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NDC 581.291 

Wegwijzers 
 

Politiereglement

Afdeling 1 — Plaatsing van de bewegwijzering. 
 
Artikel 1. 
Het plaatsen van een bewegwijzering van door het 
publiek bezochte etablissementen en plaatsen op of 
langs de openbare weg is verboden, behoudens vooraf-
gaand, schriftelijk en uitdrukkelijk verlof van het 
college van burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 2. 
Het aantal wegwijzers voor een etablissement dat mag 
geplaatst worden is beperkt tot vier. 
 
Artikel 3. 
De wegwijzers worden geplaatst door het ge-
meentebestuur. 
De borden worden geleverd door de aanvrager.  Zij 
moeten voldoen aan de voorschriften van koninklijk 
besluit van 01 december 1975 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer. 
 
Artikel 4. 
De bewegwijzering: 
− die niet geplaatst door het gemeentebestuur, of 
− die niet voldoet aan de voorschriften van koninklijk 

besluit van 01 december 1975 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer, 

wordt op kosten van de overtreder verwijderd op bevel 
van de burgemeester. 
 

Afdeling 2 — Allerhande bepalingen. 
 
Artikel 5. 
Overtreding van de bepalingen van de artikelen 1 en 2 
van dit reglement wordt gestraft met gevangenisstraf 
van een dag tot zeven dagen en met geldboete van een 
[euro] tot vijfentwintig [euro], of met een van die 
straffen alleen, onverminderd de invordering van de 
verschuldigde belasting. 
 
Artikel 6. 
Wordt opgeheven het gemeenteraadsbesluit van 11 
oktober 1990 — politie — reglement aangaande weg-
wijzers voor privé instellingen. 
 
Artikel 7. 
Dit besluit zal door toedoen van het college van burge-
meester en schepenen bekendgemaakt worden door 
aanplakking. 
Het is bindend de vijfde dag na de bekendmaking. 
 
Artikel 8. 
Afschrift van dit besluit zal aan de bestendige deputatie 
van de provincieraad van Brabant worden gezonden. 
Afschrift van dit besluit zal aan de griffie van de recht-
bank van eerste aanleg van Brussel en aan de griffie van 
de politierechtbank van Lennik worden gezonden. 
Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving worden 
overgemaakt aan de vice-gouverneur van de provincie 
Brabant. 

 
Goedgekeurd bijgemeenteraadsbesluit van 1991 05 16 

 


