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DE GEMEENTERAAD:
Gelet op artikel 119bis§ 10 van de Gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd door het reparatiedecreet van 2009;
Gelet op de wetten van 13 mei 1999, 07 mei 2004 en 17 juni 2004 betreffende de
administratieve sancties;
Gelet op het KB van 17 maart tot inwerkingtreding van de wet van 17 juni 2004 tot
wijziging van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 20 juli 2005, houdende diverse bepalingen tot wijziging van
artikel 199bis van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de omzendbrief OOP 30bis van 02 januari 2005 (B.S. van 20.01.2005)
van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken aangaande de uitvoering van
gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het Milieuhandhavingsdecreet van 05.04.1999, gewijzigd bij decreet van
21.12.2007;
Gelet op de Omzendbrief COL /2006 betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties van het College van de Procureurs-Generaal bij de Hoven van beroep,
dd. 22 november 2007;
Gelet op het feit dat bepaalde inbreuken aangaande allerhande vormen van overlast
het meest efficiënt worden beteugeld met gemeentelijk administratieve sancties en
bovendien een aantal inbreuken gedepenaliseerd werden door de opheffing van
titel X van boek II van het strafwetboek en van de besluitwet van 29 december
1945 houdende het verbod van het aanbrengen van opschriften op de openbare
weg;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen tot goedkeuring door de gemeenteraad van een politiecodex van bepaalde inbreuken die worden bestraft met administratieve sancties:
- Parkeren in de blauwe zone;
- Voorkoming van hinder inzake huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde
afvalstoffen;
- De voorkoming van hinder door loslopende dieren;

-

Het niet aanbrengen van huisnummers;
BESLUIT met algemene stemmen:

Artikel 1.
Navolgend politiereglement integraal goed te keuren:

TITEL 1: DE ADMINISTRATIEVE VERORDENING MET BETREKKING
TOT DE BLAUWE ZONE, AFVALSTOFFEN, LOSLOPENDE DIEREN EN
HUISNUMMERS
“HOOFDSTUK 1: HET PARKEREN IN EEN ZONE WAAR HET PARKEREN BEPERKT IS IN TIJD (BLAUWE ZONE)

Artikel 1.1
Met ingang van 1 juli 2010 wordt een gemeentelijk GAS-reglement ingevoerd voor
het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg.
Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar dat
parkeren toegelaten is én waar een ‘blauwe zone’-reglementering van toepassing is.
Het gebruik van de parkeerschijf is verplicht van maandag tot en met vrijdag tussen
9.00 en 18.00 uur, uitgezonderd op de wettelijke feestdagen.
Onder openbare weg verstaat men de wegen.
Artikel 1.2
De gebruiker van een motorvoertuig die wenst te parkeren binnen een blauwe zone
dient steeds gebruik te maken van de parkeerschijf, overeenkomstig artikel 27.1.1
van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975. Deze dient zichtbaar achter de
voorruit te liggen en mag geen valse aanduidingen geven, noch mag de erop aangeduide parkeerduur verlopen zijn.
De administratieve sanctie is verschuldigd door de gebruiker van het voertuig. Indien de gebruiker niet gekend is, is de administratieve sanctie verschuldigd door de
titularis van de nummerplaat van het voertuig.
Artikel 1.3
Het parkeren van voertuigen, gebruikt door personen met een handicap is vrijgesteld van het gebruik van de parkeerkaart, mits het gebruik van de speciale kaart
voor personen met een handicap.
Het statuut van ‘persoon met een handicap wordt beoordeeld op het ogenblik van
het parkeren door het aanbrengen op een zichtbare plaats achter de voorruit van het

voertuig van de kaart uitgereikt overeenkomstig het ministerieel besluit van 29 juli
1991.

HOOFDSTUK 2: DE VOORKOMING VAN HINDER INZAKE HUISHOUDELIJKE EN DAARMEE GELIJKGESTELDE AFVALSTOFFEN
Artikel 2.01
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder huishoudelijke afvalstoffen
verstaan: afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere
huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden, zoals gedefinieerd
in artikel 2.1.1 van het VLAREA.
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, hierna vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
genoemd, verstaan: bedrijfsafvalstoffen van vergelijkbare aard, samenstelling en
hoeveelheid als huishoudelijke afvalstoffen en die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van dezelfde aard zijn als activiteiten van de normale werking van een
particuliere huishouding, zoals gedefinieerd in artikel 1.1.1, 82° van het VLAREA.
Artikel 2.02
Het is verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten ter inzameling aan te
bieden. Evenzo is het de inwoners verboden huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden in een andere gemeente. Dit geldt niet voor de recyclageparken beheerd door
Limburg.net.
Artikel 2.1 – Verbranden en sluikstorten van afvalstoffen
2.1.1. Het is verboden om het even welke afvalstoffen te verbranden, zowel in
open lucht als in gebouwen. . Alhoewel het te ontraden is, is het verbranden van
onbewerkt snoeiafval nog wel toegelaten op 100 m van woningen, heiden, bossen,
… op voorwaarde dat het te verbranden materiaal geen overmatige rookontwikkeling produceert en er geen enkele hinder is voor de buurt.
2.1.2. Het is verboden om het even welke afvalstof te sluikstorten. Onder sluikstorten wordt verstaan: het achterlaten, opslaan of storten van om het even welke afvalstof op openbare en private wegen, plaatsen, terreinen, op een wijze of op tijdstippen die niet overeenstemmen met deze politiecodex en andere wettelijke bepalingen en reglementeringen.
2.1.3. Het is verboden slijk, zand of afvalstoffen die zich voor of nabij de woning
bevinden op de openbare weg, fietspaden, voetpaden, bermen of openbaar domein,
in de greppels of in de rioolputten te vegen. Het is tevens verboden via de rioolputten of op enige andere wijze om het even welke afvalstoffen in de riolering te deponeren.
Artikel 2.2 – Reclamedrukwerk en gratis regionale pers
2.2.1. Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in leegstaande panden of achter te laten op andere plaatsen dan de brievenbus.

