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Hoofdstuk 1 — Algemene bepalingen. 

 

Artikel 1.1. 

Dit reglement heeft tot doel de voornaamste vormen van 

openbare overlast tegen te gaan. 

Als openbare overlast worden beschouwd alle lichte 

vormen van verstoringen van de openbare rust, veilig-

heid, gezondheid en zindelijkheid. 

 

Artikel 1.2. 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan 

onder: 

eigenaar: eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachthouder, 

opstalhouder, huurder, gebruiker. 

 

Hoofdstuk 2 — Lawaai. 

 

Artikel 2.1. 

§ 1. Het maken overdag van lawaai of rumoer zonder 

noodzaak of te wijten aan een gebrek aan vooruitzicht 

of voorzorg, en dat de rust van de inwoners kan versto-

ren, is verboden. 

Het bewijs kan met alle mogelijke middelen geleverd 

worden. 

 

§ 2. Een geluid wordt als niet hinderlijk beschouwd 

wanneer dit het gevolg is van: 

 werken aan de openbare weg of voor het aanleggen 

van openbare nutsvoorzieningen, uitgevoerd met 

toestemming van de daartoe bevoegde overheid of in 

opdracht van die overheid; 

 van werken die op werkdagen en zaterdagen aan 

private eigendommen worden uitgevoerd, waarvoor 

de bevoegde overheid een vergunning heeft ver-

leend, en van verbeterings-, verbouwings- of onder-

houdswerken aan dergelijke eigendommen die zon-

der vergunning kunnen worden uitgevoerd, en waar-

bij de nodige voorzorgen worden getroffen om over-

dreven of niet noodzakelijk lawaai te voorkomen; 

 van werken of handelingen die dringend of zonder 

verder uitstel moeten worden uitgevoerd ter be-

scherming van personen of eigendommen, of ter 

voorkoming van rampen; 

 van een door het gemeentebestuur vergunde mani-

festatie, voorzover de in de vergunning opgelegde 

voorwaarden worden nageleefd. 

Deze opsomming is niet limitatief. 

 

Artikel 2.2. 

Het is verboden op de openbare weg en op de openbare 

plaatsen in de open lucht fluiten, bellen, sirenes, mu-

ziek, toestellen met geluidsversterking te laten functio-

neren. 

 

Dit verbod geldt niet voor foor- en marktkramers tijdens 

de officiële kermissen en op de openbare markten of 

beurzen. 

 

Artikel 2.3. 

De burgemeester kan toelating geven voor het gebruik 

op de openbare weg van toestellen met geluidsverster-

king voor het maken van reclame voor handelsactivitei-

ten, de aankondiging van evenementen of openlucht-

feesten. Hij kan in de toelating beperkingen opleggen. 

 

Artikel 2.4. 

In open lucht is het gebruik van werktuigen aangedre-

ven door ontploffings- of elektrische motoren verboden 

op zondagen en wettelijke feestdagen. 

 

Dit verbod geldt niet: 

 voor foor en marktkramers tijdens de officiële 

kermissen en op de openbare markten of beurzen; 

 voor het uitvoeren van dringende werken, waarvan 

uitstel ernstig gevaar zou opleveren; 

 voor de landbouwmachines aangewend voor de 
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normale exploitatie van een landbouwbedrijf. 

 

Artikel 2.5. 

In open lucht op minder dan 100 meter van woningen is 

het in werking houden van een koelinstallatie op een 

stilstaande vrachtwagen verboden. 

 

Dit verbod geldt niet tijdens het lossen en laden. 

 

Artikel 2.6. 

Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke 

toelating van de burgemeester knalpotten af te schieten, 

vogelschrikkanonnen te laten knallen, vreugdevuren aan 

te leggen, vuurwerk af te steken of andere brandbare 

mengsels te doen ontploffen. De burgemeester kan in de 

toelating beperkingen opleggen. 

 

Hoofdstuk 3 — Dieren. 

