuifaccommodatie
Stadsgebouwen, gebouwen die de stad, gemeente in gebruik heeft en private gebouwen waarin
fuiven plaatsvinden.

Geqiste en sterke dranken
Drank zoals bepaald in de Wet van 07/01/1998 betreffende de structuur en de tarieven van de
accijnsrechten op alcohol en op alcoholhoudende drank.
Geluid
Alle vormen van geluidsemissie, voortkomend van blijvende of tijdelijke geluidsbronnen, al dan niet
elektronisch versterkt.

Geluidsinstallatie
Elk toestel of groep van toestellen - daartoe speciaal geproduceerd of gebruikt - dat of die *geluid

maakt, al dan niet elektronisch versterkt .

Gemakkeliik brandbare materialen
Materialen met een lage ontbrandingstemperatuur zoals rietmatten, stro, karton, boomschors, hout,
natuurlijke kerstbomen, papier, gemakkelijk brandbaar textiel/kunststoffen...

Gemeenteliik toezichthouder
De ambtenaar die beschikt over een geldig bekwaamheidsbewijs, overeenkomstig de bepalingen van
titelXVl van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
(Handhavingsdecreet) en het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering
van voornoemd decreet (Handhavingsbesluit).

Geparkeerd voertuio
Zie titel 9'overtredingen betreffende stilstaan & parkeren' definities

Gevaarliike dieren (ook aqressieve of kwaadaardioe dieren)
Diersoorten die door hun agressiviteit, giftigheid of gedrag een gevaar inhouden.
Uitgezonderd dieren die overeenkomstig de milieuwetgeving ingedeeld zijn.

Gezin
Eén persoon die gewoonlijk alleen leeft, hetzij twee of meer personen die, al dan niet door
verwantschap aan elkaar verbonden, gewoonlijk in één en dezelfde woning verblijven en er
samenleven.

Graf
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De laatste rustplaats van een *stoffelijk overschot.

Huishoudeliike afvalstoffen
Huishoudelijke afvalstoffen: afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere
huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden bij een besluit van de Vlaamse
Regering. (Materialendecreet, d.d. 23.1 2.20 1 1 )
Met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen: bedrijfsafvalstoffen van vergelijkbare
aard, samenstelling en hoeveelheid als huishoudelijke afvalstoffen, die ontstaan ten gevolge van
activiteiten die van dezelfde aard zijn als activiteiten van de normale werking van een particuliere
huishouding. (VLAREMA, d.d. 1 7.02.2012)

Huisvuil
Alle afvalstoffen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een
vergelijkbare bedrijfsactiviteit, die in het voorgeschreven recipiënt voor de huisvuilophaling kunnen
geborgen worden, met uitzondering van alle selectief ingezamelde afvalstoffen en gevaarlijke stoffen

lndividuele voorbehandelinosinstallatie (afoekort I BA)
lndividuele installatie voor de behandeling van normaal huishoudelijk *afvalwater ter verwijdering van
vetstoffen, bezinkbare en drijvende stoffen.

Kermis
*Manifestatie ingericht of voorafgaand toegelaten door de gemeente om, op vastgestelde plaatsen en
tijdstippen, de *uitbaters van kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie, die er
producten of diensten aan de consument verkopen, samen te brengen.

Kermisactiviteit
Elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop van diensten aan de
consument in het kader van de uitbating van kermisattracties of van vestigingen van
kermisgastronomie.

Machtioinq
De schriftelijke toelating verleend door het hiertoe bevoegde orgaan.

Manifestatie
Samenscholingen, betogingen, optochten, *openbare vergaderingen, evenementen, feesten, fuiven,
... alsook *markten en *kermissen en andere dergelijke evenementen waarop meerdere personen
aanwezig zijn.

Markt
*Manifestatie ingericht of voorafgaand toegelaten door de gemeente, om op vastgestelde plaatsen en
tijdstippen, personen samen te brengen die er producten of diensten verkopen.
Er zijn twee soorten markten:
-Openbare markt: een markt die georganiseerd wordt door de gemeente, hetzij door deze autoriteit
zelf beheerd, hetzij door deze in concessie gegeven.
-Private markt: een markt ingericht door een privé-initiatief, voorafgaand toegelaten door de
gemeente.

