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Uittreksel uit het notulenboek
Aanwezig

Afwezig

Stany De Rechter: burgemeester;
Kris Van Duyse, Lorette De Permentier, Gunter Van Campenhout,
Pieter De Witte: schepenen;
Dirk Backaert: schepen/ocmw-voorzitter;
Arnoud Heyse: voorzitter;
Franciscus Windhey, Freddy A. Merckx, Nicole Van Duyse, Adolf
De Hooghe, Jan Van Remoortel, Renobert Martens, Ingeborg
Temmerman, Christophe Creve, Rudi De Boever, Koen De Cock,
Adelheid Van Gaever, Grietje Cortebeek, Carl Ivens, Leo De
Clerck, Kristien Strobbe, Ludwine Rutsaert, Jan De Bruyne, Frank
van Dorsselaer: raadsleden
Dirk de Vetter: gemeentesecretaris
Openbare vergadering

18. Veiligheid / Vaststellen bijzonder politiereglement betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties
UDC-code - 1.758.02: openbare orde : beteugeling van de overlast door administratieve sancties

De gemeenteraad
Motivering - voorgeschiedenis
Voorgeschiedenis
De gemeenteraad heeft in zitting van 27 augustus 2008 het politiereglement voor
gemeentelijke administratieve sancties vastgesteld en gewijzigd op 27 oktober 2009, 26
oktober 2010 en 28 juni 2011.
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
Belangrijkste wijzigingen van deze wet zijn:
verhoging van de administratieve sanctie tot 350 euro voor meerderjarigen en 175 euro
voor minderjarigen
verlaging naar 14 jaar van de leeftijdsgrens waarop een minderjarige een
administratieve geldboete kan krijgen en de invoering van bijzondere maatregelen voor
de minderjarigen
mogelijkheid om naast de geldboete ook bemiddeling en gemeenschapsdienst (max. 15
uren minderjarigen en 30 uren meerderjarigen of opleiding) te voorzien als alternatieve
maatregel
afsluiten van protocolakkoorden met het parket
mogelijkheid om overtredingen over het stilstaan en parkeren op te nemen in het
reglement
verplicht aanleggen van een register van de gemeentelijke administratieve sancties
Feiten en context
Op 1 januari 2015 is de nieuwe politiezone Waasland-Noord (Beveren, Sint-Gillis-Waas en
Stekene) van start gegaan en is het nodig de GAS-reglementen van de drie besturen op elkaar af
te stemmen.
Op deze manier beschikken de vaststellers (in casu de politie) over een reglement dat over de
gehele politiezone Waasland het zelfde is wat de werkzaamheid voor de vaststellers en een
verhoogde rechtszekerheid en gelijkheid tussen de inwoners bevordert.
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Het reglement bestaat uit 3 delen:
1. Overlastinbreuken
De gemeente(n) bepalen wat als overlast wordt gezien (openbare rust, openbare
gezondheid, reinheid en veiligheid)
2. Gemengde inbreuken
Deze inbreuken zijn zowel strafbaar volgens het strafwetboek als volgens het
politiereglement van de gemeenten Beveren, Stekene en Sint-Gillis-Waas.
Voor deze inbreuken heeft het parket het recht om de vervolging naar zich toe te
trekken.
Doet ze dit niet, dan worden deze inbreuken op gemeentelijk niveau afgehandeld.
Het parket maakt deze keuze op basis van de ernst en de omstandigheden van de
inbreuk.
3. Verkeersinbreuken stilstaan en parkeren
Het gaat over verkeersinbreuken voor meerderjarige natuurlijke personen of
rechtspersonen die niet betrokken zijn bij een ongeval.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor volgende nieuwe bepalingen op te
nemen in het GAS-reglement:
- storend en onnodig daglawaai
- voor het gebruik van wensballonnen is een machtiging van de burgemeester
vereist
- opnemen van het verbod van het gebruik van alcohol in de openbare ruimte
tussen 00.00 uur en 08.00 uur. Binnen deze bepaling is het bezit van geopende
alcoholhoudende recipiënten gelijkgesteld met het gebruik van alcohol.
- verbod om alcoholische dranken in automaten aan te bieden
- het verbod om leegstaande gebouwen te betreden
- het verbod om zwervende dieren te voederen met uitzondering van vogels bij
vriesweer
- er wordt specifieker omschreven op welke plaatsen honden aan de leiband
moeten
- het verbod om het kermisterrein vroeger te betreden dan afgesproken mits
toelating van de marktleider
- het verbod om een gevaarlijk voorwerp te dragen of erover te beschikken
gedurende iedere manifestatie of samenscholing
- bij het reinhouden van het voetpad en straatgoot geldt ook het verwijderen van
alle onkruid.
Juridische grond
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42.
Nieuwe gemeentewet, artikel 119 bis en 135 §2.
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
Koninklijk besluit van 28 januari 2014 over de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor
de bemiddeling in het kader van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties.
Adviezen
Advies van de jeugdraad van 9 oktober 2015
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
Gaat over tot de elektronische stemming.
