Uittreksel uit de notulen van de
gemeenteraad
Zitting van:

dinsdag 11 februari 2020

Aanwezig:

Koen Tack, Voorzitter
Gino Devogelaere, Burgemeester
Johan Delrue, Yannick Ducatteeuw, Anja Desmet, Christophe Vandererven, Davy Demets,
Schepenen
Rik Colman, Willy Demeulemeester, Eddy Recour, Jeremie Vaneeckhout, Stephan Titeca,
Amandine Eeckhaut, Tine Temmerman, Pauline Van Marcke, Louis Degroote, Petra
Devos, Rino Himpe, Davy Dewaele, Sofie Demurie, Nathalie Kint, Nicolas Duquesnoy,
Raadsleden
Sonja Nuyttens, Algemeen directeur

Verontschuldigd:

Matthieu Moerenhout, Raadslid

Afwezig:

Prudent Lanneau, Raadslid

2019/GR/435 - Gemeentelijke algemene politieverordening: goedkeuring wijzigingen.

De raad,
In openbare zitting vergaderd,
Op grond van overwegingen, zowel feitelijk als juridisch
Gezien de gemeente Anzegem (naast andere gemeenten uit de regio w.o. Waregem, Zwevegem,
Spiere-Helkijn) ondersteund wordt door Stad Kortrijk die GAS-ambtenaren en GAS-bemiddelaars ter
beschikking stelt, wordt er op aangedrongen om het algemeen gedeelte (en zo mogelijk ook het
bijzonder gedeelte) zoveel als mogelijk gelijklopend te maken met het APV van deze gemeenten. Dit
vergemakkelijkt ook het werk van de GAS-vaststellers.
Aan de gemeenteraad worden enkele voorstellen tot wijziging gebundeld voorgelegd. Volgende
aanpassingen aan de APV kunnen worden voorgelegd (hetgeen nieuw is staat geel gemarkeerd en is
schuingedrukt; hetgeen opgeheven wordt, staat doorstreept):
1. Aanplakkingen: vraag vanuit het GAS-team Kortrijk om de aansprakelijkheid duidelijker te bepalen.
Concrete wijzigingen:
Art. 38: Alle publiciteitsmiddelen aangebracht in overtreding met deze bepalingen, dienen op het
eerste bevel van de *bevoegde overheid verwijderd te worden of worden ambtshalve verwijderd.
Art. 39: Als overtreders worden beschouwd : diegene die de *aanplakking verrichtte en - zo deze niet
kan worden geïdentificeerd - de persoon of de personen voor wie de *aanplakking werd aangebracht.
Voorstel nieuwe tekst artikel 39: De persoon die de affiches en/of aankondigingen aanplakt of
aanbrengt, is aansprakelijk bij overtreding van de bepalingen inzake aanplakking. Indien deze persoon
niet geïdentificeerd kan worden, is de verantwoordelijke uitgever aansprakelijk bij overtreding van de
bepalingen van dit artikel, tenzij hij het bewijs levert dat hij alles heeft gedaan om de betrokkene op
zijn plichten te wijzen en zodus overtreding van dit artikel te verhinderen. Indien er geen
verantwoordelijke uitgever is vermeld op de affiches of borden, kan het bedrijf of de organisator dat/die
promotie voert eveneens aansprakelijk gesteld worden, tenzij het bewijs wordt geleverd dat alles werd
gedaan om de betrokkene op zijn plichten te wijzen en zodus overtreding van dit artikel te
verhinderen.
Art.181:
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Het plaatsen van tijdelijke *reclameborden op het *openbaar domein, is enkel toegelaten na
voorafgaande *machtiging door de *bevoegde overheid en onder volgende voorwaarden:
1. het inhoudelijk manifestaties van sociale, culturele, levensbeschouwelijke, liefdadige of
sportieve aard betreffen
2. het aangebracht wordt voor of door Anzegemse jeugd-, socio-, culturele- en/of
sportverenigingen OF voor evenementen die doorgaan op Anzegems grondgebied
3. de verantwoordelijke uitgever wordt vermeld en enkel op de door het gemeentebestuur
voorziene plaatsen voor vrije affichage (aanplakborden of aanplakzuilen) aangebracht worden
of op andere plaatsen voor zover hiertoe vooraf en schriftelijk vergunning werd verkregen van
het college van burgemeester en schepenen.
4. De borden mogen slechts vijftien dagen vóór het evenement worden aangebracht en dienen
binnen de 48 uur erna weggenomen te worden.
5. Het aantal borden per *manifestatie is beperkt tot 10
6. De borden moeten minstens 75 cm van de rijweg geplaatst te worden en niet in de
onmiddellijke nabijheid van kruispunten.
7. De borden mogen geen hinder opleveren voor de zichtbaarheid van de weggebruikers
8. Borden mogen niet aan palen van openbare verlichting, wegsignalisatie, noch aan bomen of
brugelementen bevestigd worden.
9. De aanvrager is volledig verantwoordelijk voor het tijdig wegnemen van de borden en is
aansprakelijk voor alle schade die zij wegens onoordeelkundige plaatsing mochten
veroorzaken.
10. Indien de aanvraag de plaatsing van borden langs gewestwegen voorziet, dan moet de
aanvrager zelf de aanvraag doorsturen naar de beheerder van de gewestwegen.
Het college kan bijkomende voorwaarden opleggen.
Art. 185: Het college van burgemeester en schepenen laat geen aanplakkingen of tijdelijke reclame
toe voor manifestaties die niet plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente of manifestaties die