2.2.2. Door de gemeente worden zelfklevers voor het weigeren van ongeadresseerde reclamedrukwerk en/of gratis regionale pers ter beschikking gesteld. Het is verboden reclamedrukwerk en/of gratis regionale pers te bedelen in de brievenbussen
die voorzien zijn van deze of gelijkaardige zelfklevers.
2.2.3. Bij inbreuken zijn volgende personen in getrapte volgorde gehouden de administratieve sanctie te betalen: de natuurlijke of de rechtspersoon die beschouwd
wordt als zijnde de uitgever van het drukwerk. Wanneer de uitgever niet gekend is,
of indien hij in staat van onvermogen verkeert, wordt de belasting in afnemende
orde gevestigd op de drukker, de verdeler of de genieter onder wiens naam, logo of
embleem de reclame gevoerd wordt.
Artikel 2.3 - Inzameling van afval
Artikel 2.3.1 – Verbodsbepalingen
Artikel 2.3.1.1
2.3.1.1.1. Het is verboden volgende afvalstoffen aan te bieden bij om het even
welke selectieve inzameling:
gashouders en/of andere ontplofbare, ontbrandbare voorwerpen of stoffen;
krengen van dieren en slachtafval;
oude en vervallen geneesmiddelen;
2.3.1.1.2. Het is verboden selectief ingezamelde afvalstoffen, zoals papier en karton, textiel, glas, metalen, kga, groenafval, pmd-afval, klein gevaarlijk afval, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (aeea), bouw- en sloopafval, autobanden, houtafval, enz., aan te bieden in de afvalzakken voor de restafvalinzameling aan huis.
2.3.1.1.3. Het is verboden afvalstoffen selectief in te zamelen zonder toestemming
hiervoor van Limburg.net en/of de Burgemeester van de gemeente.

Artikel 2.3.1.2
Het is verboden afvalstoffen aan te bieden in strijd met volgende bepalingen uit de
politieverordening betreffende de inzameling en de beheersing van de huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen van 5 juli 2010.
2.3.1.2.1. De afvalstoffen moeten 24 uur voorafgaand aan de dag waarop de inzameling zal plaatsvinden en uiterlijk om zes uur ’s ochtends van de dag van de inzameling, buiten geplaatst worden.
2.3.1.2.2. De afvalstoffen worden in de voorgeschreven recipiënt of wijze aangeboden aan de rand van de openbare weg en vóór het betrokken perceel waar de
aanbieder woont of gevestigd is, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen. De aanbieder die afgelegen van de openbare weg

of langs wegen, plaatsen of stegen gevestigd is die niet door de wagens van de ophaaldienst bereikbaar zijn, of in geval er openbare werken aan de gang zijn die de
normale doorgang van de ophaaldiensten verhinderen, dient de voorgeschreven
recipiënten te plaatsen aan de toegankelijke openbare weg die het dichtst bij zijn
perceel grenst.
2.3.1.2.3. De inwoners die de recipiënt buitenzetten zijn verantwoordelijk voor het
eventueel uitspreiden van de inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen er
van.
2.3.1.2.4. Het is verboden de langs de openbare weg staande recipiënten te openen,
geheel of gedeeltelijk te ledigen en/of te doorzoeken, met uitzondering van het bevoegde personeel in de uitoefening van hun functie.
Artikel 2.3.2 – Definities
2.3.2.1 – Restafval :
Onder restafval wordt verstaan: alle afvalstoffen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, die in
de voorgeschreven recipiënt voor de inzameling van het restafval kunnen geborgen
worden.
2.3.2.1.1. Het restafval mag niet worden meegegeven met het grofvuil of een inzameling andere dan deze van het restafval.
2.3.2.1.2. Het is verboden voor de verwijdering van het restafval gebruik te maken
van het recyclagepark.
2.3.2.1.3. Het restafval dient gescheiden aangeboden te worden in een restafvalzak
van 44 liter of 22 liter met het opschrift ‘Limburg.net’. Tot 31 april 2013 worden
ook de oude restafvalzakken van 44 liter of 33 liter met het opschrift ‘Regionale
Milieuzorg’ of ‘Afvalmaatschappij Limburg’ nog aanvaard.
2.3.2.1.4. Het gewicht van de aangeboden recipiënt mag niet groter zijn dan:
- 5 kg voor restafvalzakken van 22 liter of 33 liter;
- 10 kg voor restafvalzakken van 44 liter;
2.3.2.1.5. Het restafval dient aangeboden te worden in een toestand die geen risico
inhoudt voor de veiligheid en/of gezondheid van de ophaler. Scherpe voorwerpen
dienen zodanig verpakt te worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de
ophalers van het restafval.
2.3.2.2. – Grofvuil:
Onder grofvuil wordt verstaan: alle afvalstoffen, ontstaan door de normale werking
van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit die omwille
van de omvang, de aard en/of het gewicht niet in de recipiënt voor de inzameling