Besluit met 21 ja-stemmen (Stany De Rechter, Kris Van Duyse, Lorette De Permentier,
Gunter Van Campenhout, Pieter De Witte, Dirk Backaert, Arnoud Heyse, Franciscus Windhey,
Freddy A. Merckx, Nicole Van Duyse, Adolf De Hooghe, Renobert Martens,
Ingeborg Temmerman, Rudi De Boever, Koen De Cock, Adelheid Van Gaever, Grietje Cortebeek,
Leo De Clerck, Kristien Strobbe, Ludwine Rutsaert, Jan De Bruyne)
4 onthoudingen (Jan Van Remoortel, Christophe Creve, Carl Ivens, Frank van Dorsselaer)
Enig artikel
Het bijzonder politiereglement betreffende de gemeentelijke administratieve sancties van
de gemeente Stekene ingaande op 1 januari 2016 vast te stellen als volgt:
OVERLASTINBREUKEN
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Artikel 1. Inleiding
§1. Dit reglement is een aanvulling op de algemene politiereglementen en reglementen van
inwendig bestuur van de gemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene. Dit reglement dient,
daar waar aangeduid, hiermee samen gelezen te worden.
§2. Voor de toepassing van onderhavig reglement, verstaat men onder openbare plaats de
openbare weg, de parken, openbare tuinen, pleinen en speelterreinen en alle andere plaatsen
die open staan voor het verkeer van personen en in hoofdorde bestemd zijn voor wandelen en
ontspanning.
§3. Voor de toepassing van onderhavig reglement, verstaat men onder voor het publiek
toegankelijke plaats elke plaats waar andere personen dan de beheerder en de personen die er
werkzaam zijn toegang hebben ofwel omdat ze geacht worden er gewoonlijk toegang te hebben
tot die plaats, ofwel omdat ze er toegelaten zijn zonder individueel te zijn uitgenodigd.
Artikel 2. Naleven beslissingen burgemeester en instructies politie
§1. Iedereen moet de beslissingen van de burgemeester, genomen krachtens artikel 133, 134 en
135 van de nieuwe Gemeentewet, naleven.
§2. Iedereen is er in het algemeen toe gehouden de instructies van de lokale politie op te volgen
en meer in het bijzonder bij manifestaties, oproer en problemen.
Artikel 3. Afstemming gemeentelijke belastingen en retributies
Het stelsel van de administratieve sancties doet geen afbreuk aan de toepassing van een
herstelbelasting en/of aan het vorderen van het door het gemeentebestuur gemaakte kosten
voor rekening van de overtreder.
Als de overtreder de zaken niet onmiddellijk in orde brengt, kan de gemeente zich het recht
voorbehouden dat te doen op kosten en op risico van de overtreder.
Artikel 4. Machtigingen en vergunningen
§1 De in dit reglement beoogde machtigingen en vergunningen zijn ten persoonlijke titel
waardoor ze niet kunnen overgedragen worden aan een andere persoon. Daarnaast zijn ze
herroepbaar. Ze kunnen dus op ieder moment ingetrokken worden wanneer het algemeen
belang dit vereist.
§2 Het niet naleven van de vergunning of haar voorwaarden kan leiden tot een sanctie zoals
voorzien in de wet van 24 juni 2013, met name een geldboete, of de schorsing of intrekking van
de vergunning.
OPENBARE RUST
Artikel 5. Storend en onnodig daglawaai
Elk rumoer of lawaai, bij dag, dat van die aard is om op ongewone wijze de rust van de inwoners
onnodig te verstoren of dat aanleiding geeft tot ernstige klachten, wordt in algemene zin
verboden.
Artikel 6. Lawaai veroorzaakt door dieren
De houder van huisdieren waarvan het geblaf, het geschreeuw of het gekrijs, aanleiding geeft tot
ernstige klachten vanwege de buren, is strafbaar met de door dit reglement bepaalde straffen.
Artikel 7. Sluitingsuren drankgelegenheden
§1. De uitbaters van drankgelegenheden zijn verplicht deze tijdig te sluiten en te doen ontruimen
zodat aan de bepalingen van het sluitingsuur kan worden voldaan.
Dit sluitingsuur is bepaald als volgt:
- 1u00 ’s morgens, behoudens de nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van zaterdag op
zondag ;
- 2u00 ’s morgens de nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van zaterdag op zondag ;
- 3u00 ’s morgens ter gelegenheid van de gemeentekermissen, de jaarmarkten, wijkkermissen,
kerst- en oudejaarsavond.
§2. De drankgelegenheden mogen ten vroegste opnieuw opengaan om 08 uur.
Artikel 8. Kermissen
Het is uitdrukkelijk verboden het kermisterrein vroeger te betreden dan de afgesproken
tijdstippen, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toelating van de marktleider.
Artikel 9. Toegang speelpleinen
§1. Na 22.00 uur moeten de speel- en skateterreinen (inclusief BMX-infrastructuur) worden
verlaten.
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§2. Het is verboden deze terreinen te betreden met gemotoriseerde voertuigen met uitzondering
van dienstvoertuigen.