georganiseerd worden door verenigingen of organisaties van buiten de gemeente.
Opheffing aangezien alles opgenomen is in artikel 181
Art. 183: De aanvraag tot het plaatsen van tijdelijke *reclameborden moet schriftelijk en minstens 30
dagen vooraf te worden ingediend
Voorstel nieuwe tekst artikel 183:
Art. 183. De voorafgaande vergunning dient schriftelijk en minstens 30 dagen vooraf voor het
aanplakken te worden aangevraagd.
2. Lachgas, klaviergas en aanstekergas: op vraag van de politie en de veiligheidscoördinator wordt
voorgesteld een nieuw artikel 166 bis in te voegen.
Met dit artikel wenst men een schadelijk doch snel groeiend maatschappelijk fenomeen aan te
pakken, met name het feit dat (vaak jonge) mensen lachgas en/of andere schadelijke gassen
inhaleren, waarbij zij deze schadelijke stof inademen met het oog op het bereiken van een roeseffect.
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Er zijn ernstige medische risico's verbonden aan deze praktijk: wie lachgas inhaleert, stelt zich immers
bloot aan ernstige gezondheidsproblemen zoals bevroren longen, zuurstoftekort, hersenschade,
vruchtbaarheidsstoornissen, e.a.
Art. 166 bis. Het is verboden om schadelijke stoffen als lachgas, klaviergas en aanstekergas te
verhandelen en/of te bezitten als de handel en/of het bezit ervan gericht is op een oneigenlijk gebruik
van deze gassen met het oog op het opwekken van een roeseffect. Het is verboden om op het publiek
domein en in private maar voor het publiek toegankelijke plaatsen lachgas, klaviergas, aanstekergas
en verdampte alcohol te inhaleren met het oog op het opwekken van een roeseffect.
3. Geluidsoverlast gelinkt aan bouwwerven : Artikel 158 bis kan worden toegevoegd.
Er wordt voorgesteld een toevoeging te doen dat geluid gelinkt aan bouwwerven toelaat in de
tijdsspanne tussen 6u 's morgens en 22u 's avonds. Alles wat daarbuiten valt, moet worden
aangevraagd. Nu wordt ten onrechte artikel 158 aangewend (toegestaan gras te maaien edm tussen
7u en 22u) om bouwwerven aan te klagen, wanneer een bouwwerf in hun buurt start vóór 7u 's
morgens, maar dat artikel heeft duidelijk een ander oogmerk, los van bouwwerven, met name goed
nabuurschap (niet de bedoeling om om 6u 's morgens zijn gras af te rijden).
Art.158bis
Voor werven gekoppeld aan vergunde stedenbouwkundige handelingen is het gebruik van houtzagen,
kettingzagen, drilboren of andere (bouw)werktuigen aangedreven door motoren (zowel ontploffingsals elektrische motoren) toegestaan tussen 06uur en 22 uur behalve op zondagen en wettelijke
feestdagen.
Uitzonderingen op dit artikel kunnen, per specifieke activiteit, mits voorafgaandelijke aanvraag,
toegestaan worden door de burgemeester. De burgemeester behoudt zich het voorrecht om, indien
gewenst, afhankelijke van de lokale omstandigheden, strengere voorwaarden op te leggen.
4. Vuurwerk
Onlangs werd het decreet van 26 april 2019 van kracht, houdende een reglementering op het
gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen
Wensballonnen worden de laatste jaren steeds populairder, maar de meeste brandweerzones roepen
vandaag al op om deze ‘Chinese lantaarns’ te bannen, omdat de risico’s bij het oplaten te groot zijn.
Wensballonnen zijn ook gevaarlijk voor dieren zoals vogels of koeien, als die een neergelaten ballon
tegenkomen in hun weide.
Art 21.
Het is 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.
Naar aanleiding van feestelijkheden kan de burgemeester *machtiging verlenen om *vuurwerk af te
steken mits het uitgevoerd wordt door een professionele/erkende handelaar.
In de eindejaarsperiode mag zonder *machtiging of kennisgeving *feestvuurwerk afgestoken worden
tussen 31 december 23.30u. en 1 januari 00.30u.
Bij het afsteken van *vuurwerk dienen volgende voorwaarden in acht te worden genomen:
1. de *machtiging, zo voorzien, moet op eenvoudig verzoek van de politie ter controle
overhandigd worden;
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2. eventuele omwonenden binnen een straal van 50 meter moeten verwittigd worden van het feit
dat er *vuurwerk zal worden afgestoken, met vermelding van datum en tijdstip;
3. degenen die het *vuurwerk afsteken moeten minstens 18 jaar oud zijn en mogen niet onder
invloed van alcoholische dranken of psychotrope stoffen zijn;
4. het *vuurwerk moet op voldoende afstand van brandbaar materiaal worden afgestoken,
zodoende dat er geen brand kan ontstaan.
5. Gewoon vuurwerk mag enkel afgestoken worden door professionele/ erkende handelaars en
in het bijzijn van de brandweerdiensten en hulpdiensten. De organisator moet ook over een
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid beschikken.
Het oplaten van wensballonnen wordt eveneens verboden.

