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Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Luc Hermans; de heer Eric Vos; de heer Francis Stijnen; de heer Peter Segers; mevrouw
Astrid Wittebolle; de heer Hannes Anaf; de heer Luc Debondt; de heer Marc Boogers; de heer Pierre
Gladiné; de heer Paul Meeus; de heer Dimitri Gevers; mevrouw Godelieve Driesen; mevrouw Annemie
Der Kinderen; mevrouw Katrien Van de Poel; mevrouw Annick De Smet; mevrouw Tine De Wilde; de
heer Reccino Van Lommel; mevrouw Katleen De Coninck; de heer Paul Moelans; de heer Marc Van
Damme; de heer Wannes Starckx; de heer Stef Breugelmans; de heer Willy Van Geirt; de heer Guy
Van Litsenborg; de heer Tom Versmissen; de heer Eddy Grooten; mevrouw Josiane Driesen; de heer
Jan Van Otten; de heer Jan Boulliard; de heer Herman Schaerlaekens; de heer Filip Buijs

Zijn eveneens aanwezig:
de heer Luc Op de Beeck

Afwezig:
de heer Toon Otten; mevrouw Pascale Mathé; mevrouw Vera de Jong; de heer Peter Roes; de heer
John Guedon
Contactpersoon
Kim Schiepers

Beschrijving
Aanleiding en context

Voorgeschiedenis:

Gemeenteraad van 26 juni 2006, 4 september 2006, 26 maart 2007, 25 juni 2007, 30 juni 2008, 29
juni 2009, 6 september 2010, 27 juni 2011, 25 juni 2012, 24 juni 2013, 30 december 2013, 30 juni
2014, 1 september 2014 en 29 juni 2015; goedkeuring UGP.
Juridische grond
- Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties van 24 juni 2013
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- Artikel 119, 119bis en 135 Nieuwe Gemeentewet
Argumentatie
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de bevoegdheden van de gemeenteraad, zoals bepaald in het artikel 119 van de nieuwe
gemeentewet en de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 13 mei 1999 (BS 10/06/1999), gewijzigd bij de wet van 26 juni 2000 (BS
29/07/2000), 19 juni 2004 (BS 23/07/2004) en de wet van 20 juli 2005 (BS 29/07/2005), waarbij de
gemeentelijke administratieve sancties werden ingevoerd in artikel 119 bis van de nieuwe
gemeentewet;
Gelet op de wet van 24 juli 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
(BS01/07/2013), en haar uitvoeringsbesluiten;
Gelet op de omzendbrief OOP 30 bis (BS 03/01/2005) aangaande de uitvoering van de wetten van 13
mei 1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties, van 7 mei 2004 tot wijziging van
de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet en van 17 juni
2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de omzendbrief OOP 30ter van 10 november 2005 (BS 24/11/2005), waarbij uitleg verschaft
wordt bij de wijziging van artikel 119 bis van de nieuwe gemeentewet krachtens de wet van 20 juli
2005 houdende diverse bepalingen;
Gelet op de omzendbrief nr. COL 6/2005 van het college van Procureurs-generaal bij de Hoven van
Beroep en de Arbeidshoven van 20 mei 2005 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Overwegende dat punt 14 van de omzendbrief OOP 30 bis stelt dat: “Voor de
meergemeentenpolitiezones, is het sterk aanbevolen dat elke gemeente die deel uitmaakt van
dezelfde zone, dezelfde politieverordening zou aannemen. Dit zal de taak van de politieambtenaren,
die bevoegd zijn voor de vaststelling van deze inbreuken, aanzienlijk vergemakkelijken. In het andere
geval zouden ze immers systematisch moeten nagaan of op het grondgebied waarop ze opereren, een
inbreuk wordt vervolgd en op welke wijze. Een voorafgaand overleg tussen de betrokken gemeenten
is hier dan ook noodzakelijk; de politieraad van de meergemeentenpolitiezone kan hierin een
essentiële rol spelen en ter zake advies geven
Overwegende dat vroeger de politieverordeningen in de zeven gemeenten sterk verschillend waren,
zowel naar vorm als naar inhoud;
Overwegende dat het inderdaad beter zou zijn voor de politie als voor de bevolking om te komen naar
meer uniformiteit in deze politieverordeningen, zowel naar de vorm als naar de inhoud;
Overwegende dat dit de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid voor de burger ten goede zou komen;
Overwegende dat het politiecollege besloten heeft tot de opmaak van een uniform gemeentelijke
politieverordening;
Overwegende dat de zeven gemeenteraden autonoom bevoegd blijven;
Overwegende dat het soms ook noodzakelijk is om inhoudelijk verschillen op te nemen tussen de
gemeenten;
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Overwegende dat daarom gekozen wordt voor een uniforme structuur waarbij de inhoud zoveel als
mogelijk identiek is, doch waarbij bepaalde onderdelen afwijkende bepalingen kunnen bevatten;
Gelet op de wet van 15 juli 1960 houdende de bepalingen inzake zedelijke bescherming van de jeugd;
Gelet op de wet van 10 april 1990 betreffende de bewakingsondernemingen, de
beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wet van 18 juli 1997, 9
juni 1999 en 10 juni 2001;
Gelet op de wet van 30 juli 1979 (BS 20/09/1979) betreffende de preventie van brand en ontploffing
en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid;
Gelet op de vereiste brandbeveiligingsnormen bepaald in de wet van 14 november 1983 en 8 oktober
1984, evenals de bepalingen voorzien in VLAREM 1 en 2;
Gelet op Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009,
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een
algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer;
Overwegende dat de gemeenten, ten behoeve van de inwoners, moeten waken over de openbare
orde met name de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid, de openbare
overlast en de zindelijkheid op de openbare wegen, plaatsen en in openbare gebouwen;
Gelet op het voorstel van de politie, voorgelegd aan het politiecollege van 09 januari 2006;
Gelet op het gemeenschappelijk schriftelijk advies van de secretarissen van 24 februari 2006;
Gelet op het gemeenschappelijk schriftelijk advies van de territoriaal bevoegde
brandweercommandanten van 2 februari 2006; het daarop volgend aangepast ontwerp van de
werkgroep van politie; alsook het navolgend overleg met de brandweercommandant van Turnhout;
Gelet op het gemeenschappelijk schriftelijk advies van de milieuambtenaren 13 februari 2006;
Gelet op het gemeenschappelijk schriftelijk advies van de stedenbouwkundige ambtenaren van 15
maart 2006;
Gelet op het gemeenschappelijk schriftelijk advies van de hoofden van de technische diensten van 13
april 2006;
Gelet op het schriftelijk advies van de houtvester van 10 maart 2006;
Gelet op het gemeenschappelijk schriftelijk advies van de jeugdraden van 9 maart 2006;
Gelet op het gemeenschappelijk schriftelijk advies van de cultuurraden, cultuurbeleidscoördinatoren
en/of cultuurfunctionarissen van 6 april 2006;
Gelet op het gemeenschappelijk schriftelijk advies van de sportraden van 10 maart 2006;
Gelet op het gemeenschappelijk schriftelijk advies van de gezondheids-, senioren- en
gehandicaptenraden van 13 maart 2006;
Gelet op de bespreking en de beslissingen genomen op het politiecollege van 18 april 2006 en 04 mei
2006;
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Gelet op het advies van de politieraad van 17 mei 2006;
Overwegende dat een periodieke bijwerking van de uniform gemeentelijke
politieverordeningopportuun is, omwille van de wijzigingen in de hogere wetgevingen, alsmede
omwille van de aanpassing aan de maatschappelijke evolutie;
Gelet op het advies van de jeugdraad van 11 december 2013, 1 april 2015 en 29 maart 2016 zoals
voorzien in artikel 4 §5 van de wet van 24 juli 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties;
Gelet op de bespreking en de beslissingen genomen op het politiecollege van 23 april 2007, 21 april
2008, 20 april 2009, 19 april 2010 en 18 april 2011 en 27 april 2012, 25 maart 2013, 21 oktober 2013,
14 april 2014, 7 juli 2014, 7 april 2015 en 25 februari 2016 en 18 april 2016 aangaande de
bijwerkingen;
Gelet op het advies van de politieraad van 8 mei 2007, 6 mei 2008, 5 mei 2009, 4 mei 2010, 3 mei
2011, 8 mei 2012, 7 mei 2013, 5 november 2013, 28 april 2014, 20 april 2015 en 3 mei 2016
aangaande de bijwerkingen;
Gelet op de bespreking op de vergadering van commissie 1 van 20 april 2011, 25 april 2012, 13 juni
2012 en 30 april 2013, en de bespreking en goedkeuring op het college van 21 april 2011, 26 april
2012, 25 april 2013, 30 april 2014, 27 augustus 2014, 24 juni 2015 en 22 juni 2016.