Artikel 10. Begraafplaatsen
§1. De begraafplaats is een openbare plaats waar bijzondere verwachtingen naar rust en orde
gelden. Het is verboden gelijk welke daad te stellen, een houding aan te nemen of een
manifestatie op touw te zetten waardoor de orde en rust of de aan de doden verschuldigde
eerbied verstoord wordt.
§2. Het is verboden de begraafplaatsen te betreden buiten de in betrokken gemeente geldende
toegangsuren.
Artikel 11. Machtiging burgemeester
Zonder machtiging van de burgemeester is het verboden:
1. het organiseren van een manifestatie, samenscholing of openbare vergadering op de
openbare weg of in open lucht ;
2. het gebruik van luidsprekers of enig ander geluid producerend apparaat, met om het
even welk doel, waarbij het geluid uitgalmt op de openbare weg of de werkzaamheden
of rust van anderen ernstig kan verstoren, inclusief muziek- en zanguitvoeringen ;
3. het ontsteken van vuurwerk of het oplaten van wensballonnen ;
4. het gebruik van feestkanonnen, automatische knalkanonnen of gelijkaardige tuigen ;
5. af te wijken van de vastgestelde openings- en sluitingsuren van drankgelegenheden en
occasionele evenementen ;
6. zich gemaskerd, vermomd of verkleed te vertonen op openbare plaatsen behoudens op
carnaval ;
OPENBARE GEZONDHEID, REINHEID EN VEILIGHEID
Artikel 12. Veilige doorgang
§1. Het is verboden op een openbare plaats en op plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn,
een activiteit uit te oefenen die de openbare veiligheid of de veilige en vlotte doorgang en het
gebruik van anderen in het gedrang kan brengen.
§2. Om de vlotte doorgang van de hulpdiensten te verzekeren in de zones voor verblijfsrecreatie
zowel voor de toegangswegen die op privaat domein , gedeeltelijk privaat en openbaar domein
als op het openbaar domein gelegen zijn moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
- het verzekeren van een vrije doorgang met een minimale breedte van 4m;
- het verzekeren van een vrije hoogte van 4m;
- het voorzien van een degelijke (waterdoorlatende) verharding met een draagkracht van
20 ton over de gehele breedte van de grondschotel.
Artikel 13. Inname openbaar domein
De inname van het openbaar domein is enkel toegelaten mits vergunning wordt gevraagd en
bekomen van het college van burgemeester en schepenen.
Zo is onder meer een vergunning nodig voor:
- het plaatsen van aankondigingsborden of aanbrengen van affiches op een openbare
plaats ;
- inname van een openbare plaats om werkzaamheden te starten op het openbaar en
privaat domein zowel aan de oppervlakte als onder de grond (containers,
werfinstallaties, bouwmaterialen,…) ;
- inname van een openbare plaats voor het plaatsen van materialen die passen bij horecauitbatingen of ambulante handel ;
- aansluiting op de openbare riolering ;
Artikel 14. Aanplakking en uitdeling
Aanplakbrieven, plakkaten, opschriften, affiches, zelfklevers of spandoeken mogen slechts op de
openbare plaats worden aangebracht, mits het verkrijgen van een vergunning en het naleven van
de hierin vermelde voorwaarden.
Hetzelfde geldt voor het uitdelen van flyers op een openbare of voor het publiek toegankelijke
plaats.
Bij inbreuk op voormeld artikel zal in eerste instantie de aanbrenger van de aanplakkingen, de
verdeler van de publiciteit of de plaatser van borden of doeken, als overtreder worden
aangeduid. Is de aanbrenger niet gekend, dan zal de verantwoordelijke uitgever als overtreder
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worden weerhouden. Is er geen verantwoordelijke uitgever vermeld dan is de organisator van de
activiteit, waarvoor reclame wordt gemaakt, de overtreder.
Artikel 15. Organiseren van manifestaties of of openbare vergadering op de openbare weg of in
open lucht
§1. Zonder machtiging van de burgemeester is het verboden een manifestatie, samenscholing of
openbare vergadering op de openbare weg of in open lucht te organiseren ;
§2. Indien de organisatoren niet gekend zijn en niet kunnen geïdentificeerd worden en geen
toelating verleend werd door de burgemeester, kan een administratieve geldboete opgelegd
worden aan alle deelnemers ;
§3. Het dragen van of beschikken over elk voor de openbare veiligheid geacht gevaarlijk
voorwerp is gedurende iedere manifestatie of samenscholing verboden.
Artikel 16. Sneeuwruimen en rein houden voetpad
§1. Bij sneeuwval of ijzelvorming moeten de eigenaars of gebruikers van een eigendom
langsheen een openbare weg erover waken dat voor die eigendom voldoende ruimte voor de
doorgang van de voetgangers wordt schoongeveegd en dat het nodige wordt gedaan om de
gladheid ervan te vermijden.