van het restafval kunnen geborgen worden.
2.3.2.2.1. Selectief ingezamelde afvalstoffen, zoals papier en karton, textiel, glas,
metalen, kga, groenafval, pmd-afval, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (aeea), bouw- en sloopafval, autobanden, houtafval enz.. mogen niet worden
aangeboden voor de grofvuilophaling aan huis.
2.3.2.2.2. Het grofvuil mag niet worden meegegeven met het restafval of een inzameling, andere dan deze van het grofvuil.
2.3.2.2.3. Het grofvuil moet – indien nodig – stevig samengebonden worden zodat
het niet kan uiteenvallen.
2.3.2.2.4. Het gewicht van één afzonderlijk voorwerp of samengebonden bundel
mag niet groter zijn dan 70 kg. Het mag maximum 2 m lang en 1 m breed zijn en
het totaal volume is beperkt tot 2 m³ per aanbieding.
2.3.2.2.5. Alle voorwerpen dienen zodanig aangeboden te worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de ophalers van de afvalstoffen.
2.3.2.3 - Glas en metalen:
2.3.2.3.1. Onder glas wordt verstaan: holglas en vlakglas, ontstaan door de normale
werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit,
met uitzondering van vuurvaste voorwerpen, kristal, opaal glas, plexiglas, ander
hittebestendig glas, gloeilampen, spaarlampen, TL-lampen, porselein, aardewerk,
beeldbuizen, e.d..
Holglas betreft alle flessen en bokalen (verpakkingsglas), vlakglas betreft vensterglas.
2.3.2.3.2. Onder metalen wordt verstaan : alle gemengde metalen ontstaan door de
normale werking van een particuliere huishouding en ontdaan van alle er oorspronkelijk aan vast gehechte niet-metalen producten
2.3.2.3.3. Holglas mag niet worden meegegeven met het restafval, het grofvuil of
een selectieve inzameling, andere dan deze van glas.
2.3.2.3.4.
§1.Holglas dat naar de glascontainer gebracht wordt, dient, afhankelijk van de
kleur, in de daartoe voorziene glascontainers te worden gedeponeerd. Holglas dient
leeg en voldoende gereinigd te zijn.
§2.Het deponeren in glascontainers van om het even welke andere afvalstof dan hol
glas is verboden. Het is verboden om naast de glascontainers glas of andere afvalstoffen achter te laten.
§ 3. Het is verboden glas te deponeren in de glascontainers tussen 22.00 uur en
08.00 uur.
2.3.2.4 - Papier en karton:

Onder papier en karton worden verstaan: alle dag-, week- en maandbladen, tijdschriften en periodieken, reclamedrukwerk en ander drukwerk, publicaties, telefoon- en faxgidsen, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier, boeken en papieren of kartonnen verpakkingen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
2.3.2.4.1. Geolied papier of karton, papier met waslaag, carbonpapier, gelaagd papier, vervuild papier, vervuilde papieren en kartonnen verpakkingen, papieren
voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn, kaarten met
magneetbanden, behangpapier, cement-, meststof- en sproeistofzakken, e.d. mogen
niet worden meegegeven met de selectieve inzameling van papier en karton. Deze
afvalstoffen dienen als restafval of grofvuil in de voorgeschreven recipiënten, of
conform de van toepassing zijnde voorschriften, aangeboden.
2.3.2.4.2. Papier en karton mag niet worden meegegeven met het restafval, het
grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van papier en karton.
2.3.2.4.3. Het papier en karton dient aangeboden te worden hetzij in een stevige
kartonnen doos, hetzij in balen samengebonden met natuurtouw.
2.3.2.4.4. Het volume per aanbieding mag maximaal 1 m³ bedragen.
2.3.2.4.5. Het deponeren van om het even welke andere afvalstof dan papier en
karton in de voor inzameling aangeboden recipiënten of balen is verboden.
2.3.2.5 - Klein gevaarlijk afval:
Onder Klein Gevaarlijk Afval, hierna kga genoemd, wordt verstaan, de afvalstoffen
zoals opgesomd in artikel 5.5.2.1 van het VLAREA.
2.3.2.5.1. Kga wordt ingezameld op het recyclagepark.
2.3.2.5.2. Kga mag niet worden meegegeven met het restafval, het grofvuil of een
andere selectieve inzameling.
2.3.2.6 – Groenafval:
Onder groenafval wordt verstaan: organisch composteerbaar afval zoals snoeihout,
plantenresten, haagscheersel, bladeren, organisch afval uit parken en plantsoenen,
boomstronken, gazon- en wegbermmaaisel en kerstbomen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit. Onder snoeihout worden enkel takken met een diameter van minder dan 10 cm
verstaan.
2.3.2.6.1. Groenafval mag niet worden meegegeven met het restafval, het grofvuil
of een selectieve inzameling, andere dan deze van groenafval.
2.3.2.6.2. Verontreinigd groenafval wordt niet aanvaard bij de selectieve inzameling.
2.3.2.6.3. Het groenafval dient aangeboden te worden in de door Limburg.net ter

beschikking gestelde composteerbare groenafvalzakken, het gewicht van het recipiënt mag niet groter zijn dan 15 kg.
2.3.2.6.4. Het snoeihout dient met een natuurtouw te worden samengebonden tot
bundels van maximum 25 kg. De takken mogen maximaal 10 cm dik en 180 cm
lang zijn. Bundels die zijn samengebonden met een niet-composteerbaar touw
(plastic, ijzer,…) worden niet aanvaard.

2.3.2.7 - Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons
(PMD):
Onder plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons, ook pmdafval genoemd, wordt verstaan: plasticflessen en flacons, metalen verpakkingen
(inclusief kroonkurken) en drankkartons, met uitzondering van papieren en kartonnen
verpakkingen en glasverpakkingen, afkomstig van een
particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
2.3.2.7.1 De aangeboden plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en
drankkartons mogen geen kga, glas, etensresten, vloeistoffen of andere afvalstoffen
bevatten.
2.3.2.7.2 Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons mogen
niet worden meegegeven met het restafval, het grofvuil of een andere selectieve
inzameling, andere dan deze van de plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons.
2.3.2.7.3 De plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons dienen zowel voor de inzameling aan huis, als op het recyclagepark, aangeboden te
worden in een daartoe bestemde blauwe kunststof zak met opschrift “Limburg.net”.
2.3.2.7.4 Het gewicht van één recipiënt mag niet groter zijn dan 8 kg en dient gesloten aangeboden te worden.
2.3.2.7.5 Het maximum volume van de plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons bedraagt 8 liter.
2.3.2.8 – Textiel:
Onder textielafval wordt verstaan: alle niet verontreinigde kledij (textiel en lederwaren), schoeisel, handtassen, beddengoed, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, servetten…), lompen, e.d., afkomstig van normale werking van
een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
2.3.2.8.1. Het textiel wordt ingezameld in de textielcontainers die verspreid staan
opgesteld in de gemeente, of aan huis op door erkende textielinzamelaars georganiseerde ophaaldata.