De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 29
juni 2015 zijn in kleur weergegeven. De aanpassingen in het rood zijn aanpassingen die identiek zijn
voor alle gemeenten van de politiezone. De schrappingen en toevoegingen in het groen zijn
voorstellen eigen aan de stad.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
nee
Beleidsinformatie
Gelinkt aan doelstelling 7.4 van het Strategisch Meerjarenplan 2014-2019.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de bijwerkingen van deze uniform gemeentelijke
politieverordening zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 juni 2006, van 04 september
2006, van 26 maart 2007, van 25 juni 2007, van 03 september 2007, van 07 april 2008, van 30 juni
2008, van 29 juni 2009, van 6 september 2010, van 27 juni 2011, 25 juni 2012, 24 juni 2013, 30
december 2013, 30 juni 2014, 1 september 2014 en 29 juni 2015.
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

de stadssecretaris
Filip Buijs

de voorzitter
Luc Hermans
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Toevoeging aanhef:
Gelet op de wet van 24 juli 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (BS 01/07/2013), en haar
uitvoeringsbesluiten, zijnde:
-

-

Ministerieel besluit van 5 september 2014 tot bepaling van het model van de identificatiekaart van
ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen
geven tot de oplegging van gemeentelijke administratieve sancties (BS 16-09-2014);
Koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de
verkeersborden C3 en F 103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen (BS 20-06-2014);
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) (BS
31-01-2014);
Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en het model van
het protocolakkoord in uitvoering van artikel 23 van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties (BS 27-12-2013);
Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden betreffende het
register van de gemeentelijke administratieve sancties ingevoerd bij artikel 44 van de wet van 24 juni
2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (BS 27-12-2013);
Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en
onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve
geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties (BS 27-12-2013);
Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie,
aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot
vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke
administratieve sanctie (BS 27-12-2013);

Gelet op het Protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen
betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103,
vastgesteld met automatisch werkende toestellen, afgesloten tussen de bevoegde procureur des Konings en het
College van Burgemeester en Schepenen op…, inwerking getreden op… ;
Gelet op het Protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties GAS2 en GAS3, afgesloten
tussen de bevoegde Procureur des Konings en het College van Burgemeester en Schepenen op…., inwerking
getreden op….;
(…)
Gelet op de bespreking en de beslissingen genomen op het politiecollege van 23 april 2007, 21 april 2008, 20
april 2009, 19 april 2010, 18 april 2011, 27 april 2012, en 25 maart 2013 en 21 oktober 2013 en 14 april 2014 en
7 april 2015 en 18 april 2016 aangaande de bijwerkingen;
Gelet op het advies van de politieraad van 8 mei 2007 en 6 mei 2008, 5 mei 2009, 4 mei 2010, 3 mei 2011, 8
mei 2012 en 7 mei 2013 en 5 november 2013 en 28 april 2014 en 20 april 2015 en 3 mei 2016 aangaande de
bijwerkingen;
Gelet op de bespreking op de vergadering van commissie 1 van 20 april 2011, 25 april 2012, 13 juni 2012 en 30
april 2013, en de bespreking en goedkeuring op het college van 21 april 2011, 26 april 2012, 25 april 2013, 30
april 2014, 27 augustus 2014, 24 juni 2015 en 22 juni 2016.
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AFDELING I

INNAME VAN DE OPENBARE WEG

Hoofdstuk II

Terrassen en schuttingen op de openbare weg

Deel 2

Specifieke bepalingen

Artikel 10
De terrasvergunning blijft beperkt tot het gedeelte van de openbare weg dat zich uitstrekt in het verlengde van de
gevel voor de horecazaken en drank- en eetgelegenheden. Een uitzondering hierop kan per jaar bekomen
worden voor eiland terrassen mits de eigenaar van het pand waarvoor het terras met bijhorend meubilair wordt
opgesteld, deze ruimte zelf niet als horecaterras aanvraagt.
Aanvragen voor dergelijke uitbreidingen gebeuren voor 15 februari november voorafgaand aan van het jaar
waarvoor de aanvraag geldt, uitgezonderd bij opstart nieuwe uitbatingen. Indien er meerdere aanvragen komen
voor een zelfde eilandterras wordt aan beide aanvragers een gelijke uitbreiding toegewezen.
Een kortstondige privatieve bezetting met een open terras, plaatsing van een tentje, tap- of kookinstallatie, kan
worden toegestaan, als deze bezetting kadert in een toeristisch evenement en mits voorafgaandelijk schriftelijke
toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen de burgemeester. Hierbij zijn alle bepalingen ter
vrijwaring van de openbare orde, veiligheid, enz. strikt na te leven. Deze sporadische bezetting van korte duur
kan niet worden ingeroepen om op deze plaatsen verder privatief gebruik in te roepen. De aanvraag hiervoor
dient minstens een maand vooraf ingediend te worden.
Artikel 15 Plantenbakken
§2. De uitvoering van de bakken zal sober zijn en worden uitgevoerd in duurzame materialen (geen kunststof).
De totale hoogte van de bakken met planten moet beperkt blijven tot 1,60m.