§2. De bewoner of gebruiker is verplicht alle maatregelen te treffen om de reinheid van het
voetpad met inbegrip van de straatgoot voor het door hem bewoonde of gebruikte eigendom
over de volledige perceelsbreedte te vrijwaren, met inbegrip van het verwijderen van alle
onkruid.
Deze verplichting rust op volgende personen:
1. voor de gebouwen bewoond of gebruikt voor handelszaak: zij die ze betrekken of gebruiken.
2. voor de openbare gebouwen en instellingen, gebouwen en instellingen van openbaar nut,
scholen, kerken e.d.: de huisbewaarders of de aangestelde voor beheer of toezicht over het
gebouw of de instelling;
3. voor de onbewoonde gebouwen: de eigenaars
4. voor de onbebouwde percelen binnen de bebouwde kom: de gebruiker van de grond, of bij
ontstentenis van gebruiker, de eigenaar
5. Onder appartementsgebouw wordt verstaan elk gebouw dat door meer dan één gezin en /
of gebruiker wordt gebruikt:
- voor appartementsgebouwen MET Vereniging van Mede-eigenaars: de Vereniging van
Mede-eigenaars (de VME zal bijgevolg iemand moeten aanstellen om deze verplichting
na te komen).
- voor appartementsgebouwen ZONDER Vereniging van Mede-eigenaars: de bewoner of
gebruiker van de gelijkvloerse verdieping ; zijn er meerdere wooneenheden op de
verdieping zullen de bewoners in onderling overleg iemand aanduiden. Wanneer het
gelijkvloers (tijdelijk) onbewoond of ongebruikt is, dan rust deze verplichting op de
bewoner of gebruiker van de dichtst daarboven gelegen verdieping.
Artikel 17. Rein houden openbare en publiek toegankelijke plaats
§ 1. Het is verboden afvalstoffen, goederen, voorwerpen en andere stoffen achter te laten of te
bewaren op een openbare plaats of een publiek toegankelijke plaats:
- die de reinheid en/of esthetiek van de omgeving kunnen schaden
of
- die hinderlijke uitwasemingen en/of een gevaar kunnen veroorzaken voor de openbare
gezondheid en veiligheid.
§2. In de straatvuilbakjes mag enkel afval afkomstig van ter plekke geconsumeerde producten
gedeponeerd worden.
§3. Het is verboden modder, zand, vuilnis of gelijk welk afval in de rioolkolken te gieten, te
werpen of te vegen.
§4. Het is verboden voorwerpen, op een openbare of voor het publiek toegankelijke plaats
geplaatst, opzettelijk omver te werpen, te verplaatsen of elders weg te werpen ;
§5. Iedereen die, op om het even welke wijze, het openbaar domein heeft bevuild of laten
bevuilen, is verplicht dit onverwijld te reinigen op eerste verzoek;
§6. Uitbaters van gelegenheden, die waren verkopen bestemd om ter plaatse of in de
onmiddellijke omgeving verbruikt te worden, zijn verplicht een afvalkorf te plaatsen en de
omgeving van hun inrichting rein te houden;
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§7. Het niet naleven van de regels inzake de ophaling van huisvuil en ambachtelijk afval wordt
aanzien als een inbreuk op paragraaf 1 van dit artikel. Zo mag ondermeer:
- het voor ophaling bestemde huisvuil slechts buitengezet worden vanaf 18 uur op de dag
voorafgaand aan de dag van de ophaalronde. Na de ophaalronde moeten de recipiënten terug
binnen genomen worden binnen de 24 uren.
- het voor ophaling bestemde huisvuil uitsluitend worden aangeboden in de door de
opdrachthoudende vereniging ter beschikking gestelde of aanvaarde recipiënten.
- voormelde recipiënten enkel voor de woning of gebouw van de aanbieder geplaatst worden,
behoudens in de straten waar de ophaalwagens onmogelijk kunnen komen.
§8. Het is verboden het voor ophaling bestemde huisvuil te doorzoeken of te ontvreemden,
behoudens in het kader van het vaststellen van een sluikstort.
Artikel 18. Verdeling van reclamedrukwerk
Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in leegstaande panden of
achter te laten op andere plaatsen, inclusief het containerpark, anders dan de brievenbus. Het is
verboden voormeld drukwerk te bedelen in de brievenbus die voorzien is van een sticker met
tekst dat dergelijk drukwerk ongewenst is.
Artikel 19. Huisnummering
Iedere eigenaar van een gebouw brengt aan de straatkant de huisnummering die door de
gemeente werd toegekend, goed zichtbaar aan. Elke bewoner is verplicht die zichtbaar te
houden.
Artikel 20. Rein houden private terreinen en gebouwen
§1. Elke eigenaar van een privaat terrein is verplicht dit terrein te onderhouden als een goede
huisvader en er voor te zorgen dat passanten en omwonenden niet gehinderd kunnen worden
door onkruid, aanplantingen of gewassen die op zijn perceel grond staan.
§2. Het is verboden zaken achter te laten of te bewaren:
- die de reinheid en/of esthetiek van het openbaar domein kunnen schaden
of
- die hinderlijke uitwasemingen en/of een gevaar kunnen veroorzaken voor de openbare
gezondheid en veiligheid.