 

Artikel 3.1. 

§ 1. In het woongebied moeten dieren aan de leiband 

worden gehouden op de openbare wegen en voor 

publiek toegankelijke plaatsen. 

 

§ 2. Buiten het woongebied moeten dieren steeds 

onder toezicht worden gehouden door een begeleider op 

de openbare wegen en voor publiek toegankelijke 

plaatsen. 

 

§ 3. De begeleider moet zijn dier terughouden wan-

neer voorbijgangers naderen. 

 

Artikel 3.2. 

Met uitzondering van assistentiehonden, is de toegang 

met dieren verboden op: 

 de gemeentelijke begraafplaatsen; 

 de gemeentelijke sportinfrastructuur; 

 de gemeentelijke openbare gebouwen; 

 de gemeentelijke speelpleinen en parken. 

 

Artikel 3.3. 

Hondenuitwerpselen zijn geen huishoudelijk afval. In 

het woongebied zijn de begeleiders verplicht: 

 te beletten dat hun hond de openbare wegen, pleinen 

en parken, de aanplantingen en de bermen bevuilt; 

 op de hiervoor vermelde plaatsen de uitwerpselen 

van hun hond onmiddellijk te verwijderen; 

 hun hond gebruik te laten maken van de aanwezige 

hondenweides. 

De begeleider, met uitzondering van blinden, moet 

steeds in het bezit zijn van een zakje voor het opruimen 

van uitwerpselen. 

 

Artikel 3.4. 

Honden of andere dieren mogen geen abnormale hinder 

veroorzaken voor de omwonenden door aanhoudend 

geblaf of ander aanhoudend geluid. De houders van 

dieren die de rust van de omwonenden stoort, zijn 

strafbaar. 

 

Artikel 3.5. 

Het is verboden kwaadaardige of woeste dieren te laten 

rondzwerven. 

 

Artikel 3.6. 

Elke moedwillige handeling die de vallende wedstrijd-

duiven kan afschrikken, is verboden. 

 

Hoofdstuk 4 — Vuur en rook. 

 

Artikel 4.1. 
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan 

onder: 

1° verbrandingstoestel: kolenkachel, houtkachel, 

allesbrander, open haard, of andere installatie be-

stemd voor het gebruik van vaste brandstoffen; 

2° onbehandeld hout: hout dat niet geverfd, gevernist of 

behandeld is met beschermingsmiddelen; 

3° [afvalstoffen: de stoffen vermeld in artikel 3 van 

Materialendecreet.] 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2016-11-17] 
 

Artikel 4.2. 
[In afwijking van artikel 6.11.1, 5° en 8°, van het besluit 

van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende 

algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne 

(Vlarem II), is voor de verbranding in open lucht een 

voorafgaande toelating van de burgemeester vereist, 

wanneer het gaat om: 

1° het verbranden van droog onbehandeld hout bij het 

maken van een kampvuur; 

2° het verbranden van droog brandbaar materiaal, met 

uitzondering van afvalstoffen, droog onbehandeld 

hout en onversierde kerstbomen in het kader van 

folkloristische evenementen.] 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2016-11-17] 
 

Artikel 4.3. 
[Met behoud van de toepassing van artikel 6.11.1, van 

het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 

houdende algemene en sectorale bepalingen inzake 

milieuhygiëne (Vlarem II), moeten de aldaar bedoelde 

toegelaten verbrandingen in open lucht plaatshebben: 

1° op een afstand van meer dan 100 meter van bewo-

ning; 

2° na zonsopgang en voor zonsondergang; dit geldt niet 

het maken van een kampvuur; 

3° zodanig dat de rook en/of de opvliegende verbrande 

bestanddelen door de heersende windrichting niet 

naar de buren worden gedreven, het zicht niet be-

lemmeren op de openbare weg of enig brandgevaar 

kunnen opleveren voor omliggende goederen.] 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2016-11-17] 
 

Artikel 4.4. 