§3. Reclame of een logo op plantenbakken is niet toegelaten, met uitzondering van het logo van de
horecazaak.
Artikel 26
Tapinstallaties, braadspitten, barbecuestellen,... kortom alle installaties voor het bereiden van eten of schenken
van dranken zijn niet toegelaten. Bij speciale evenementen kan uitzondering worden verkregen bij het college
burgemeester en schepenen de burgemeester.
Artikel 29
 Bij niet-gebruik van het terras:
o Alle terrasmeubilair moet in het pand zelf, in het gesloten terras, of tegen de gevel of
op de vergunde terraszone worden opgeborgen, gestapeld onder een afdekzeil.
Parasols mogen in gesloten toestand ’s nachts blijven staan op het terras tegen de
gevel of op de vergunde terraszone.
o Het terrasmeubilair moet de volgende ochtend voor 10u terug worden opengestald
behalve bij extreme weersomstandigheden.
o Alle terrasmeubilair en parasols mogen niet op de vergunde terraszone worden
gestapeld indien de terraszone beschikbaar moet zijn in functie van de zaterdagse
markt en andere door het college van burgemeester en schepenen of door de
burgemeester vergunde evenementen.
Artikel 30
§1. Alle gebruikte profielen in terrasschermen, veranda’s zijn uitgevoerd in geborsteld aluminium, zonder enige
vorm van afbeelding in of op de profielen.
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__________________________________________________________________________________________

AFDELING III

AMBULANTE

Hoofdstuk II

Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

Artikel 1

EN KERMISACTIVITEITEN

Gegevens van openbare markten

De zaterdagmarkt






PLAATS: Grote Markt en Zegeplein (bij verplaatsingen: parking Stadspark)
DAG: zaterdag
UUR: 08.00 uur tot 12.30 uur
SPECIALISATIE: gemengde weekmarkt
PLAN VAN DE STANDPLAATSEN: zie bijlage
(plan parking Stadspark wordt ook bijgevoegd, zie bijlage)

__________________________________________________________________________________

AFDELING III

AMBULANTE

Hoofdstuk VI

Manifestaties waarbij particulieren hun goederen kunnen verkopen

EN KERMISACTIVITEITEN

Deel 3 Specifieke bepalingen m.b.t. de antiek-, kunst- en curiosamarkt in en rond Cultuurcentrum de
Warande
Artikel 5

Verboden koopwaar

Mogen niet te koop worden aangeboden:
-

voorwerpen die nieuw zijn en courant in de handel worden aangeboden met uitzondering de voorwerpen
aangehaald in artikel 4;
voorwerpen die niet courant in de handel worden aangeboden, maar noch als antiek of oud, noch als kunst,
noch als curiosavoorwerp kunnen worden aanzien;
allerhande dranken;
voedingswaren;
dieren;
farmaceutische producten (o.a. geneeskrachtige planten, enkelvoudig of vermengd);
medische of orthopedische apparaten,
vuurwapens (ook onklaar gemaakte), onderdelen en ammunitie;
edele metalen en voorwerpen die ermee vervaardigd zijn, edelgesteenten, echte en gekweekte parels,
imitatie merkjuwelen;
bloemen, planten, zaden en al wat behoort tot het plantenrijk en kan geplant worden voor het voortbrengen
van planten;
tabakswaren;
pelterijen (nertsen, pelsen en aanverwanten);
lederwaren, ongeacht de grondstof waaruit ze vervaardigd zijn
fietsen, kinderfietsen, bromfietsen, motorfietsen of onderdelen ervan, auto-onderdelen (diefstalgevoelige
elementen);
elektronische dragers en aanverwanten met porno;
gsm’s, autoradio’s en toebehoren (gsm-laders, batterijen, beschermhoesjes), GPStoestellen (diefstalgevoelig);

Artikel 6
Antiekmarkt in de hal van het Cultuurcentrum ‘de Warande’
De deelnemers mogen hun stand slechts opstellen van 08.00 07.00 uur tot 08.30 07.30 uur. Het portaal moet
steeds open blijven. De ruimte voor de ingang is geen parking. De auto’s van de deelnemers mogen er slechts
komen om te laden of te lossen. Lossen is toegestaan tot maximaal 8.30 07.30 uur, terug inladen is slechts
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toegestaan vanaf 12.30 12.00 uur. De markt eindigt op 12.30 12.00 uur. Om 13.00 12.30 uur dient de hal vrij te
zijn.
__________________________________________________________________________________________

AFDELING III

AMBULANTE

Hoofdstuk VIII

Organisatie van ambulante activiteiten op private plaatsen langs de openbare weg en
commerciële parkeerplaatsen

EN KERMISACTIVITEITEN

Deel 2 Specifieke bepalingen
Artikel 7

Uitdelen van drukwerk of voorwerpen

De aanvraag voor het uitdelen van geschriften, drukwerken, pamfletten of voorwerpen aan voorbijgangers op de
openbare weg, voor sampling en het houden van enquêtes, dient minstens een maand vooraf ingediend te
worden bij het evenementloket.
Artikel 8

Sancties

Inbreuken op artikel 7 worden gestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete die maximaal 175 of 350
euro bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

__________________________________________________________________________________
AFDELING III

AMBULANTE

Hoofdstuk IX

Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie

Artikel 22

EN KERMISACTIVITEITEN

Opstelling inrichtingen

Voor Turnhout-Kermis:
De aan Turnhout-Kermis deelnemende foorkramers mogen hun toegewezen standplaats(en) op het kermisterrein
pas innemen vanaf de dinsdag voor de openingsdag vanaf 12.00 uur voor de grote attracties en vanaf 20.00 uur
voor de kleine attracties. Het kermisterrein moet volledig ontruimd zijn de dag na het beëindigen van TurnhoutKermis, zijnde vrijdag (of maandag wanneer er 5 weekends zijn in augustus) om 12.00 uur. Afwijkingen hierop
kunnen enkel mits voorafgaande toelating van het bestuur.