Marktleider
De door de *bevoegde overheid aangeduide persoon, bevoegd tot aanduiding van de standplaatsen
op de openbare *markten, en tot controle van de documenten die de "machtiging en identiteit van de
personen die een ambulante of *kermisactiviteit uitoefenen.

Muziek
Alle vormen van muziekemissies, elektronisch versterkt en voortkomend uit blijvende of tijdelijke
geluidsbronnen.
Noot
Voor de milieuwetgeving is muziek sfeeds elektronisch versterkt. Een fanfare of een koor (indien geen
versterking aanwezig) is bijgevolg geen muziek.

Onbebouwd perceel
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Onbebouwd (perceel) zijn alle kadastrale percelen waarop geen gebouw aanwezig is of in het geval
van de aanwezigheid van kleinere gebouwen (garage, loods) een discontinuiteit in de bebouwing
ontstaat. Een hoofdgebouw inclusief eventuele bijgebouwen en gebouwaanhorigheden moet kunnen
opgetrokken worden conform de geldende planologische, technisch-stedenbouwkundige en juridische
normen. Lijninfrastructuren zoals wegen, waterwegen en spoorwegen worden niet als onbebouwde
percelen beschouwd.

Open vuur
Alle vormen van vuur met open vlam zoals kampvuren, kerstboomverbrandingen, houtvuren,
enzovoort.

Openbaar domein
Alle goederen die door een uitdrukkelijke of impliciete beslissing van de "bevoegde overheid bestemd
zijn tot het gebruik van allen zonder onderscheid van de persoon, evenals alle goederen die behoren
tot een openbare rechtspersoon en nodig zijn voor een openbare dienst of voor de tegemoetkoming
aan een openbare noodwendigheid en die in die functie door geen enkel ander kunnen vervangen
worden.

Openbaar riolerinqsnet
Het geheel van openbare leidingen en openluchtgreppels bestemd voor het opvangen en
transporteren van afvalwater.

Ooenbare of publieke inrichtinqen
Alle inrichtingen, 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, sportmanifestaties, fitnessclubs, ...
Uitgezonderd inrichtingen die overeenkomstig de milieuwetgeving ingedeeld zijn.

Openbare olaats
Openbare plaats omvat:

a. iedere gesloten plaats in de zin van artikel 26 van de Grondwet die voor een *openbare

vergadering in de zin van hetzelfde artikel wordt aangewend of voor iedereen toegankelijk is,
hetzij occasioneel, hetzij uit haar aard of primaire bestemming;

b. en de "openbare weg;
c. en de overige ruimtes in de open lucht indien die voor iedereen toegankelijk zijn.

Ooenbare weo
Het 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
verordeningen bepaalde perken.
De openbare weg omvat eveneens en dit binnen dezelfde perken, de installaties voor het vervoer en
de bedeling van goederen, energie en signalen.
De openbare weg omvat eveneens:
" de verkeerswegen, met inbegrip van de (gras)bermen en de trottoirs;
'de openbare ruimten , aangelegd als aanhorigheden van de verkeerswegen, en voornamelijk
bestemd voor het stationeren van voertuigen, voor tuinen, wandelingen en markten, openbare pleinen
en groenzones.

Openbare vertoninqen
Het tot uiting brengen van een gedachte in een *openbare plaats waartoe iedereen toegang heeft,
hetzij gratis, hetzij tegen betaling. Voorbeelden zijn ondermeer film- en theatervoorstellingen in
openbare lokalen.

PMD
Zie reglement'inzameling huishoudelijke afvalstoffen'

Privatieve inqebru ikname
Elke blijvende of tijdelijke ingebruikneming, hetzij door het plaatsen van om het even welke
voorwerpen of inrichtingen op de *openbare weg, hetzijdoor die voorwerpen aan de gevels of
aansluitingen op te hangen of te bevestigen zodat zij op de *openbare weg uitspringen.
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Reclamebord
Onder reclamebord wordt verstaan:
1' Een tijdelijke constructie of inrichting die ofi¡¡el in de grond is ingebouwd, ofwel aan de grond is
bevestigd, ofwel op de grond steun vindt en die dienstig is voor het aanbrengen van reclame en
opschriften onder welke vorm ook en die voor dit doel geheel of gedeeltelijk bestemd is;
2" Een tijdelijke constructie of inrichting die niet in de grond is ingebouwd, noch aan de grond is
bevestigd, noch op de grond steun vindt en die dienstig is voor het aanbrengen van reclame of
opschriften onder welke vorm en die voor dit doel geheel of gedeeltelijk bestemd is.