Verbrandingstoestellen mogen enkel gestookt worden 

met onbehandeld droog hout, steenkool of afgeleide 

producten. De verbranding moet gebeuren voor de 

verwarming van een woongelegenheid, een werkplaats 

of gekoppeld zijn aan een productieproces. 

 



POLITIEREGLEMENT — OPENBARE OVERLAST Blz. 3/6 

GEMEENTEBESTUUR LIEDEKERKE 

Artikel 4.5. 

De verbrandingstoestellen moeten optimaal afgesteld 

zijn en de schoorstenen waarop ze zijn aangesloten 

moeten goed onderhouden zijn. 

 

Artikel 4.6. 

Het gebruik van een barbecue is toegelaten in private 

tuinen. Het toestel moet opgesteld staan op minstens 

twee meter van de perceelsgrens. 

 

Hoofdstuk 5 — Geurhinder. 

 

Artikel 5.1. 

Het is verboden op de openbare weg of op de openbare 

plaatsen stoffen achter te laten die stank veroorzaken of 

de lucht bederven. 

 

Artikel 5.2. 

De vervoerder van sterk geurende stoffen, of stoffen die 

uitwasemingen, stof of bevuiling veroorzaken, moet de 

nodige maatregelen treffen om hinder te vermijden. 

 

Artikel 5.3. 

Het is verboden zonder schriftelijk akkoord van de 

aanpalende eigenaars een mest- of composthoop aan te 

brengen op minder dan twee meter van de perceels-

grens. Voor een compostvat geldt een afstand één meter. 

 

Hoofdstuk 6 — Drukwerk. 

 

Artikel 6.1. 

§ 1. Het is verboden folders of ongeadresseerd 

reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in 

leegstaande panden of in de brievenbussen met een 

klever die aanduidt dat de bewoner geen reclamedruk-

werk of regionale pers wenst te ontvangen. 

 

§ 2. Het is verboden folders of ongeadresseerd 

reclamedrukwerk te bedelen in leegstaande panden of in 

de brievenbussen met een klever die aanduidt dat de 

bewoner geen reclamedrukwerk wenst te ontvangen. 

Regionale pers bedelen is wel toegelaten. 

 

Artikel 6.2. 

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. 

De eigenaar van een leegstaand pand brengt op de 

brievenbus een klever aan zodat er geen ongeadresseer-

de post meer in terechtkomt. 

 

Hoofdstuk 7 — Aanplakken. 

 

Artikel 7.1. 
Het is verboden opschriften, graffiti, affiches, publici-

teitsborden, spandoeken, vlugschriften, plakbriefjes aan 

te brengen: 

 op de openbare weg; 

 op straatmeubilair, verkeerssignalisatie, bomen, 

aanplantingen, palen, omheiningen, monumenten, 

muren of andere bouwwerken gelegen langs de 

openbare weg. 

 

Artikel 7.2. 
§ 1. Voor het plaatsen van publiciteitsborden op 

privé-eigendom is vooraf een schriftelijke toelating van 

de eigenaar vereist. 

 

§ 2. Voor het plaatsen van publiciteitsborden of 

wegwijzers voor culturele, sportieve, artistieke, mens-

lievende, letterkundige of wetenschappelijke evenemen-

ten langs de openbare weg is vooraf een schriftelijke 

toelating de burgemeester vereist. Hij kan in de toela-

ting beperkingen opleggen. 

 

§ 3. Voor het plaatsen van publiciteitsborden langs 

provinciewegen of gewestwegen is vooraf een schrifte-

lijke toelating van de wegbeheerder vereist. 

 

Artikel 7.3. 
Op de gemeentelijke aanplakborden/aanplakzuilen 

mogen affiches aangebracht worden om culturele, 

sportieve, artistieke, menslievende, letterkundige of 

wetenschappelijke evenementen bekend te maken. 