__________________________________________________________________________________
AFDELING VI

OPENBARE RUST EN ORDE

Hoofdstuk IV

Maatregelen van toepassing op de waardevolle natuurgebieden

Deel 1

Algemene bepalingen

Artikel 2
Tenzij ter plaatse anders aangeduid of in geval van vergunning van de burgemeester, is het in de waardevolle
natuurgebieden opgesomd in artikel 1 verboden:
1°
2°
3°

gemotoriseerd vervoer met uitzondering van het plaatselijk verkeer zoals bedoeld in artikel 2.47 van het
koninklijk besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
en het gebruik van de openbare weg;
reclame te maken op welke wijze ook;
in het wild levende diersoorten opzettelijk te verstoren, vooral tijdens de perioden van voortplanting,
afhankelijkheid van de jongen of overwintering en trek; ze opzettelijk te vangen of te doden, met
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uitzondering van de toegelaten jacht; hun eieren opzettelijk te rapen of te vernielen of hun nesten,
voortplantingsplaatsen of rust- en schuilplaatsen te vernielen of te beschadigen;
4°
het terrein op geringe hoogte te overvliegen of er te landen met vliegtuigen, helikopters en andere
gemotoriseerde luchtvaartuigen van om het even welke aard.
5°
afsluitingen te beklimmen;
6°
enige handelsactiviteit uit te oefenen behoudens voorafgaande toelating van de burgemeester;
7°
om geluidstoestellen zoals radio's te gebruiken, uitgezonderd muziekdragers met “oortjes”;
8°
het terrein op eender welke manier te verontreinigen;
9°
te varen of om het even welke watersport te beoefenen;
10°
te vissen of dieren te vangen of achter te laten;
11°
open vuren aan te leggen of barbecues te houden;
12°
te kamperen of er de nacht door te brengen;
13°
de bevroren waters te betreden;
14°
te zwemmen.
Deze verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op activiteiten nodig voor het beheer en de bewaking.
Deel 2

Specifieke bepalingen voor het openbaar domein “De Melle”

Artikel 10
Het is in het domein, behoudens een voorafgaande schriftelijke machtiging van de beheerscommissie, verboden;
de aangeduide wandelpaden te verlaten, met uitzondering van de parking, de ligweide en de hengelzones;
- zich in het water te begeven;
- vuur te maken;
- boten te verankeren of vast te leggen, elders dan op de daartoe aangewezen plaatsen;
- om gemotoriseerde vaartuigen te gebruiken;
- planken of vlonders aan te brengen;
- enige verkoopsactiviteiten uit te voeren;
- voertuigen en rijwielen te gebruiken behalve op de toegangswegen en de parking;
- toestellen te gebruiken die eender welk hoorbaar geluid voortbrengen;
- andere watersporten of -activiteiten te beoefenen dan vermeld in art. 12 ;
- dieren en planten te introduceren;
Artikel 12
Het is in het domein “De Melle” altijd verboden
planten op gelijk welke manier (mechanisch, chemisch, ...) te beschadigen of weg te nemen en dieren te storen;
- water te nemen, te onttrekken, te bevuilen of te lozen;
- papier en afval achter te laten buiten de op de daarvoor voorziene plaatsen, en/of vuilnis te storten;
- viswedstrijden in te richten;
- te kamperen;
- om huisdieren (o.m. honden, paarden,...) binnen te brengen;
- te schaatsen of zich op het ijs te begeven, te waterfietsen, te waterskiën of te jet-skiën;
- miniatuurvliegtuigjes en -bootjes te gebruiken;
- drijvende spelelementen te gebruiken;

AFDELING VI

OPENBARE RUST EN ORDE

Hoofdstuk V

De gemeentelijke parken, speelpleinen, sport- en recreatiecentra

Deel 1

Algemene bepalingen

Artikel 1 Toepassingsgebied
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Deze politieverordening is van toepassing op de volgende gemeentelijke parken, gemeentelijke speelpleinen,
gemeentelijke sport- en recreatiecentra:
Voor Turnhout:

- en BMX-terreinen
-parkje

arkt); De kerktuin is een rustig rustpunt in het midden van de stadskern, toegankelijk voor
het grote publiek, doch met respect voor de sereniteit van de kerk en het voormalige kerkhof.
en de Hollandsestraat)
de treskesvijver langs de Steenweg op Tielen
Artikel 2
In de hoger genoemde parken, speelpleinen, sport- en recreatiecentra is het behoudens in geval van vergunning
van de burgemeester verboden:
1°
aanwezig te zijn buiten de normale openingsuren vermeld op de aanwijzingsborden aan de toegangen,
behoudens in het kader van gebeurtenissen georganiseerd door verenigingen die daarvoor een toelating
hebben van het gemeentebestuur;
2°
heestermassieven, bloemperken, afgesloten grasperken te betreden of te laten betreden tenzij het
daarvoor aangelegde speel- en of ligweiden betreffen;
3°
grond, zand, droog hout, snoeihout of bladgrond te verzamelen of weg te halen;
4°
afsluitingen te beklimmen;
5°
er motorvoertuigen die niet meer kunnen rijden te plaatsen, achter te laten of te parkeren.
Aanhangwagens, reclamevoertuigen alsmede auto's en slepen met een hoogst toegelaten gewicht van
meer dan 3,5 ton zijn er eveneens verboden, behoudens dienstvoertuigen, voertuigen van hulp- en
ordediensten en voertuigen van leveranciers;
6°
enige handelsactiviteit uit te oefenen behoudens voorafgaande toelating van de burgemeester;
7°
zich te gedragen, te spelen of sport te beoefenen op een wijze die gevaarlijk is voor de aanwezigen; (…)
8°
voor de bezoekers, om muziekinstrumenten en/of geluidstoestellen zoals radio's te gebruiken
(uitgezonderd de zgn. walkman, discman, mp3-speler of ander geluidstoestel muziekdragers met
“oortjes”);
9°
het park, speelplein en / of speelweide op eender welke manier te verontreinigen;
10°
rijwielen en bromfietsen te plaatsen tegen monumenten.
Deze verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op activiteiten nodig voor het beheer en de bewaking.
Artikel 4
In de hoger genoemde parken, sport- en recreatiecentra is het verplicht:
1°
huisdieren aan de leiband te houden. De gebruikte lengte van de leiband mag niet meer dan 1,5m
bedragen;
2°
de voorziene infrastructuur op een normale wijze te gebruiken; (…)
3°
papier en andere afval in de aangebrachte vuilnisbakken te werpen;
4°
rijwielen en bromfietsen te stallen in de daartoe voorziene plaatsen;
5°
zich te gedragen naar de richtlijnen die ter plaatse door middel van aanwijzingen op borden of door enig
ander middel ter kennis worden gebracht.