2.3.2.8.2. Alleen de organisaties die vermeld zijn op de door de OVAM gepubliceerde lijst van erkende textielinzamelaars en die toelating hebben van het college
van burgemeester en schepenen, waarmee ze een overeenkomst afgesloten hebben,
zijn gemachtigd textielcontainers te plaatsen op zowel openbaar domein als op
privéterrein toegankelijk voor het publiek en mogen inzamelingen aan huis organiseren.
2.3.2.8.3. Het textiel mag niet worden meegegeven met het restafval, het grofvuil
of een selectieve inzameling, andere dan deze van het textiel.
2.3.2.8.4. Het textiel dient bij het deponeren in een container of bij omhaling aan
huis in een degelijke en goed gesloten zak verpakt te zijn. Het aangeboden textiel
mag niet nat, bevuild of totaal versleten zijn.
2.3.2.9 - Herbruikbare goederen
Onder herbruikbare goederen wordt verstaan: alle door de normale werking van
een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit ontstane afvalstoffen die via het kringloopcentrum geschikt kunnen gemaakt worden voor hergebruik, zoals meubelen, kleding, kleine huisraad, boeken, elektronische informatiedragers, speelgoed, e.d.
2.3.2.9.1. Herbruikbare goederen mogen niet worden meegegeven met het restafval, het grofvuil of een andere selectieve inzameling, andere dan deze van herbruikbare goederen.
2.3.2.9.2. Alle voorwerpen moeten zodanig aangeboden worden dat ze geen gevaar opleveren voor de ophalers van de afvalstoffen.
Artikel 2.4 - Toegankelijkheid van het recyclagepark
Het is verboden op het recyclagepark afvalstoffen achter te laten in strijd met de
bepalingen uit de politieverordening betreffende de toegankelijkheid van het containerpark van 5 juli 2010.
Artikel 2.4.1 - Toegelaten afvalstoffen:
Op het recyclagepark mogen volgende afvalstoffen, die aan onderstaande scheidingsregels voldoen, aangeboden worden.
2.4.1.1. Bouw- en sloopafval
Afbraakmaterialen van particuliere oorsprong. Dit materiaal is niet verontreinigd
en is samengesteld uit steen- of betonpuin, steengruis, e.d....
2.4.1.2. Ongesorteerd bouwpuin, keramiek
Voor deze afvalstoffen is een speciale container op het recyclagepark aanwezig.
Voor het storten ervan kan een retributie worden gevraagd.
2.4.1.3. Roofing
Voor deze afvalstoffen is een speciale container op het recyclagepark aanwezig.

Voor het storten ervan kan een retributie worden gevraagd.
2.4.1.4. Gebonden asbesthoudend afval :
Enkel hechtgebonden asbest wordt aanvaard.
Asbesthoudend afval dient bevochtigd, goed afgeschermd en onvermengd met andere afvalstoffen aangeleverd.
Het moet voorzichtig gedeponeerd in de hiervoor specifieke container.
2.4.1.5. Houtafval : Onder houtafval wordt alle bewerkt hout verstaan, incl. spaanderplaat, meubelhout, timmerhout, enz….
MDF en hardboard mogen niet in de container voor houtafval worden achtergelaten.
2.4.1.6. Papier/karton
Papier en karton dienen niet gescheiden aangeleverd te worden.
Kunststoffen, touw en andere vreemde materialen moet vermeden worden.
2.4.1.7. Hol glas
Wit glas, gekleurd glas en wijnflessen moeten gescheiden worden aangeboden (het
glas wordt verzameld in aparte tussen-inzamelbakken, de bezoekers mogen zelf
geen glas aanbrengen in de containers).
Porselein, aardewerk, stenen, beeldbuizen, autoruiten, spiegels en serreglas horen
NIET thuis bij deze fractie. Stoppen, kurken en deksels van flessen en bokalen
moeten verwijderd worden. Alle recipiënten dienen leeg en zuiver aangeleverd te
worden.
2.4.1.8. Vlak glas
Vensterglas wordt beschouwd als vlak glas en dient in een hiertoe speciaal voorziene container gedeponeerd.
2.4.1.9. Metalen
Alle metalen (ferro en non-ferro) mogen aangeboden worden.
Niet-metalen delen dienen zoveel mogelijk te worden verwijderd.
2.4.1.10. PMD
De plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons dienen ook op
het recyclagepark aangeboden te worden in een daartoe bestemde blauwe kunststof
zak met opschrift “Limburg.net” Deze zakken zijn verkrijgbaar bij de gemeente of
bij de door de gemeente aangeduide verdelers.
De verschillende fracties van de plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen
en drankkartons mogen gemengd in de voorgeschreven recipiënt worden aangeboden.
Het gewicht van één recipiënt mag niet groter zijn dan 8 kg en dient gesloten aangeboden te worden.
Het maximum volume van de plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en
drankkartons bedraagt 8 liter.
Recipiënten waarin afval wordt aangeboden dat niet tot de pmd-fractie behoort,
worden niet aanvaard. Ook recipiënten waar aan de buitenkant van de zak verpakkingen worden vastgebonden, worden niet aanvaard.
2.4.1.11. Kunststoffen