 

Artikel 7.4. 
Het is verboden: 

1° de officiële berichten te overplakken, te scheuren of 

af te trekken; 

2° meer dan één affiche voor hetzelfde evenement aan 

te brengen op hetzelfde bord/zuil. 

 

Artikel 7.5. 

Verkiezingsaffiches mogen alleen aangebracht worden 

op de borden die het gemeentebestuur plaatst naar 

aanleiding van bij de wet bepaalde verkiezingen. 

 

Hoofdstuk 8 — Onbebouwde terreinen. 

 

Artikel 8.1. 

De eigenaar is verplicht zijn braakliggend terrein in het 

woongebied te onderhouden en vrij te houden van 

ruigtekruiden, zoals netels, bramen, enz. 

 

Hoofdstuk 9 — Openbare wegen. 
 

Artikel 9.1. 

Het is verboden de openbare weg te bevuilen met slijk 

of aarde. 

Voertuigen met bevuilde wielen moeten eerst gereinigd 

worden vooraleer zich op de openbare weg te begeven. 

 

Artikel 9.2. 

Het is verboden: 

1° slijk, zand en dergelijke dat zich op het trottoir voor 

de woningen bevindt op de straten, in de greppels of 

rioolmonden te vegen; 

2° aal, olie of andere vervuilende stoffen op de openba-

re weg te gieten of te storten in de riolen, grachten of 

andere oppervlaktewateren. 
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Artikel 9.3. 

Het is verboden zonder voorafgaande vergunning van 

het college van burgemeester en schepenen drankauto-

maten, broodautomaten of andere toestellen, voorwer-

pen of recipiënten op te stellen op het trottoir. 

Het is verboden zonder voorafgaande vergunning van 

het college van burgemeester en schepenen koopwaren 

uit te stallen op het trottoir. 

Het is verboden zonder voorafgaande vergunning van 

het college van burgemeester en schepenen caféterras-

sen, uitstalramen of reclameborden te plaatsen op de 

openbare weg. 

 

Artikel 9.4. 

Het is verboden de doorgang op de openbare weg te 

belemmeren door er materialen, steigers, of andere 

voorwerpen achter te laten. 

 

Artikel 9.5. 

§ 1. De burgemeester kan toelating geven voor het 

plaatsen van een afvalcontainer op de openbare weg. Hij 

kan in de toelating beperkingen opleggen. 

 

§ 2. De burgemeester kan toelating geven voor het 

inrichten van een bouwwerf op de openbare weg. Hij 

kan in de toelating beperkingen opleggen. 

 

Artikel 9.6. 

Het is verboden zonder toelating van het college van 

burgemeester en schepenen werkzaamheden uit te 

voeren op het openbaar of privaat domein van de 

gemeente, zowel aan de oppervlakte als onder de grond. 

 

Artikel 9.7. 

Het is verboden straatmeubilair, verkeerssignalisatie, 

palen, omheiningen, muren of andere openbare eigen-

dommen gelegen langs de openbare weg opzettelijk te 

beschadigen. 

 

Artikel 9.8. 

De eigenaar is verplicht sneeuw en ijs te ruimen voor 

zijn woning of het trottoir slipvrij te maken zodat een 

vrije doorgang ontstaat voor de voetgangers. Het ge-

ruimde materiaal moet aan de rand van het trottoir 

opgehoopt worden en mag niet op de rijbaan gegooid of 

geveegd worden. 

 

Artikel 9.9. 

Het opzettelijk aanrichten van schade aan planten langs 

de openbare wegen, op de openbare pleinen en in de 

openbare parken is verboden. 

 

Artikel 9.10. 

Het gemeentebestuur onderhoudt de aanplantingen 

langs de openbare wegen, op de openbare pleinen en in 

de openbare parken. 

Inwoners mogen niet op eigen initiatief snoeien of 

onderhoud uitvoeren aan het openbaar groen zonder 

voorafgaande schriftelijke toelating van het college van 

burgemeester en schepenen. 

 

Artikel 9.11. 