Deel 5 Specifieke bepalingen voor het skate- en BMX-terrein Tijl-en-Nelestraat, BMX-terrein
Vlasgarenstraat, skatepark Begijneveldekens skatepark “Jailyard” en skatehal “The Boneyard”.
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Artikel 16 Openingstijden
De skate- en BMX-terreinen mogen door iedereen betreden worden iedere dag van 8 tot 22 uur.
Skatehal “The Boneyard” heeft andere openingstijden:
Woensdag 13:00 – 19:00
Vrijdag 13:00 – 21:00
Zaterdag 13:00 – 20:00 21.00
Zondag 13:00 – 18:00
Schoolvakanties elke dag van 13:00 – 19:00 20:00, maandag en dinsdag gesloten
Gesloten tijdens feestdagen
Ten laatste om 21:00 moet de skatehal gesloten zijn en mag er niemand meer aanwezig zijn.
Artikel 18 Verbodsbepalingen
Het is verboden om:
 fietsen, bromfietsen of andere gemotoriseerde voertuigen op de skate- en bmx-terreinen te brengen of
te plaatsen;
 bromfietsen of andere voertuigen op de BMX-terreinen te brengen of te plaatsen;
 attributen aan te brengen op het terrein, met uitzondering van skateborden, zonder voorafgaande
schriftelijke toelating van de jeugddienst;
 luide muziek is niet toegestaan;
 dieren op de skate- en BMX-terreinen te laten komen.
Artikel 20 Onderhoud1
De stedelijke jeugddienst beheert en stadsbedrijven onderhoudt de terreinen in opdracht van de stad.
Artikel 21 20
Deel 6

Specifieke bepalingen voor hondenloopzones

Artikel 22 21
Artikel 23 22
Artikel 24 23
Deel 7

Specifieke bepalingen voor kerktuin Grote Markt

Artikel 25
De kerktuin is een rustig rustpunt in het midden van de stadskern, toegankelijk voor het grote publiek, doch met
respect voor de sereniteit van de kerk en het voormalige kerkhof.
Alle bepalingen van de U.G.P. zoals omschreven in deel 1, algemene bepalingen van dit hoofdstuk V, zijn
onverkort van toepassing in de kerktuin.
Artikel 26
Inbreuken worden bestraft met een administratieve geldboete die maximaal 175 of 350 euro bedraagt,
naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

Op basis van de wet van 09 februari 1994 betreffende de veiligheid van de consumenten en het koninklijk
besluit van 28 maart 2001 betreffende veiligheid van speeltoestellen en de veiligheid van speelpleinen dienen de
skate- en BMX-terreinen aan de minimum veiligheidsnormen te voldoen.
1
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Deel 8

Specifieke bepalingen voor het speelterrein Vlamingenstraat

Artikel 27
Het speelplein Vlamingenstraat is toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang, uiterlijk tot 20.00 uur;
uitgezonderd de maanden juli en augustus tot 22.00 uur, dit om nachtlawaai en andere vormen van overlast voor
de directe omgeving te voorkomen. Deze beperking geldt enkel voor het speelplein Vlamingenstraat op de
huidige locatie.
Artikel 28
Inbreuken op artikel 28 worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete die maximaal 175 of
350 euro bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

Deel 9

Specifieke bepalingen voor het moerasbos Tichelarijstraat

Artikel 29
Het gebied is enkel toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.
Artikel 30
Inbreuken op artikel 16 worden gestraft met een administratieve geldboete die maximaal 175 of 350 euro
bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

AFDELING VI

OPENBARE RUST EN ORDE

Hoofdstuk IX

Occasionele evenementen

Deel 1
Artikel 3

Algemene bepalingen
Meldingsprocedure voor occasionele evenementen in gebouwen waarvoor al dan niet een
attest van brandveiligheid of een milieuvergunning werd afgeleverd

3.1.
De organisator van een occasioneel evenement georganiseerd in een gebouw waarvoor een attest van
brandveiligheid of en een milieuvergunning conform rubriek 32 van de bijlage 1 indelingslijst van Vlarem I, werd
afgeleverd, moet ten laatste veertien kalenderdagen voor de aanvang van het occasioneel evenement een
meldingsformulier2 richten aan de burgemeester.
3.2.
De organisator van een occasioneel evenement georganiseerd in een gebouw waarvoor geen attest van
brandveiligheid, noch een milieuvergunning, werd afgeleverd, beide attesten bedoeld in artikel 3.1 niet afgeleverd
werden, moet ten laatste 60 kalenderdagen drie maanden voor de aanvang van het occasioneel evenement een
meldingsformulier richten aan de burgemeester.
3.3.
Bij hoogdringendheid kan de burgemeester afwijkingen toestaan op de voorgeschreven termijn.
De gemeentelijke administratie schrijft de aanvraag in.
De burgemeester stelt de organisator in kennis of er al dan niet regulerende maatregelen in verband met de
openbare orde moeten genomen worden.
Artikel 4

Vergunningsprocedure voor occasionele evenementen in open lucht of in een tent

Het meldingsformulier is ondermeer beschikbaar op www.politieregioturnhout.be en is ook te verkrijgen bij het
gemeentebestuur en in de politieposten.
2
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De organisator van een occasioneel evenement moet uiterlijk 60 kalenderdagen drie maanden voor de aanvang
van het occasioneel evenement een aanvraagformulier3 richten aan de burgemeester.
Bij hoogdringendheid kan de burgemeester afwijkingen toestaan op deze termijn.
De gemeentelijke administratie schrijft de aanvraag in.
De burgemeester stelt de organisator binnen de 30 kalenderdagen twee maanden na de vergunningsaanvraag in
kennis van de vergunning, de gemotiveerde weigering of het verzoek tot aanpassing.
De burgemeester kan in de vergunning, of bij aparte brief, bijkomende voorwaarden opleggen aan de organisator
in verband met de openbare orde.
Hij kan alle maatregelen uitvaardigen die hij noodzakelijk acht voor het behoud van de openbare orde, zowel bij
het verlenen van de vergunning als erna.
Artikel 7

Dwingende maatregelen

7.6
De organisator moet de buurtbewoners binnen een straal van minstens 100 meter per brief in kennis
stellen van het occasioneel evenement. Een kopie van deze brief moet aan de burgemeester bezorgd worden.
Deze verplichting geldt niet voor een Vlarem ingedeelde inrichting, tenzij dit opgenomen werd als een bijzondere
voorwaarde.

AFDELING VI

OPENBARE RUST EN ORDE

Hoofdstuk X

Openbare orde - Bijeenkomsten in open lucht en in besloten ruimten

Artikel 1

Bijeenkomsten in open lucht

1.2
Onverminderd eventuele verplichtingen opgelegd in de hogere wetgeving, moeten de inrichters van
bijeenkomsten in open lucht dit voorafgaand minstens twee kalenderdagen op voorhand schriftelijk melden aan
de burgemeester, met opgave van de verantwoordelijke inrichter, de eventuele reisweg met of zonder voertuigen,
de timing, het verwacht aantal deelnemers en het thema van de bijeenkomst.

__________________________________________________________________________________
AFDELING VI

OPENBARE RUST EN ORDE

Hoofdstuk XI

Publiciteitsvoering

Deel 2

Specifieke bepalingen

Artikel 8
Vergunning en pleegvormen voor aanplakking op plaatsen die door het college van
burgemeester en schepenen tot aanplakking zijn bestemd
8.2 Bij de aanvraag tot vergunning dient een affiche gevoegd te worden of een ontwerp met minstens dezelfde
inhoud.