In de container voor kunststoffen mogen die soorten plastiek gedeponeerd worden
die niet tot de PMD- fractie behoren. Alle recipiënten dienen zo zuiver mogelijk te
worden aangeboden. Alle niet-kunstofonderdelen moeten verwijderd worden.
Landbouwfolie, isomo enz. worden beschouwd als grof vuil.
2.4.1.12. Rubber banden
Alle banden worden aanvaard. De banden dienen ontdaan te zijn van hun velgen.
Autobanden worden in aantal beperkt tot vier per keer en maximum 8 per jaar.
2.4.1.13. Groenafval/snoeihout
Groenafval moet gescheiden van snoeihout worden aangeboden. Onder groenafval
wordt begrepen grasmaaisel, wiedsel, afval van bladeren, ... Snoeihout is afval
afkomstig van bomen en struiken (met uitzondering van boomstronken).
2.4.1.14. Boomstronken
De boomposten dienen door de aanbrenger zelf rechtstreeks in de container gestort
te worden.
2.4.1.15. Textiel/niet-verontreinigd textielafval
Op het recyclagepark is een container aanwezig om textiel en schoeisel te deponeren. Het textiel dient bij het deponeren in de container verpakt te zijn in een degelijke en goed gesloten zak. Schoenen dienen per paar samengebonden te zijn. Het
aangeboden textiel mag niet nat, bevuild of totaal versleten zijn.
2.4.1.16. Klein gevaarlijk afval
Het KGA dat wordt aangeboden op het recyclagepark wordt door de parkwachters
in ontvangst genomen en in de voorziene opslagruimte gedeponeerd. De aanbieders
van het kga mogen dit niet zelf doen. Op het recyclagepark is een chemiekluis
voorzien om het overige klein gevaarlijk afval in te deponeren. De bezoekers mogen niet in de chemiekluis komen. Het overig klein gevaarlijk afval wordt zoveel
mogelijk opgeborgen in de milieubox en op het recyclagepark aan de parkwachter
afgegeven. Injectiespuiten dienen in een daarvoor voorziene box verzameld te
worden. Het klein gevaarlijk afval wordt het best in de oorspronkelijke verpakking
aangeboden, indien dit niet mogelijk is moet het goed verpakt worden met de naam
erop vermeld. Producten van verschillende aard mogen niet worden samengevoegd. De aanbieder dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om het lekken en andere ongewenste effecten van het kga te voorkomen.
2.4.1.17. Afvalolie
Op het recyclagepark is een aparte container voor afvalolie voorzien. De aanbieding dient te gebeuren zoals voor ander KGA.
2.4.1.18. Frituurvet en -olie
Op het recyclagepark zijn aparte containers voor frituurvet en -olie voorzien.
De aanvoer van frituurvetten en -oliën op het recyclagepark wordt beperkt tot 10
kg of 10 liter per aanvoerbeurt.
Enkel frituurvetten en -oliën afkomstig van particulier gebruik worden aanvaard.
De aanbieding dient te gebeuren zoals voor ander KGA.
2.4.1.19. Autobatterijen
Op het recyclagepark is een aparte container voor autobatterijen voorzien. De aan-

bieding dient te gebeuren zoals voor ander KGA.
2.4.1.20. Kringloopgoederen : Oude spullen die nog in goede staat verkeren en
door een Kringwinkel terug aan de man kunnen worden gebracht worden aanvaard.
2.4.1.21. Afgedankte elektrische en elektronische apparaten :
Op het recyclagepark worden afgedankte elektrische en elektronische apparaten
aanvaard.
2.4.1.22. Grofvuil.
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder grofvuil verstaan: alle afvalstoffen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een
vergelijkbare bedrijfsactiviteit die omwille van de omvang, de aard en/of het gewicht niet in de recipiënt voor de inzameling van het restafval kunnen geborgen
worden, met uitzondering van papier en karton, textiel, glas, kga, groenafval, pmdafval, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (aeea), bouw- en sloopafval, autobanden, houtafval en andere selectief ingezamelde afvalstoffen.
Voor deze afvalstoffen is een speciale container op het recyclagepark aanwezig.
Voor het storten ervan kan een retributie worden gevraagd. Gewone huisvuilzakken mogen niet op het recyclagepark worden aangevoerd.
Artikel 2.4.2 – Niet toegelaten afvalstoffen:
2.4.2.1. De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden op het recyclagepark:
- restafval;
- groente-, fruit-, en tuinafval;
- gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen;
- krengen van dieren en slachtafval;
- oude en vervallen geneesmiddelen.
2.4.2.2. Het is verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten ter inzameling aan te bieden, tenzij er een samenwerking bestaat tussen twee of meer gemeenten die de recyclageparken op hun grondgebied openstellen voor de inwoners
van de samenwerkende gemeente(n).
Artikel 2.4.3 – Interne orde:
2.4.3.1. Tijdens de openingsuren staat het recyclagepark permanent onder toezicht
van de dienstdoende, verantwoordelijke recyclageparkwachters. Iedere bezoeker is
verplicht, alvorens met het voertuig het recyclagepark binnen te rijden, zich voor
registratie bij hen aan te melden. De gebruikers moeten de richtlijnen van de parkwachters strikt opvolgen. Ze zijn gehouden de verschillende afvalsoorten in de
juiste containers of op de juiste locatie te deponeren
2.4.3.2. De afvalstoffen mogen slechts na goedkeuring van de aanwezige toezichter, enkel in de daartoe voorbestemde en van duidelijke vermelding voorziene container of stortvak gedeponeerd worden.
2.4.3.3. Indien zij zich hieraan niet houden hebben de parkwachters de bevoegdheid de aanbieders het achterlaten van afval te verbieden en hen te verzoeken het

recyclagepark te verlaten.
2.4.4.4. Het is strikt verboden de lading van een toegelaten voertuig neer te kippen
of achter te laten op een bepaalde locatie zonder de uitdrukkelijke toestemming van
de parkwachters.
Artikel 2.4.4 – Netheid:
2.4.4.1. De gebruikers van het recyclagepark moeten de omgeving van de containers en de overige ruimte van het terrein zo rein mogelijk houden. Gebeurlijk
kunnen zij door de parkwachters verzocht worden het door hen bevuilde terrein te
reinigen.
2.4.4.2. Tijdens de sluitingsuren van het recyclagepark is het verboden afval te deponeren aan de toegangspoort. Het plaatsen van afvalstoffen aan de toegangspoort
wordt aanzien als sluikstorten.
2.4.4.3. Eens de afvalstoffen in de daartoe voorziene container zijn gedeponeerd,
mogen deze afvalstoffen niet meer opnieuw door een bezoeker van het recyclagepark worden meegenomen.
2.4.4.4. Op het recyclagepark is het verboden te roken of op enige andere wijze
vuur te maken. Het is verboden enige beschadiging aan te brengen aan de omheining, containers, gebouwen of uitrusting.