Recvclaqepark
Een inrichting, uitgebaat door de gemeente, desgevallend het intergemeentelijk
samenwerkingsverband, die tot doel heeft de gescheiden inzameling van *huishoudelijke afvalstoffen
mogelijk te maken met het oog op de maximale recyclage van deze afvalstoffen.

Riibaan
Zie titel I 'overtredingen betreffende stilstaan & parkeren' definities

Risicomanifestatie
"Manifestatie die een verhoogd risico inhoudt voor de openbare orde of veiligheid en waarvoor
coördinatievergaderingen worden georganiseerd op het vlak van politionele en civiele veiligheid of
brandveiligheid of waarvoor een BNIP moet worden opgemaakt.

Septische put
I nd ivid u ele afvalwaterverza m el put m et twee kam ers.

Standwerker
De persoon van wie de activiteit bestaat in de verkoop, op verschillende markten, van producten of
diensten waarvan hij de kwaliteit aanprijst en/of het gebruik uitlegt, door middel van argumenten en/of
demonstraties gericht op een betere bekendheid bij het publiek en zodoende de verkoop ervan te
promoten.

Stoffeliik overschot
Lijk of asresten van menselijke oorsprong

Terras
Elke wegneembare constructie die het *openbaar domein inneemt ten bate van een horeca-uitbating,
waar eetwaar en/of drank voor consumptie ter plaatse te koop wordt aangeboden, die bestaat uit
vaste en/of losse elementen, zoals windschermen, meubilair en parasols. Deze opsomming is niet
limitatief.

Trottoir
Zie titel 9 'overtredingen betreffende stilstaan & parkeren'definities

Uitbater
De natuurlijke persoon of rechtspersoon díe eigenaar is van de handelszaak (maar niet noodzakelijk
van het handelspand) en voor wiens rekening en risico de instelling wordt uitgebaat.

Verantwoordeliike
De e-ploitar(-rltbater en/of iedere door hem aangeduide persoon) van een inrichting of een
activiteit, de organisator van een *manifestatie of van een bepaalde activiteit.

Verwilderde dieren
ln het wild levende gedomesticeerde dieren.

Vlammen
Hiermee wordt ondermeer bedoeld brandende fakkels, kaarsen, houtvuren, houtkribben

Vreuqdeschoten
*Vuurwerk dat gebruikt wordt ter viering van een nakend huwelijk of andere feestelijkheden
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Vuurwerk
Tot ontploffing brengen van pyrotechnische artikelen. Dit zijn artikelen die explosieve stoffen bevatten
die tot doel hebben warmte, licht, geluid, gas of rook dan wel een combinatie van dergelijke
verschijnselen te produceren door zichzel'f onderhoudende exotherme chemische reacties. ln de
praktijk gaat het om feestvuurwerk, spektakelvuurwerk en vuurwerk voor technisch gebruik en/of
seinvuurwerk.

Watenvinout
Een waterwinpunt is een plaats waar een brandweervoertuig water kan tanken

Woonwaqenbewoners
Personen met een nomadische cultuur die zich legaal in België bevinden en die traditioneel in een
woonwagen wonen of gewoond hebben, in het bijzonder autochtone voyageurs en de zigeuners en
diegene die met deze persoon samenleven of er in de eerste graad van afstammen (artikel 2,3" van
het Decreet van 29 april inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden.)

40



I

ln deze politieverordening wordt verwezen naar volgende reglementen, die als bijlage opgenomen zijn
en mee deel uitmaken van de Algemene Politieverordening Anzegem:
. Bijlage 1: Reglement permanente bewegwijzering ten behoeve van bedrijven en instellingen
. Bijlage 2: Huishoudelijk reglement betreffende de inzameling van *huishoudelijke afvalstoffen en

recyclageparken
. Bijlage 3: Huishoudelijk reglement *begraafplaatsen en lijkbezorging
. Bijlage 4: Huishoudelijk reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare

*markten en op het *openbaar domein
. BUlage 5: Huishoudelijk reglement met betrekking tot *kermisactiviteiten op de openbare

*kermissen

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 13 december 2016

Voor eensluidend verklaard afschrift,

G

Sonja Nuytte Marcke

B
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