Onverminderd de voorschriften van de stedenbouwkun-

dige vergunningen, moet de eigenaar ervoor zorgen dat 

zijn bomen, hagen, heesters en andere aanplantingen 

zodanig gesnoeid zijn dat ze de zichtbaarheid en de vrije 

doorgang voor de weggebruikers niet hinderen, de 

zichtbaarheid van de verkeerstekens niet belemmeren en 

geen gevaar opleveren voor nutsleidingen en transport-

leidingen. 

 

Artikel 9.12. 

[…] 

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit van 2011-11-24. 

 

Artikel 9.13. 

De eigenaar van een gebouw moet, zonder dat dit voor 

hem enige schadeloosstelling impliceert, toestaan dat op 

de gevel aanduidingen van openbaar nut en andere 

nutsvoorzieningen worden aangebracht. 

 

[Hoofdstuk 9bis — Speelpleintjes en sportvelden. 

 

Artikel 9bis.1. 

De gemeentelijke speelpleintjes en sportvelden met het 

aanwezig meubilair staan ter beschikking van de bevol-

king. 

De speeltuigen, banken, stoelen, tafels en dergelijke 

mogen alleen op de daartoe voorziene wijze gebruikt 

worden. 

 

Artikel 9bis.2. 

De toegang tot het speelpleintje langs de Meersstraat is 

verboden voor het publiek: 

 van 21.00 uur tot 08.00 uur, in de periode van de het 

jaar met wintertijd; 

 van 23.00 uur tot 07.00 uur, in de periode van de het 

jaar met zomertijd. 

 

Artikel 9bis.3. 

De toegang tot het voetbalveld met kunstgras en het 

naastgelegen voetbalveld met natuurgras, gelegen langs 

de Sportlaan, is verboden voor het publiek. Het gebruik 

van deze oefenterreinen is voorbehouden aan voetbal-

clubs, die een toelating hebben van het gemeentebe-

stuur. 

 

Artikel 9bis.4. 

Het is verboden met een fiets, bromfiets of ander voer-

tuig rond te rijden op de gemeentelijke speelpleintjes en 

sportvelden. 

 

Artikel 9bis.5. 

Het is verboden zich met een paard of een ander rijdier 

te begeven op de gemeentelijke speelpleintjes en sport-

velden. 

 

Artikel 9bis.6. 

De maatregelen vermeld in dit hoofdstuk zullen gesig-

naleerd worden met pictogrammen, aangebracht aan 

elke ingang van de speelpleintjes en sportvelden.] 
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[Ingevoegd bij gemeenteraadsbesluit van 2015-05-21] 

 

Hoofdstuk 10 — Ambtshalve maatregelen. 

 

Artikel 10.1. 

[…] 

 

[Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit van 2015-05-21] 

 

Hoofdstuk 11 — Strafwetboek. 
 

Artikel 11.1. 

[De overtreders van de artikelen 398[MM16], 

448[MM17], 461[MM18], 463[MM19], 521, derde 

lid[MM20], 526, 534bis[MM22], 534ter[MM23], 537, 

545, 559, 1°, 561, 1°, 563, 2° en 3° en 563bis[MM30] 

van het Strafwetboek kunnen worden bestraft met de 

straffen bepaald in het Strafwetboek of met een admini-

stratieve geldboete.] 

 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2015-05-21] 

 

Hoofdstuk 12 — Bemiddeling. 

 

Artikel 12.1. 

[…] 

 

[Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit van 2015-05-21] 

 

Hoofdstuk 13 — Sancties. 

 

Artikel 13.1. 

De overtreders van de bepalingen van dit reglement 

worden bestraft met een administratieve geldboete, 

onverminderd de ambtshalve getroffen maatregelen. 

 

Worden bestraft met een administratieve geldboete van 

150 euro tot [350] euro de inbreuken op artikel 4.2, 

artikel 9.7, artikel 9.10 en artikel 11.1 van dit reglement. 