HOOFDSTUK 3: DE VOORKOMING VAN HINDER DOOR LOSLOPENDE DIEREN
Artikel 3.1
3.1.1
gevaarlijke hond = kwaadaardige en agressieve hond. Gevaarlijke honden zijn o.a.
honden van rassen die gefokt worden om te vechten en te doden. Honden die zijn
gefokt op ongecontroleerde agressie. Die honden zijn een gevaar voor onze samenleving. Ze kunnen ieder moment een mens, hond, kat of ander dier ernstig verwonden of doden. Gevaarlijke honden worden vaak met agressie in verband gebracht.
Agressie is de meest ernstige gedragsstoornis waarmee hondenbezitters kunnen
geconfronteerd worden. Agressie bij honden komt niet enkel voor bij gevechtshonden; een groot aantal honden die verkeerd werden opgevoed kunnen agressief gedrag vertonen. Er is in casu sprake van gevaarlijke honden indien duidelijk agressie
en abnormaal kwaad gedrag kan worden waargenomen.
3.1.2 De begeleiders van honden dienen over voldoende fysieke kracht te beschikken om deze onder controle en/of in bedwang te kunnen houden. Het begeleiden van een hond is verboden wanneer door de begeleider gelijktijdig een andere
activiteit wordt uitgevoerd die een onmiddellijke weerslag kent op de situatie op
openbare plaatsen. Uitzondering wordt gemaakt voor honden die visueel gehandicapten of andere minder- validen begeleiden.
3.1.3 De eigenaars van honden of andere huisdieren dienen ervoor te zorgen dat
zij het grondgebied van de gemeente rein houden.

Op openbare plaatsen dienen alle uitwerpselen van de hond onmiddellijk te worden
verwijderd en opgeruimd door de eigenaar/opzichter op een hygiënisch verantwoorde manier. Het is verplicht dat de eigenaar/opzichter daartoe steeds een recipiënt (bijvoorbeeld een zakje) bij zich heeft. Deze recipiënten(zakjes) mogen in de
gemeentevuilbakken geworpen worden. In dien in de omgeving geen vuilbakken
aanwezig zijn moet het recipiënt (zakje) thuis weggeworpen worden. De recipiënten ( zakjes) mogen in geen geval op de openbare weg, in blikvangers of in de riolering terecht komen Het recipiënt (zakje) voor het verwijderen van de uitwerpselen moet op verzoek van een bevoegd persoon genoemd in artikel 14 van deze verordening door de eigenaar/opzichter kunnen getoond worden.
Artikel 3.2
Honden dienen steeds aan de leiband gehouden te worden:
•
•
•
•
•
•
•
•

in openbare parken en plantsoenen
op openbare wegen, fiets- en voetpaden
in openbare bossen
op speelpleinen
in recreatiecentra
op kampeerterreinen
in natuurreservaten
bij manifestaties, van welke aard ook, behoudens wanneer deze uitgaan van
hondenverenigingen of hondenscholen of georganiseerd worden in
samenwerking met deze verenigingen, mits schriftelijke toestemming van
de burgemeester.

Deze verplichting geldt niet voor honden die ingezet worden voor de jacht of voor
reddingsoperaties bij noodsituaties of voor honden die een kudde dieren geleiden,
voor honden van de politiediensten of privé bewakingsondernemingen zoals bedoeld in de Wet op de private en bijzondere veiligheid en evenmin voor honden die
ingezet worden voor de begeleiding van personen met een handicap.
Dergelijke verplichting geldt eveneens niet op de door de gemeente daartoe voorziene en duidelijk herkenbare en als dusdanig aangegeven openbare plaatsen (zoals hondentoilet, loopweide).
Artikel 3.3
3.3.1 De toegang van honden is verboden tot alle openbare gebouwen. Er geldt een
uitzondering voor wat betreft de honden van visueel gehandicapten of andere minder – validen met hun begeleidingshond en honden van diensten en privéondernemingen die door de minister van Binnenlandse Zaken belast zijn met taken zoals
bedoeld in de Wet op de private en bijzondere veiligheid evenals reddingshonden
van een overheidsdienst of van hulporganisaties. Deze beperking geldt evenmin
voor personen belast met het africhten van geleidehonden bestemd voor visueel
gehandicapten of andere minder validen die daartoe, op het ogenblik zelf, een geëigend attest kunnen voorleggen.
3.3.2 De toegang van honden is eveneens verboden op die plaatsen en in die gebouwen die voorzien zijn van een verbodsteken voor honden ( rond bord in witte