§3. Al wie het genot heeft van een terrein is verplicht de afwateringsgrachten waarvan de
ruimingwerken niet door een hogere wetgeving zijn gereglementeerd, te kuisen zodat een
normale afvoer van het water verzekerd is. Is de afwateringsgracht verdwenen is hij gehouden
deze te herdelven. Vormt de gracht een grens tussen twee eigendommen, rust de
bovenvermelde verplichting op de gebruikers van beide eigendommen, elk voor de helft.
Artikel 21. Dieren
§1. De begeleiders van een hond zijn steeds verplicht om de uitwerpselen van het dier op de
openbare wegen of openbare ruimten onmiddellijk te verwijderen.
§2. Om de uitwerpselen van het dier op de openbare weg onmiddellijk te kunnen verwijderen,
moeten de begeleiders van een hond steeds in het bezit zijn van een geschikt zakje. Dit zakje
moet op het eerste verzoek van de politie getoond worden.
§3. Het is de eigenaars, bezitters, bewakers of houders van honden (met uitzondering van
honden die andere dieren moeten begeleiden) verboden deze onbewaakt vrij te laten rondlopen
op een openbare of een publiek toegankelijke plaats. De bewaking moet zo zijn dat de begeleider
op elk ogenblik kan beletten om personen of dieren te intimideren of lastig te vallen, voertuigen
te bespringen of private eigendommen te betreden.
§4. De honden moeten daarenboven aan de leiband gehouden worden, die niet langer dan 1,5
meter mag zijn:
1. op de openbare weg binnen de bebouwde kom;
2. op de wegen en de wandelpaden van parken;
3. op openbare markten.
§5. De toegang met honden is tenslotte verboden op groenvoorzieningen, sportterreinen,
speelpleinen en in parken (behoudens de wegen en paden).
§6. Het is verboden honden op te hitsen of niet tegen te houden als deze personen of andere
dieren achtervolgen of aanvallen.
§7. Deze bepalingen zijn niet van toepassing voor blinden met hun geleidehond.
§8. Het is verboden in de openbare ruimte en op openbare plaatsen zoals openbare parken en
openbare tuinen eender welke materie voor de voeding van zwervende dieren (bijv. katten,
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duiven) achter te laten, te deponeren of te werpen, met uitzondering van voedsel voor vogels bij
vriesweer.
Artikel 22. Wildplassen en bevuilen
§1. Het is verboden op of van op een openbare plaats of de openbare weg te urineren of zijn
behoefte te doen, tenzij op plaatsen of accommodaties die speciaal hiervoor zijn ingericht.
§2. Het is verboden stenen of andere harde lichamen, of andere voorwerpen, die kunnen
bevuilen of beschadigen, tegen verende voertuigen, huizen, gebouwen en afsluiten van een
ander werpen, in tuinen en besloten erven.
Artikel 23. Onrechtmatig betreden van onroerende goederen
Het is verboden, zonder daartoe gerechtigd te zijn, een leegstaand gebouw betreden.
Artikel 24. Alcohol op het openbaar domein
§1. Het is verboden om tussen 00.00 uur en 08.00 uur in de openbare ruimte, buiten de terrassen
en andere toegelaten plaatsen speciaal bestemd voor dit doel, alcoholhoudende dranken te
gebruiken, behoudens machtiging van de burgemeester. Het bezit van geopende recipiënten die
alcoholhoudende dranken bevatten wordt gelijkgesteld met het gebruik beoogd in onderhavig
artikel.
§2. Het is verboden alcoholische dranken aan te bieden, hetzij tegen betaling, hetzij gratis, via
een automaat.
GEMENGDE INBREUKEN
Artikel 25. Slagen en verwondingen (art. 398 Strafwetboek)
Iemand opzettelijk verwondingen of slagen toebrengen.
Artikel 26. Winkeldiefstal (art. 461 en 463 Strafwetboek)
Het bedrieglijk wegnemen van een zaak die hem niet toebehoort in een winkel of een poging
daartoe.
e
Artikel 27. Beschadigen voertuig (art. 521, 3 lid Strafwetboek)
De gehele of gedeeltelijke vernieling of onbruikbaarmaking, met het oogmerk om te schaden, van
rijtuigen, wagons en motorvoertuigen.
Artikel 28. Vernielen goederen in de openbare ruimte (art. 526 Strafwetboek)
De vernieling of beschadiging van:
- grafsteden, gedenktekens en grafstenen ;
- monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare
versiering bestemd zijn en door de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn opgericht ;
- monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in kerken, tempels
of andere openbare gebouwen zijn geplaatst.
Artikel 29. Graffiti (art. 534bis Strafwetboek)
Het zonder toestemming graffiti aanbrengen op roerende of onroerende goederen.
Artikel 30. Beschadigen onroerende goederen (art. 534ter Strafwetboek)
Het opzettelijk beschadigen van andermans onroerende eigendommen.
Artikel 31. Beschadigen bomen (art. 537 Strafwetboek)
Het kwaadwillig omhakken van andermans bomen of zodanig verminken dat zij vergaan.