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen
Artikel 119, 119bis en 135 van de Nieuwe Gemeentewet.
Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sanctie van 24 juni 2013
Artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.
Artikelen 119, 119bis en 135 van de Nieuwe Gemeentewet.
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen
De algemene politieverordening zoals vastgesteld op 13 december 2016 en aangepast door de
gemeenteraad op 28 februari 2018, 29 maart 2018, 4 september 2018, 23 april 2019
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT
Art.1: De algemene politieverordening wordt gewijzigd als volgt: (aanpassingen: geel gemarkeerd en
cursief gedrukt - verwijderde artikels : geschrapt)
1. Aanplakkingen:
Art. 38: Alle publiciteitsmiddelen aangebracht in overtreding met deze bepalingen, dienen op het
eerste bevel van de *bevoegde overheid verwijderd te worden of worden ambtshalve verwijderd.
Art. 39: Als overtreders worden beschouwd : diegene die de *aanplakking verrichtte en - zo deze niet
kan worden geïdentificeerd - de persoon of de personen voor wie de *aanplakking werd aangebracht.
Voorstel nieuwe tekst artikel 39: De persoon die de affiches en/of aankondigingen aanplakt of
aanbrengt, is aansprakelijk bij overtreding van de bepalingen inzake aanplakking. Indien deze persoon
niet geïdentificeerd kan worden, is de verantwoordelijke uitgever aansprakelijk bij overtreding van de
bepalingen van dit artikel, tenzij hij het bewijs levert dat hij alles heeft gedaan om de betrokkene op
zijn plichten te wijzen en zodus overtreding van dit artikel te verhinderen. Indien er geen
verantwoordelijke uitgever is vermeld op de affiches of borden, kan het bedrijf of de organisator dat/die
promotie voert eveneens aansprakelijk gesteld worden, tenzij het bewijs wordt geleverd dat alles werd
gedaan om de betrokkene op zijn plichten te wijzen en zodus overtreding van dit artikel te
verhinderen.
Art.181:
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Het plaatsen van tijdelijke *reclameborden op het *openbaar domein, is enkel toegelaten na
voorafgaande *machtiging door de *bevoegde overheid en onder volgende voorwaarden:
1. het inhoudelijk manifestaties van sociale, culturele, levensbeschouwelijke, liefdadige of
sportieve aard betreffen
2. het aangebracht wordt voor of door Anzegemse jeugd-, socio-, culturele- en/of
sportverenigingen OF voor evenementen die doorgaan op Anzegems grondgebied
3. de verantwoordelijke uitgever wordt vermeld en enkel op de door het gemeentebestuur
voorziene plaatsen voor vrije affichage (aanplakborden of aanplakzuilen) aangebracht worden
of op andere plaatsen voor zover hiertoe vooraf en schriftelijk vergunning werd verkregen van
het college van burgemeester en schepenen.
4. De borden mogen slechts vijftien dagen vóór het evenement worden aangebracht en dienen
binnen de 48 uur erna weggenomen te worden.
5. Het aantal borden per *manifestatie is beperkt tot 10
6. De borden moeten minstens 75 cm van de rijweg geplaatst te worden en niet in de
onmiddellijke nabijheid van kruispunten.
7. De borden mogen geen hinder opleveren voor de zichtbaarheid van de weggebruikers
8. Borden mogen niet aan palen van openbare verlichting, wegsignalisatie, noch aan bomen of
brugelementen bevestigd worden.
9. De aanvrager is volledig verantwoordelijk voor het tijdig wegnemen van de borden en is
aansprakelijk voor alle schade die zij wegens onoordeelkundige plaatsing mochten
veroorzaken.
10. Indien de aanvraag de plaatsing van borden langs gewestwegen voorziet, dan moet de
aanvrager zelf de aanvraag doorsturen naar de beheerder van de gewestwegen.
Het college kan bijkomende voorwaarden opleggen.
Art. 185: Het college van burgemeester en schepenen laat geen aanplakkingen of tijdelijke reclame
toe voor manifestaties die niet plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente of manifestaties die
georganiseerd worden door verenigingen of organisaties van buiten de gemeente.