kleur met rode rand en zwart symbool).
Artikel 3.4
3.4.1 Zwervende of onbewaakte loslopende honden, die aangetroffen worden op
openbare plaatsen, worden in opdracht van het gemeentebestuur gevangen en overgebracht naar het asiel. Alle hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de eigenaar/opzichter van het dier.
3.4.2 Onverminderd de toepassing van artikel 64 van het Gemeentedecreet houdende de bevoegdheden van de burgemeester kan men overgaan tot bestuurlijke
inbeslagname in het kader van openbare rust en veiligheid en dit overeenkomstig
artikel 30 van de wet op het politieambt. Alle hieraan verbonden kosten vallen
rechtstreeks ten laste van de eigenaar of opzichter van de hond.
Artikel 3.5
Gevaarlijke honden, zoals bepaald in artikel 3.1.1, moeten op openbare plaatsen
gemuilkorfd worden.
Dit verbod is niet van toepassing op de honden die vallen onder de uitzondering
zoals vermeld in artikel 3.1.2.; specifiek gaat het om honden van politie en ander
openbare diensten die instaan voor de ordehandhaving.
De burgemeester kan met betrekking tot gevaarlijke honden volgende maatregelen
(al dan niet gecombineerd) nemen en de eigenaar/opzichter van één of meerdere
hond(en):
• een waarschuwing geven
• verbieden met diens hond op de openbare plaatsen te komen
• verplichten om de eigendom waar de hond vrij kan rondlopen ontsnappingsvrij
en veilig af te schermen
In extreme gevallen kan de burgemeester in geval van het vaststellen van verregaande agressie:
• verplichten een hond een opleiding te laten volgen
• verplichten een hond aan een agressiviteittest te onderwerpen
• verplichten een hond aan behandelingen te onderwerpen bij een dierenarts die
zich met gedragstherapie bezighoudt
• verplichten een hond tijdelijk of definitief te plaatsen in een kennel.
De burgemeester kan eveneens een gevaarlijke hond in beslag laten nemen en
eventueel verdere stappen ondernemen ten aanzien van de eigenaar/opzichter van
de hond.
Er wordt een PV opgesteld dat binnen 7 dagen na de beslissing van de burgemeester, aangetekend en met ontvangstbewijs wordt overgemaakt, aan de rechtmatige
eigenaar van de hond.
Artikel 3.6
3.6.1 Wanneer gevaarlijke honden in een buitenhok of ren verblijven zijn de eigenaars/opzichters van deze honden, met het oog op de openbare veiligheid en
de openbare orde verplicht een buitenhok of ren te voorzien die voldoende
verankerd zijn in de grond, zodat ontsnappen onmogelijk is.
3.6.2 Zo bij herhaalde ontsnappingen van een hond of na een eerste waarschu-

wing zou komen vast te staan dat de eigenaar/opzichter van een hond nog
steeds nalaat maatregelen te nemen, zal deze, onverminderd de toepassing van
artikel 64 van het gemeentedecreet, door de burgemeester kunnen verplicht
worden tot het plaatsen van een ontsnappingsvrije en stabiele omheining, zodat ontsnapping van de hond voorkomen wordt.
Artikel 3.7
3.7.1 De houders van één of meerdere honden zijn verplicht hun dier of dieren op
een degelijke wijze onderdak en verzorging te verschaffen en dienen de passende maatregelen te nemen opdat de hond of honden geen abnormale hinder
voor de buren zouden kunnen veroorzaken door aanhoudend geblaf of door
andere vormen van overlast zoals bedoeld in artikel 1382 en artikel 1385 inzake hinder en aansprakelijkheid van het Burgerlijk Wetboek.
3.7.2 Onverminderd de toepassing van artikel 64 van het Gemeentedecreet kan de
burgemeester laten overgaan tot de inbeslagname van de hond en het dier laten
plaatsen, zo de eigenaar/opzichter van de hond of honden, na een eerste waarschuwing nog steeds geen passende maatregelen zou genomen hebben en de
abnormale hinder zou aanhouden en de openbare rust wordt verstoord.
3.7.3 De waarschuwing zal steeds per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
gebeuren. Alle kosten verbonden aan de inbeslagname van de hond vallen ten
laste van de eigenaar/opzichter van het dier. De hond zal op verzoek van de
eigenaar/opzichter worden vrijgegeven van zodra passende maatregelen zijn
genomen teneinde de openbare rust te verzekeren en nadat alle kosten, inclusief de bewaringskosten, zijn betaald.
Artikel 3.8
3.8.1 Ieder bijtincident met schade tot gevolg dient te worden aangegeven bij de
stedelijke milieudienst. Elke melding zal worden geregistreerd ten einde een
duidelijk beeld van deze problematiek te verkrijgen. Het is dan ook aan de
hand van deze meldingen dat een evaluatie door bevoegde instanties zal opgemaakt worden of het dier al dan niet wordt bestempeld als agressief.
3.8.2 Alle kosten, zowel met betrekking tot de schade, als met betrekking tot de
gebeurlijke onderzoeken van het incident vallen ten laste van de eigenaar/opzichter van de hond in casu.
3.8.3 Bij herhaling van een bijtincident met dezelfde hond, kan de burgemeester
de maatregelen treffen die beschreven worden in artikel 3.5. De eigenaar zal
schriftelijk per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs op de hoogte worden gebracht van de beslissing van de burgemeester. Indien het noodzakelijk is
om onmiddellijk bepaalde maatregelen te nemen, zal dit schrijven maximaal 5
werkdagen na de melding worden verstuurd en gelden de genomen maatregelen met onmiddellijke ingang.

HOOFDSTUK 4: HET AANBRENGEN VAN HUISNUMMERS

Artikel 4.1
Iedere woning (huis – appartement – gemeenschapswoning) en ieder hoofdgebouw
dient in Arabische cijfers, al dan niet aangevuld met een letter, te worden gemerkt
met het door de burgemeester vastgestelde nummer.
De aangebrachte nummers dienen minimaal 5 cm hoogte te hebben en dienen te
contrasteren met de achtergrond waarop ze worden aangebracht. Deze bepaling
geldt eveneens voor de letters die worden aangebracht.
Deze bepaling geldt eveneens voor niet bewoonde huizen/appartementen en niet
gebruikte handelszaken.
Artikel 4.2
Het nummer dient goed zichtbaar te zijn vanaf de openbare weg.
Het door de gemeente Herk-de-Stad ter beschikking gestelde nummer - letter(s)
dient niet noodzakelijk te worden gebruikt.
Het gebruikte nummer dient te zijn vervaardigd uit duurzaam, niet corroderend
materiaal en dient op een solide wijze te worden bevestigd hetzij:
-

Naast de voornaamste toegangsdeur die toegang verschaft tot het gebouw
vanaf de openbare weg;
In geval van grote afstand tussen het gebouw en de voorliggende openbare
weg, rechts naast de voornaamste inrit vanaf de openbare weg – zo mogelijk – op of naast de brievenbus.