Worden bestraft met een administratieve geldboete van 

50 euro tot 200 euro de inbreuken op artikel 2.1, artikel 

2.5, artikel 3.3, artikel 4.4, artikel 5.2, artikel 6.1, artikel 

6.2, artikel 7.1, artikel 8.1, artikel 9.3, artikel 9.4, artikel 

9.5, artikel 9.6, artikel 9.8 en artikel 9.12 van dit regle-

ment. 

Worden bestraft met een administratieve geldboete van 

10 euro tot 150 euro de inbreuken op alle overige 

artikelen van dit reglement. 

 

Dezelfde straf geldt ook voor het niet naleven door de 

vergunninghouder van de voorwaarden opgelegd in de 

vergunning. 

 

Indien de overtreder minderjarig is en de volle leeftijd 

van [veertien] jaar heeft bereikt op het tijdstip van de 

feiten, is de maximum geldboete [175] euro. 

 

Artikel 13.2. 

[De bepalingen van het gemeenteraadsbesluit van 29 

september 2005 — Politie — Algemeen reglement op 

de administratieve geldboeten, zijn van toepassing op 

dit reglement.] 

 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2015-05-21] 

 

Artikel [MM31]13.3. 

[…] 

 

[Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit van 2015-05-21] 

 

Artikel [MM32]13.4. 

[…] 

 

[Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit van 2015-05-21] 

 

Hoofdstuk 14 — Slotbepalingen. 

 

Artikel 14.1. 

§ 1. Worden opgeheven: 

1° het gemeenteraadsbesluit van 1956-03-13 — Alge-

meen politiereglement, zoals gewijzigd bij gemeen-

teraadsbesluit van 1972-03-17, van 1986-10-16, van 

1993-02-18 en van 2002-10-24; 

2° het gemeenteraadsbesluit van 1986-10-16 — Politie 

— Reglement aangaande het aanbrengen van straat-

naamborden en huisnummers op privé eigendom-

men; 

3° het gemeenteraadsbesluit van 1990-09-06 — Politie 

— Reglement aangaande het plaatsen van een afval-

container en het inrichten van een bouwwerf op de 

openbare weg; 

4° het gemeenteraadsbesluit van 2002-10-24 — Politie 

— Reglement op openbare overlast, zoals gewijzigd 

bij gemeenteraadsbesluit van 2003-05-22. 

 

 

§ 2. De volgende bepalingen vermeld in artikel 14.1 

van het gemeenteraadsbesluit van 2002-10-24, blijven 

opgeheven: 

1° de artikelen 2 tot 4 van het gemeenteraadsbesluit van 

1986-09-25 — Politie — Reglement aangaande het 

gebruik der gemeentelijke speelpleintjes; 

2° het gemeenteraadsbesluit van 1989-11-09 — Politie 

— Reglement aangaande het gebruik van de ge-

meentelijke aanplakborden; 

3° het gemeenteraadsbesluit van 1991-09-12 — Politie 

— Reglement aangaande het uitvliegen van duiven; 

4° het gemeenteraadsbesluit van 1995-09-07 — Politie 

— Reglement aangaande het snoeien van aanplan-

tingen; 

5° het gemeenteraadsbesluit van 1996-11-28 — Politie 

— Reglement verbranden van afvalstoffen. 

 

Artikel 14.2. 

Dit reglement zal worden bekendgemaakt door een 

aanplakbrief. 

Het is bindend de vijfde dag na de bekendmaking. 

 

Artikel 14.3. 

Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit 

zal aangetekend worden verzonden naar: 

1° de bestendige deputatie van de provincieraad van 
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Vlaams-Brabant, voor kennisgeving; 

2° de procureur des konings; 

3° de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van 

Brussel, voor kennisgeving; 

4° de griffie van de politierechtbank van Halle, voor 

kennisgeving; 

5° de politiezone TARL, voor kennisgeving en uitvoe-

ring. 

 