AFDELING VI

OPENBARE RUST EN ORDE

Hoofdstuk XII

Thuisslachtingen

De basistekst goedgekeurd in de gemeenteraad op datum van …, bekendgemaakt op datum van …
Het aanvraagformulier is ondermeer beschikbaar op www.politieregioturnhout.be en is ook te verkrijgen bij het
gemeentebestuur en in de politieposten.
3
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Gewijzigd in de gemeenteraad op datum van … / … / …, bekendgemaakt op datum van …/ …/ ….
Artikel 1
Op het grondgebied van de gemeente is het thuis slachten verboden gedurende de overeenkomstig artikel 2
vastgestelde periodes.
Artikel 2
Jaarlijks stelt de burgemeester één of meerdere periodes vast van minstens 3 en hoogstens 7 dagen,
voorafgaand aan de dag of de dagen waarop de verschillende islamitische gemeenschappen het offerfeest
vieren.
Artikel 3
Sancties
Onverminderd de straffen voorzien door andere wettelijke bepalingen wordt de inbreuk op artikel 1 bestraft met
een gemeentelijke administratieve geldboete die maximaal 175 of 350 euro bedraagt, naargelang de overtreder
minderjarig of meerderjarig is.

AFDELING VI

OPENBARE RUST EN ORDE

Hoofdstuk XV

Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Artikel 2
Vergunning
De exploitant moet voor het openen, het open houden of het heropenen van een privaat bureau voor
telecommunicatie of nachtwinkel in bezit zijn van een vergunning afgeleverd door het college van burgemeester
en schepenen.4

AFDELING VI

OPENBARE RUST EN ORDE

Hoofdstuk XV

Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Artikel 2
Vergunning
De exploitant moet voor het openen, het open houden of het heropenen van een privaat bureau voor
telecommunicatie of nachtwinkel in bezit zijn van een vergunning afgeleverd door het college van burgemeester
en schepenen.5
Artikel 6
Plaatsbeperkingen
Geen enkele vergunning tot het openen van een privaat bureau voor telecommunicatie of nachtwinkel zal
verleend worden indien de voorziene vestiging in één van de volgende straten gelegen is:
o Grote Markt volledig;
o Gasthuisstraat volledig;
Op basis van Art. 133 al.2 NGW en Art. 64 Gemeentedecreet kan de burgemeester beslissen om de zaak die geopend
werd in strijd met art. 3.1 te verzegelen. De burgemeester is immers belast met de uitvoering van de politiewetten, de
politiedecreten, de politieordonnanties, de politiebesluiten en de politieverordeningen. Art. 283 SW stelt: “Wanneer zegels,
op bevel van het openbaar gezag gelegd, zijn verbroken, worden de bewaarders, wegens enkele nalatigheid, gestraft met
gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden.” Art. 284 SW stelt: “Hij die opzettelijk zegels verbreekt, wordt gestraft met
gevangenisstraf van zes maanden tot twee jaar, en indien het de bewaarder zelf is, of de openbare ambtenaar die de
verzegeling heeft gelast of verricht, wordt gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot drie jaar. (…)” Art. 283 en volgende
van het strafwetboek beschermen alle zegels die door een overheid overeenkomstig de bepalingen van een wet of een
reglement werden gelegd (Cass. 20 okt 1941).
5 Op basis van Art. 133 al.2 NGW en Art. 64 Gemeentedecreet kan de burgemeester beslissen om de zaak die geopend
werd in strijd met art. 3.1 te verzegelen. De burgemeester is immers belast met de uitvoering van de politiewetten, de
politiedecreten, de politieordonnanties, de politiebesluiten en de politieverordeningen. Art. 283 SW stelt: “Wanneer zegels,
op bevel van het openbaar gezag gelegd, zijn verbroken, worden de bewaarders, wegens enkele nalatigheid, gestraft met
gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden.” Art. 284 SW stelt: “Hij die opzettelijk zegels verbreekt, wordt gestraft met
gevangenisstraf van zes maanden tot twee jaar, en indien het de bewaarder zelf is, of de openbare ambtenaar die de
verzegeling heeft gelast of verricht, wordt gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot drie jaar. (…)” Art. 283 en volgende
van het strafwetboek beschermen alle zegels die door een overheid overeenkomstig de bepalingen van een wet of een
reglement werden gelegd (Cass. 20 okt 1941). Wijziging op vraag van politie
4
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o Korte Gasthuisstraat tussen Gasthuisstraat en het kruispunt met de Deken Adamsstraat;
o Sint Antoniusstraat volledig;
o Leopoldstraat volledig;
o Zegeplein volledig;
indien de voorziene vestiging in het kernwinkelgebied of winkelgroeigebied gelegen is zoals afgebakend door de
gemeenteraad op datum van 30 december 2013.
















Het kernwinkelgebied wordt als volgt afgebakend:
Grote Markt volledig
Gasthuisstraat volledig
Leopoldstraat volledig
St. Antoniusstraat volledig
Victoriestraat nrs. 1 t.e.m. 51 en nr. 2
De Merodelei nrs. 1 t.e.m. 9 en nrs. 2 t.e.m. 22
Renier Sniedersstraat nr. 2
Zegeplein nrs. 1 en 2 en 16
Warandestraat nrs. 47 en 49
Patersstraat nrs. 5 t.e.m. 73 en 2 t.e.m. 74
Baron F. du Fourstraat nrs. 2 en 4
Otterstraat nrs. 1 t.e.m. 7 en 2 t.e.m. 6
Herentalsstraat nrs. 1 t.e.m. 25 en 2 t.e.m. 18
Korte Gasthuisstraat nrs. 1 t.e.m. 25 en 2 t.e.m. 36

Het winkelgroeigebied wordt als volgt afgebakend:










Patersstraat nrs. 75 t.e.m. 153 en 76 t.e.m. 170
Binnengebied Otterstraat – Grote Markt – baron F. du Fourstraat – Akkerpad (zoals aangeduid op plan)
Otterstraat nrs. 8 t.e.m. 32 en 9 t.e.m. 43
Herentalsstraat nrs. 20 t.e.m. 44 en 27 t.e.m. 45
Warandestraat nrs. 1 t.e.m. 43 en 2 t.e.m. 40
Zegeplein nrs. 3 t.e.m. 14
Korte Gasthuisstraat nrs. 27 t.e.m. 55 en Deken Adamsstraat nr. 87
Victoriestraat nrs. 4 t.e.m. 44
De Merodelei nrs. 11 t.e.m. 95 en 24 t.e.m. 100

Afdeling VI

Openbare rust en orde

Hoofdstuk XVI Vergunningsplichtige inrichtingen
Deel 1 Inrichtingen die voor overlast kunnen zorgen
Artikel 3

Exploitatievergunning
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3.1.
Onverminderd de hogere wetgeving, moet een exploitant voor het openen, het openhouden of het
heropenen van een inrichting bedoeld in artikel 2 in het bezit zijn van een exploitatievergunning afgeleverd door
de burgemeester6.
Deel 2
Artikel 2