Geen enkel voorwerp mag de zichtbaarheid van het nummer verhinderen of verminderen.
Artikel 4.3
De nummering van de gedefinieerde gebouwen geschiedt in een oplopende reeks.
Aan één zijde van de weg gebeurt de nummering in pare nummers, aan de andere
zijde in onpare nummers.
Gebouwen waarin meer dan één woongelegenheid worden ondergebracht (appartementsgebouwen) worden voorzien van een nummer in Arabische cijfers en – per
woongelegenheid – aangevuld met een nummer in Arabische cijfers.
In geval het appartementsgebouw verschillende ingangen naar afzonderlijke woonblokken heeft, worden deze genummerd conform de omzendbrief van de Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken van 17 maart 2007.
De nummering geschiedt van beneden naar boven (toekijkend vanaf de weg naar
het gebouw);
Het huisnummer dient te worden aangebracht naast of op de toegangsdeur van het
gebouw. De subnummering van de afzonderlijke woongelegenheden gebeurt op de
brievenbus in de centrale inkomhal.
Artikel 4.4
De nummering dient te worden aangebracht op een minimum hoogte vanaf de
stoep of het maaiveld van 0,5 meter en op een maximum hoogte van 2 meter.
Artikel 4.5

De bewoner van de woning of de gebruiker van een gebouw moet ervoor zorgen
dat het huisnummer in goede en leesbare staat aangebracht blijft. Hij dient er, zo
nodig, voor te zorgen dat een verdwenen of onleesbaar huisnummer wordt vervangen. In dat geval kan een nieuw nummer afgehaald worden op de technische dienst
van de gemeente.
Artikel 4.6
In geval één of meer nieuwe nummers moeten worden toegekend aan gebouwen
tussen twee opeenvolgende nummers, wordt tijdelijk een letterindex, te beginnen
met A en in een verdere alfabetisch oplopende orde, toegevoegd aan het voorgaande huisnummer. Wanneer deze tijdelijke nummering veelvuldig voorkomt in één
straat kan de burgemeester overgaan tot een volledige hernummering van de straat.
Indien tussen reeds bestaande huizen, hoofdgebouwen of appartementsgebouwen
een onbebouwde bouwgrond ligt, worden indien nog mogelijk, nummers vrijgehouden voor de toekomstig op dit perceel te bouwen opstallen.
Artikel 4.7
In geval van wijziging van het huisnummer of in geval van een hernummering van
de straat op initiatief van het college van burgemeester en schepenen, wordt het
nieuwe nummer op dezelfde plaats van het oude huisnummer aangebracht. Dergelijke hernummering geschiedt op kosten van het gemeentebestuur door de gemeentelijke aangestelden.
Deze gemeentelijke aangestelden hebben ten allen tijde toegang tot de eigendom en
hebben het recht deze nieuwe nummering op de gebouwen aan te brengen met toestemming van de eigenaar of gebruiker.
Artikel 4.8
Termijn voor het aanbrengen van de nummering.
De verplichting tot het aanbrengen van een gebouwennummering dient te worden
uitgevoerd als volgt:
-

-

-

Onmiddellijk na de voltooiing van het gebouw in geval van nieuwbouw en
alleszins voorafgaand aan het inschrijven van de inwoners in dit nieuwe
gebouw of de nieuwe woning;
Onmiddellijk na het voltooien van het onderhouds- of veranderingswerk dat
de verwijdering van het oorspronkelijke nummer als gevolg heeft gehad.
In geval wordt vastgesteld dat het bestaande nummer ontbreekt, onvoldoende zichtbaar of leesbaar is: binnen de 30 dagen na het verzoek van de burgemeester of zijn aangestelde(n) om dit nummer te vervangen.
De dag zelf waarop het te gebruiken huisnummer door de burgemeester of
zijn aangestelden wordt meegedeeld.

TITEL 2: ADMINISTRATIEVE SANCTIES BIJ OVERTREDINGEN VAN
DE POLITIECODEX

Artikel 5.1
Overtredingen van de bepalingen uit deze politiecodex worden als volgt gestraft:
een eerste overtreding wordt gestraft met een administratieve geldboete van 25
euro. Bij recidive wordt de boete telkens vermeerderd met een bedrag van 25 euro
tot een maximum van 75 euro, vanaf dan telkens te betalen bij elke volgende
overtreding.
Artikel 5.2
Bij niet-betaling van de administratieve geldboete binnen de gestelde termijn (1
maand vanaf het moment volgend op de dag dat de beslissing uitvoerbaar is geworden), zal een rappel gestuurd worden waarvoor kosten ten bedrage van 5 euro
worden gevorderd ten laste van de debiteur. Indien een tweede rappel noodzakelijk
blijkt, zal bijkomend op de herinneringskost, een administratieve kost ten bedrage
van 10 euro worden gevorderd ten laste van de debiteur. Tenslotte, als de betaling
uit blijft zal een expeditie van de beslissing worden overgemaakt aan een gerechtsdeurwaarder die dan op kosten van de overtreder tot uitvoering zal overgaan.”

Artikel 2.
Alle artikelen van eerdere politieverordeningen die strijdig zijn met onderhavige
politieverordening worden geacht te zijn opgeheven.
Artikel 3.
Huidige verordening wordt van kracht tien dagen na zijn bekendmaking
Artikel 4.
Voor eensluidende afschriften van huidige verordening te sturen naar:
- de gouverneur van de provincie Limburg,
- de griffie van de politierechtbank te Hasselt,
- de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt,
- de lokale politiezone West-Limburg.
NAMENS DE GEMEENTERAAD:
In opdracht:
De Secretaris,
W.g. Creten N.

De Burgemeester-Voorzitter,
W.g. Buekers P.
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT:
Herk-de-Stad, 6 juli 2010.
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