Artikel 32. Beschadigen afsluitingen (art. 545 en 563, 3° Strafwetboek)
Het is verboden:
- grachten geheel of ten dele te dempen ;
- levende of dode hagen af te hakken of uit te rukken ;
- landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook, te beschadigen of vernielen ;
- grenspalen of bomen, geplant om de grenzen tussen verschillende erven te bepalen, te
verplaatsen of verwijderen.
Artikel 33. Beschadigen roerende goederen (art. 559, 1° Strafwetboek)
Het opzettelijk beschadigen of vernielen van andermans roerende eigendommen.
Artikel 34. Nachtlawaai (art. 561, 1° Strafwetboek)
Het veroorzaken van nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan
worden verstoord.
Artikel 35. Feitelijkheden en lichte gewelddaden (art. 563, 3° Strafwetboek)
De daders van feitelijkheden of lichte gewelddaden, mits zij niemand gewond of geslagen hebben
en mits de feitelijkheden niet tot de klasse van de beledigingen behoren ; in het bijzonder zij die
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opzettelijk, doch zonder het oogmerk om te beledigen, enig voorwerp op iemand werpen dat
hem kan hinderen of bevuilen.
Artikel 36. Het geheel of gedeeltelijk bedekken van het aangezicht (art. 563bis Strafwetboek)
Zij die zich, behoudens andersluidende wetsbepalingen, in de voor het publiek toegankelijke
plaatsen begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet
herkenbaar zijn. Deze bepaling geldt niet in die gevallen waar een arbeidsreglement of een
politieverordening naar aanleiding van feestactiviteiten het niet herkenbaar zijn voorschrijft of
toelaat.
VERKEERSINBREUKEN OF OVERTREDINGEN BETREFFENDE STILSTAAN EN PARKEREN
EERSTE CATEGORIE
Artikel 37
Binnen de woonerven en de erven is het parkeren verboden, behalve op de plaatsen die
afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de
letter “P” is aangebracht, of op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat (art. 22bis, 4°, a) KB 1
december 1975).
Artikel 38
Op de openbare wegen voorzien van verhoogde inrichtingen, die aangekondigd zijn door de
verkeersborden A14 en F87, of die op de kruispunten alleen aangekondigd zijn door de
verkeersborden A14, of die gelegen zijn binnen een zone afgebakend door de verkeersborden
F4a en F4b, is stilstaan en parkeren verboden op deze inrichtingen, behoudens plaatselijke
reglementering (art. 22ter, 1, 3° KB 1 december 1975).
Artikel 39
In voetgangerzones is het parkeren verboden (art. 22sexies, 1 en 2 KB 1 december 1975).
Artikel 40
Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld rechts ten opzichte van zijn
rijrichting ; indien het een rijbaan is met eenrichtingsverkeer, mag het evenwel langs de ene of de
andere kant gestald worden (art. 23.1, 1° KB 1 december 1975).
Artikel 41
Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld buiten de rijbaan op de
gelijkgrondse berm of, buiten de bebouwde kommen, op eender welke berm; indien het een
berm betreft die de voetgangers moeten volgen, moet langs de buitenkant van de openbare weg
een begaanbare strook van ten minste 1,50 meter breed vrijgelaten worden; indien de berm niet
breed genoeg is, moet het voertuig gedeeltelijk op de berm en gedeeltelijk op de rijbaan
opgesteld worden; indien er geen bruikbare berm is, moet het voertuig op de rijbaan opgesteld
worden (art. 23.1, 2° KB 1 december 1975).
Artikel 42
Elk voertuig dat volledig of ten dele op de rijbaan opgesteld is, moet geplaatst worden:
1° zover mogelijk van de aslijn van de rijbaan ;
2° evenwijdig met de rand van de rijbaan, behoudens bijzondere plaatsaanleg;
3° in één enkele file.
Motorfietsen zonder zijspan of aanhangwagen mogen evenwel haaks op de rand van de rijbaan
parkeren voor zover zij daarbij de aangeduide parkeermarkering niet overschrijden (art. 23.2,
eerste lid, 1°, 2° en 3° en tweede lid KB 1 december 1975).
Artikel 43
Fietsen en tweewielige bromfietsen moeten buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in
artikel 75.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 opgesteld worden zonder het verkeer
van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken, behalve op plaatsen gesignaleerd
zoals voorzien in artikel 70.2.1.3°. f van het koninklijk besluit van 1 december 1975 (art. 23.3 KB 1
december 1975).
Artikel 44
Motorfietsen mogen buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 van het
koninklijk besluit van 1 december 1975 opgesteld worden zonder het verkeer van de andere
weggebruikers te hinderen of onveilig te maken (art. 23.4 KB 1 december 1975).