Clubhuizen van motorclubs
Exploitatievergunning

2.1. Onverminderd de hogere wetgeving en onverminderd de andere hoofdstukken van het uniform
gemeentelijk politiereglement, moet een exploitant van een clubhuis voor het openen, het openhouden of het
heropenen van een clubhuis in het bezit zijn van een exploitatievergunning afgeleverd door de burgemeester.7
Artikel 3

Vergunningsaanvraag

3.1 Voor het verkrijgen van de exploitatievergunning dient de exploitant, aangetekend of tegen
ontvangstbewijs, een schriftelijke aanvraag in bij de burgemeester.
De vergunningsaanvraag verloopt in twee stappen.
Artikel 5
Plaatsbeperkingen
Geen enkele exploitatievergunning zal verleend worden
indien de voorziene inrichting gelegen is in kernwinkelgebied of winkelgroeigebied, zijnde in volgende straten:
* Als kernwinkelgebied worden aangeduid:
• Gasthuisstraat volledig.
• Korte Gasthuisstraat nr. 1a t.e.m. 17 en nr. 2 t.e.m. 6.
• Grote Markt nr. 69 t.e.m. 56 en nr. 73 t.e.m. 76.
* Als winkelgroeigebied worden aangeduid:
• Grote Markt nr. 1 t.e.m. 54 en nr. 77
• Korte Gasthuisstraat nr. 19 t.e.m. nr. 53 en nr. 8 t.e.m. 36 inclusief het deel van de parking GB
• Victoriestraat volledig
• De Merodelei vanaf het station tot aan de Zeshoek met inbegrip van de panden van het Merode-Center
grenzend aan de Merodelei
• St.-Antoniusstraat en Leopoldstraat volledig.
• Warandestraat nr. 2 t.e.m. 40, nr. 1 t.e.m. nr. 49
• Zegeplein volledig
• Patersstraat nr. 1 t.e.m. 75 en nr. 2 t.e.m. 72
• Baron F. Du Fourstraat nr. 1 t.e.m. 7 en nr. 2 t.e.m. 6
• Otterstraat nr. 1 t.e.m. 37 en nr. 2 t.e.m. 32
Voorbeeld van hogere wetgeving: Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (stedenbouwkundige vergunning)
Op basis van Art. 133 al.2 NGW en Art. 64 Gemeentedecreet kan de burgemeester beslissen om de zaak die geopend werd
in strijd met art. 3.1 te verzegelen. De burgemeester is immers belast met de uitvoering van de politiewetten, de
politiedecreten, de politieordonnanties, de politiebesluiten en de politieverordeningen. Art. 283 SW stelt: “Wanneer zegels,
op bevel van het openbaar gezag gelegd, zijn verbroken, worden de bewaarders, wegens enkele nalatigheid, gestraft met
gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden.” Art. 284 SW stelt: “Hij die opzettelijk zegels verbreekt, wordt gestraft met
gevangenisstraf van zes maanden tot twee jaar, en indien het de bewaarder zelf is, of de openbare ambtenaar die de
verzegeling heeft gelast of verricht, wordt gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot drie jaar. (…)” Art. 283 en volgende
van het strafwetboek beschermen alle zegels die door een overheid overeenkomstig de bepalingen van een wet of een
reglement werden gelegd (Cass. 20 okt 1941). Wijziging op vraag van politie.
7 Op basis van Art. 133 al.2 NGW en Art. 64 Gemeentedecreet kan de burgemeester beslissen om de zaak die geopend
werd in strijd met art. 3.1 te verzegelen. De burgemeester is immers belast met de uitvoering van de politiewetten, de
politiedecreten, de politieordonnanties, de politiebesluiten en de politieverordeningen. Art. 283 SW stelt: “Wanneer zegels,
op bevel van het openbaar gezag gelegd, zijn verbroken, worden de bewaarders, wegens enkele nalatigheid, gestraft met
gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden.” Art. 284 SW stelt: “Hij die opzettelijk zegels verbreekt, wordt gestraft met
gevangenisstraf van zes maanden tot twee jaar, en indien het de bewaarder zelf is, of de openbare ambtenaar die de
verzegeling heeft gelast of verricht, wordt gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot drie jaar. (…)” Art. 283 en volgende
van het strafwetboek beschermen alle zegels die door een overheid overeenkomstig de bepalingen van een wet of een
reglement werden gelegd (Cass. 20 okt 1941). Wijziging op vraag van politie
6
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• Herentalsstraat nr. 1 t.e.m. 45 en nr. 2 t.e.m 42
• Driezenstraat nr. 50 en 52
indien de voorziene vestiging in het kernwinkelgebied of winkelgroeigebied gelegen is zoals afgebakend door de
gemeenteraad op datum van 30 december 2013:
Het kernwinkelgebied wordt als volgt afgebakend:















Grote Markt volledig
Gasthuisstraat volledig
Leopoldstraat volledig
St. Antoniusstraat volledig
Victoriestraat nrs. 1 t.e.m. 51 en nr. 2
De Merodelei nrs. 1 t.e.m. 9 en nrs. 2 t.e.m. 22
Renier Sniedersstraat nr. 2
Zegeplein nrs. 1 en 2 en 16
Warandestraat nrs. 47 en 49
Patersstraat nrs. 5 t.e.m. 73 en 2 t.e.m. 74
Baron F. du Fourstraat nrs. 2 en 4
Otterstraat nrs. 1 t.e.m. 7 en 2 t.e.m. 6
Herentalsstraat nrs. 1 t.e.m. 25 en 2 t.e.m. 18
Korte Gasthuisstraat nrs. 1 t.e.m. 25 en 2 t.e.m. 36

Het winkelgroeigebied wordt als volgt afgebakend:










Patersstraat nrs. 75 t.e.m. 153 en 76 t.e.m. 170
Binnengebied Otterstraat – Grote Markt – baron F. du Fourstraat – Akkerpad (zoals aangeduid op plan)
Otterstraat nrs. 8 t.e.m. 32 en 9 t.e.m. 43
Herentalsstraat nrs. 20 t.e.m. 44 en 27 t.e.m. 45
Warandestraat nrs. 1 t.e.m. 43 en 2 t.e.m. 40
Zegeplein nrs. 3 t.e.m. 14
Korte Gasthuisstraat nrs. 27 t.e.m. 55 en Deken Adamsstraat nr. 87
Victoriestraat nrs. 4 t.e.m. 44
De Merodelei nrs. 11 t.e.m. 95 en 24 t.e.m. 100




in of naast gebouwen met een voortuin;
in meergezinswoningen.

Deze plaatsbeperkingen worden beoordeeld op de datum van de inschrijving van de
vergunningsaanvraag op de gemeente.