Art. 183: De aanvraag tot het plaatsen van tijdelijke *reclameborden moet schriftelijk en minstens 30
dagen vooraf te worden ingediend
Nieuwe tekst artikel 183:
Art. 183. De voorafgaande vergunning dient schriftelijk en minstens 30 dagen vooraf voor het
aanplakken te worden aangevraagd.
2. Lachgas, klaviergas en aanstekergas:
Art. 166 bis. Het is verboden om schadelijke stoffen als lachgas, klaviergas en aanstekergas te
verhandelen en/of te bezitten als de handel en/of het bezit ervan gericht is op een oneigenlijk gebruik
van deze gassen met het oog op het opwekken van een roeseffect. Het is verboden om op het publiek
domein en in private maar voor het publiek toegankelijke plaatsen lachgas, klaviergas, aanstekergas
en verdampte alcohol te inhaleren met het oog op het opwekken van een roeseffect.
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3. Geluidsoverlast gelinkt aan bouwwerven :
Art.158bis
Voor werven gekoppeld aan vergunde stedenbouwkundige handelingen is het gebruik van houtzagen,
kettingzagen, drilboren of andere (bouw)werktuigen aangedreven door motoren (zowel ontploffingsals elektrische motoren) toegestaan tussen 06uur en 22 uur behalve op zondagen en wettelijke
feestdagen.
Uitzonderingen op dit artikel kunnen, per specifieke activiteit, mits voorafgaandelijke aanvraag,
toegestaan worden door de burgemeester. De burgemeester behoudt zich het voorrecht om, indien
gewenst, afhankelijke van de lokale omstandigheden, strengere voorwaarden op te leggen.
4. Vuurwerk
Art 21.
Het is 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.
Naar aanleiding van feestelijkheden kan de burgemeester *machtiging verlenen om *vuurwerk af te
steken mits het uitgevoerd wordt door een professionele/erkende handelaar.
In de eindejaarsperiode mag zonder *machtiging of kennisgeving *feestvuurwerk afgestoken worden
tussen 31 december 23.30u. en 1 januari 00.30u.
Bij het afsteken van *vuurwerk dienen volgende voorwaarden in acht te worden genomen:
1. de *machtiging, zo voorzien, moet op eenvoudig verzoek van de politie ter controle
overhandigd worden;
2. eventuele omwonenden binnen een straal van 50 meter moeten verwittigd worden van het feit
dat er *vuurwerk zal worden afgestoken, met vermelding van datum en tijdstip;
3. degenen die het *vuurwerk afsteken moeten minstens 18 jaar oud zijn en mogen niet onder
invloed van alcoholische dranken of psychotrope stoffen zijn;
4. het *vuurwerk moet op voldoende afstand van brandbaar materiaal worden afgestoken,
zodoende dat er geen brand kan ontstaan.
5. Gewoon vuurwerk mag enkel afgestoken worden door professionele/ erkende handelaars en
in het bijzijn van de brandweerdiensten en hulpdiensten. De organisator moet ook over een
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid beschikken.
Het oplaten van wensballonnen wordt eveneens verboden.

Art. 2: De aangepaste Algemene Politieverordening zal bekendgemaakt worden zoals voorzien in
decreet Lokaal Bestuur.
De aangepaste Algemene Politieverordening zal bekendgemaakt worden zoals voorzien in art. 15 van
de GASwet van 24 juni 2013 door publicatie op de website en in de infokrant AKTIV.
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Art.3: De wijzigingen gaan in met onmiddellijke ingang .
Art. 4: Een afschrift van deze Algemene Politieverordening wordt bezorgd aan:


de korpschef van de politiezone MIRA



het parket van de Procureur des Konings te Kortrijk



de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de griffie van de Politierechtbank te Kortrijk



de Deputatie



de GAS-ambtenaar van Kortrijk

Art.5: Kennis te geven van dit besluit aan de toezichthoudende overheid volgens de regels vervat in
het decreet lokaal bestuur.

Gedaan in zitting als ten hoofde.
Namens de raad:
Sonja Nuyttens,

Koen Tack,

Algemeen directeur

Voorzitter
Voor éénsluidend afschrift,
Anzegem, 14 april 2020

Sonja Nuyttens,

Gino Devogelaere,

Algemeen directeur

Burgemeester
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