Artikel 45
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Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke plaats waar het duidelijk
een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou
kunnen hinderen, inzonderheid (art. 24, eerste lid, 2°, 4° en 7° tot 10° KB 1 december 1975):
45.1 op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter van de plaats waar de fietsers en
bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan
te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden;
45.2 op de rijbaan op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter voor de oversteekplaatsen
voor voetgangers en de oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige
bromfietsen;
45.3 in de nabijheid van de kruispunten, op minder dan 5 meter van de verlenging van de
naastbijgelegen rand van de dwarsrijbaan, behoudens plaatselijke reglementering;
45.4 op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten op de kruispunten, behoudens plaatselijke
reglementering;
45.5 op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten buiten de kruispunten behalve voor
voertuigen waarvan de hoogte, lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer de
onderkant van die verkeerslichten zich ten minste 2 meter boven de rijbaan bevindt;
45.6 op minder dan 20 meter voor de verkeersborden behalve voor voertuigen waarvan de
hoogte, lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer de onderkant van die
verkeersborden zich ten minste 2 meter boven de rijbaan bevindt.
Artikel 46
Het is verboden een voertuig te parkeren (art. 25.1, 1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, en 13° KB 1
december 1975):
46.1 op minder dan 1 meter zowel voor als achter een ander stilstaand of geparkeerd voertuig en
op elke plaats waar het voertuig het instappen in of het wegrijden van een ander voertuig zou
verhinderen;
46.2 op minder dan 15 meter aan weerszijden van een bord dat een autobus-, trolleybus- of
tramhalte aanwijst;
46.3 voor de inrij van eigendommen, behalve de voertuigen waarvan het inschrijvingsteken
leesbaar op die inrij is aangebracht;
46.4 op elke plaats waar het voertuig de toegang tot buiten de rijbaan aangelegde
parkeerplaatsen zou verhinderen;
46.5 buiten de bebouwde kommen op de rijbaan van een openbare weg waarop het
verkeersbord B9 is aangebracht;
46.6 op de rijbaan wanneer deze verdeeld is in rijstroken, behalve op de plaatsen waar het
verkeersbord E9a of E9b is aangebracht;
46.7 op de rijbaan langs de gele onderbroken streep, bedoeld in artikel 75.1.2.° van het koninklijk
besluit van 1 december 1975;
46.8 op rijbanen met tweerichtingsverkeer tegenover een ander stilstaand of geparkeerd
voertuig, wanneer twee andere voertuigen daardoor elkaar moeilijk zouden kunnen kruisen;
46.9 op de middelste rijbaan van een openbare weg met drie rijbanen;
46.10 buiten de bebouwde kommen, langs de linkerkant van een rijbaan van een openbare weg
met twee rijbanen of op de middenberm die deze rijbanen scheidt.
Artikel 47
Het is verboden onjuiste aanduidingen op de schijf te laten verschijnen. De aanduidingen van de
schijf mogen niet gewijzigd worden voordat het voertuig de parkeerplaats verlaten heeft (art.
27.1.3 KB 1 december 1975).
Artikel 48
Het is verboden op de openbare weg motorvoertuigen die niet meer kunnen rijden en
aanhangwagens langer dan vierentwintig uur na elkaar te parkeren (art. 27.5.1 KB 1 december
1975).
Artikel 49
Binnen de bebouwde kommen is het verboden op de openbare weg auto's, slepen en
aanhangwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton langer dan acht uur
na elkaar te parkeren, behalve op de plaatsen waar het verkeersbord E9a, E9c of E9d is
aangebracht (art. 27.5.2 KB 1 december 1975).
Artikel 50
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Het is verboden op de openbare weg reclamevoertuigen langer dan drie uur na elkaar te
parkeren (art. 27.5.3 KB 1 december 1975).
Artikel 51
Het niet hebben aangebracht van de speciale kaart bedoeld in artikel 27.4.3 van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 of het door artikel 27.4.1 van hetzelfde besluit hiermee
gelijkgesteld document op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het
voorste gedeelte van het op een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap
geparkeerde voertuig (art. 27bis KB 1 december 1975).
Artikel 52
Het niet in acht nemen van het verkeersbord C3 of F103 wanneer deze inbreuken vastgesteld
worden door automatisch werkende toestellen (art. 68.3 en 71 KB 1 december 1975).
Artikel 53
Verkeersborden E1, E3, E5, E7 en van type E9 betreffende het stilstaan en het parkeren niet in
acht nemen (art. 70.2.1 KB 1 december 1975).
Artikel 54
Verkeersbord E11 niet in acht nemen (art. 70.3 KB 1 december 1975).
Artikel 55
Het stilstaan of parkeren is verboden op markeringen van verkeersgeleiders en
verdrijvingsvlakken (art. 77.4 KB 1 december 1975).
Artikel 56
Het stilstaan of parkeren is verboden op witte markeringen bedoeld in artikel 77.5 van het
koninklijk besluit van 1 december 1975 die de plaatsen afbakenen waar de voertuigen moeten
staan (art. 77.5 KB 1 december 1975).
Artikel 57
Het stilstaan of parkeren is verboden op de dambordmarkering die bestaat uit witte vierkanten
die op de grond zijn aangebracht (art. 77.8 . KB 1 december 1975).
TWEEDE CATEGORIE
Artikel 58
Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke plaats waar het duidelijk
een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou
kunnen hinderen, inzonderheid (art. 24 lid 1, 1°, 2°, 4°, 5° en 6° KB 1 december 1975) :
58.1 op de trottoirs en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde bermen, behoudens
plaatselijke reglementering;
58.2 op de fietspaden en op minder dan 3 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders
van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of
de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden;
58.3 op de oversteekplaatsen voor voetgangers, op de oversteekplaatsen voor fietsers en
bestuurders van tweewielige bromfietsen en op de rijbaan op minder dan 3 meter voor deze
oversteekplaatsen;
58.4 op de rijbaan in de onderbruggingen, in de tunnels en behoudens plaatselijke
reglementering onder de bruggen;
58.5 op de rijbaan nabij de top van een helling en in een bocht wanneer de zichtbaarheid
onvoldoende is.
Artikel 59
Het is verboden een voertuig te parkeren (art. 25.1, 4°, 6° en 7° KB 1 december 1975):
60.1 op de plaatsen waar de voetgangers en de fietsers en bestuurders van tweewielige
bromfietsen op de rijbaan moeten komen om omheen een hindernis te gaan of te rijden;
60.2 op de plaatsen waar de doorgang van spoorvoertuigen zou belemmerd worden;
60.3 wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter breed zou worden.
Artikel 60
Het is verboden een voertuig te parkeren op de parkeerplaatsen gesignaleerd zoals voorzien in
artikel 70.2.1.3°, c van het koninklijk besluit van 1 december 1975 weg behalve voor de
voertuigen gebruikt door personen met een handicap die in het bezit zijn van een speciale kaart
zoals bedoeld in artikel 27.4.1 of 27.4.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 (art.
25.1.14° KB 1 december 1975).
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SANCTIONERING
Artikel 61
In 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 dit politiereglement.
Artikel 62
Voor zover wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen of reglementen
niet in andere straffen voorzien, kunnen de inbreuken op de bepalingen van deze verordening
gestraft worden met een administratieve sanctie, overeenkomstig de wet van 24 juni 2013:
- de opgelegde administratieve geldboete voor meerderjarigen bedraagt maximum 350 euro;
- de geldboete voor minderjarigen, die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op het
tijdstip van de feiten, bedraagt maximum 175 euro;
- de administratieve schorsing van een door de gemeente verleende toestemming of
vergunning;
- de administratieve intrekking van een door de gemeente verleende toestemming of
vergunning;
- de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting.
Artikel 63
Volgende alternatieve maatregelen voor de administratieve geldboete kunnen worden opgelegd:
- de gemeenschapsdienst, gedefinieerd als zijnde een prestatie van algemeen belang uitgevoerd
door de overtreder ten gunste van de gemeenschap (collectiviteit);
- de lokale bemiddeling, gedefinieerd als zijnde een maatregel die het voor de overtreder
mogelijk maakt om, door tussenkomst van een bemiddelaar, de veroorzaakte schade te
herstellen of schadeloos te stellen of om het conflict te doen bedaren.
De bemiddelingsprocedure en de daarmee gepaard gaande nadere regels worden beschreven in
het Koninklijk Besluit van 28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten
voor de bemiddeling in het kader van de wet betreffende de Gemeentelijke Administratieve
Sancties (GAS).
Artikel 64
Wanneer een overtreding van een bepaling is begaan met een motorvoertuig wordt bij
afwezigheid van de bestuurder de administratieve geldboete ten laste gelegd van de houder van
de kentekenplaat van het voertuig. De houder van de kentekenplaat mag met alle middelen
aantonen wie op het ogenblik van de feiten met het voertuig reed. Zo de door de houder van de
kentekenplaat aangeduide persoon de inbreuk niet weerlegt/ontkent, wordt de administratieve
geldboete hem/haar ten laste gelegd.
Artikel 65
In geval van niet naleven van de voorwaarden opgenomen in een vergunning of toelating zoals
bedoeld in dit politiereglement, kunnen een schorsing of intrekking van een vergunning of
sluiting van een exploitatie als administratieve sancties worden opgelegd door het College van
Burgemeester en Schepenen overeenkomstig de GAS-wet.
Artikel 66
Dit politiereglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 en 187 van het
Gemeentedecreet en de wet van 24 juni 2013.
Artikel 67
Het gemeenteraadsbesluit van 27 augustus 2008 betreffende vaststellen gecoördineerd
politiereglement gemeente Stekene (gemeentelijke administratieve sancties), gewijzigd bij
gemeenteraadsbesluiten van 27 oktober 2009, 26 oktober 2010 en 28 juni 2011, op te
heffen met ingang van 1 januari 2016.
Artikel 68
Een voor eensluidend afschrift van dit besluit toe te zenden aan de deputatie van de
provincieraad, aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan de griffie van de
politierechtbank (artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet) en aan de procureur des Konings van
het parket Oost-Vlaanderen evenals een elektronische versie aan de referentiemagistraat (artikel
1, protocolakkoord betreffende gemeentelijke administratieve sancties).
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