Deel 3 Andere vergunningsplichtige inrichtingen
Artikel 14

Vergunning

14.1
Onverminderd de hogere wetgeving, moet een exploitant van een inrichting bedoeld in artikel 13 voor
het openen, het open houden of het heropenen van een dergelijke inrichting in het bezit zijn van een
exploitatievergunning afgeleverd door de burgemeester.8
Op basis van Art. 133 al.2 NGW en Art. 64 Gemeentedecreet kan de burgemeester beslissen om de zaak die geopend
werd in strijd met art. 3.1 te verzegelen. De burgemeester is immers belast met de uitvoering van de politiewetten, de
politiedecreten, de politieordonnanties, de politiebesluiten en de politieverordeningen. Art. 283 SW stelt: “Wanneer zegels,
8
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Artikel 19

Plaatsbeperkingen

Geen enkele vergunning zal verleend worden
indien de voorziene vestiging in het kernwinkelgebied of winkelgroeigebied gelegen is zoals afgebakend door de
gemeenteraad op datum van 30 december 2013:
Het kernwinkelgebied wordt als volgt afgebakend:















Grote Markt volledig
Gasthuisstraat volledig
Leopoldstraat volledig
St. Antoniusstraat volledig
Victoriestraat nrs. 1 t.e.m. 51 en nr. 2
De Merodelei nrs. 1 t.e.m. 9 en nrs. 2 t.e.m. 22
Renier Sniedersstraat nr. 2
Zegeplein nrs. 1 en 2 en 16
Warandestraat nrs. 47 en 49
Patersstraat nrs. 5 t.e.m. 73 en 2 t.e.m. 74
Baron F. du Fourstraat nrs. 2 en 4
Otterstraat nrs. 1 t.e.m. 7 en 2 t.e.m. 6
Herentalsstraat nrs. 1 t.e.m. 25 en 2 t.e.m. 18
Korte Gasthuisstraat nrs. 1 t.e.m. 25 en 2 t.e.m. 36

Het winkelgroeigebied wordt als volgt afgebakend:










Patersstraat nrs. 75 t.e.m. 153 en 76 t.e.m. 170
Binnengebied Otterstraat – Grote Markt – baron F. du Fourstraat – Akkerpad (zoals aangeduid op plan)
Otterstraat nrs. 8 t.e.m. 32 en 9 t.e.m. 43
Herentalsstraat nrs. 20 t.e.m. 44 en 27 t.e.m. 45
Warandestraat nrs. 1 t.e.m. 43 en 2 t.e.m. 40
Zegeplein nrs. 3 t.e.m. 14
Korte Gasthuisstraat nrs. 27 t.e.m. 55 en Deken Adamsstraat nr. 87
Victoriestraat nrs. 4 t.e.m. 44
De Merodelei nrs. 11 t.e.m. 95 en 24 t.e.m. 100

Deze plaatsbeperkingen worden beoordeeld op de datum van de inschrijving van de vergunningsaanvraag op de
gemeente.
Afdeling VI

Openbare rust en orde

Hoofdstuk XVII
Artikel 1

Horecazaken

Definities

Voor de toepassing van deze politieverordening wordt verstaan onder:

op bevel van het openbaar gezag gelegd, zijn verbroken, worden de bewaarders, wegens enkele nalatigheid, gestraft met
gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden.” Art. 284 SW stelt: “Hij die opzettelijk zegels verbreekt, wordt gestraft met
gevangenisstraf van zes maanden tot twee jaar, en indien het de bewaarder zelf is, of de openbare ambtenaar die de
verzegeling heeft gelast of verricht, wordt gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot drie jaar. (…)” Art. 283 en volgende
van het strafwetboek beschermen alle zegels die door een overheid overeenkomstig de bepalingen van een wet of een
reglement werden gelegd (Cass. 20 okt 1941). Op vraag van politie.
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4. Horecazaken: drankgelegenheden of restaurants in lokalen of ruimten, in privé- of openbare gebouwen,
permanent ingericht om te worden gebruikt als ruimte waarin gewoonlijk dranken en/of maaltijden van
welke aard ook worden verstrekt voor gebruik ter plaatse.
Wanneer er in een gebouw meer dan dertig kalenderdagen per jaar occasionele evenementen, zoals
bedoeld in afdeling VI hoofdstuk IX, plaatsvinden die georganiseerd worden door dezelfde organisator,
wordt dit gebouw sowieso beschouwd als een horecazaak.
Artikel 3

Vergunning

3.1. Een exploitant moet voor het openen, het openhouden of het heropenen van een horecazaak in het bezit
zijn van de vergunning(en) zoals bepaald in artikel 2.1, afgeleverd door de burgemeester.9
Artikel 4
4.2.

Vergunningsaanvraag

Bij de aanvraag tot het verkrijgen van een tap- en exploitatievergunning dient te worden gevoegd:
 een kopie van de identiteitskaart van de exploitant;
 een kopie van de identiteitskaart van de aangestelde(n) van de exploitant;
 het telefoonnummer en e-mailadres waarop de exploitant te bereiken is;
 de vermelding van het soort horecazaak;
 het juiste adres, telefoonnummer en e-mailadres van de horecazaak;
 een kopie van het uittreksel inschrijving KBO met een ondernemingsnummer uitgereikt door een
ondernemingsloket;
 een kopie van de (ontwerp)huurovereenkomst
 een kopie van de statuten van de vennootschap;
 een bewijs van goed gedrag en zeden van de exploitant, van de organen en/of vertegenwoordigers
van de exploitant, alsook van de aangestelde(n) van de exploitant (voor het moraliteitsonderzoek);
 in voorkomend geval een uittreksel uit het strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan
gelijkwaardig document desgevallend behoorlijk vertaald door een beëdigd vertaler (voor het
moraliteitsonderzoek);

Afdeling VI

Openbare rust en orde

Hoofdstuk XVIII

Domiciliefraude

Artikel 1
§2 Personen die opgesloten zijn in strafinrichtingen en inrichtingen voor sociaal verweer, en die geen gezin of
haardstede meer hebben, worden ingeschreven op het adres van de instelling op eenvoudig verzoek van het
hoofd van deze instelling.
Gedetineerden, met name de Belgen en de vreemdelingen die toegelaten of gemachtigd zijn om voor een
langere termijn dan drie maanden in het Rijk te verblijven, die zijn opgesloten in een penitentiaire inrichting en
geen verblijfplaats hebben of meer hebben, worden ingeschreven op het adres van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn van de gemeente waar zij het laatst stonden ingeschreven in het bevolkingsregisters. De
gedetineerden, met name de Belgen en de vreemdelingen die toegelaten of gemachtigd zijn om voor een langere
termijn dan drie maanden in het Rijk te verblijven, die nooit zijn ingeschreven geweest in de bevolkingsregisters

Op basis van Art. 133 al.2 NGW en Art. 64 Gemeentedecreet kan de burgemeester beslissen om de horecazaak die
geopend werd in strijd met art. 3.1 te verzegelen. De burgemeester is immers belast met de uitvoering van de politiewetten,
de politiedecreten, de politieordonnanties, de politiebesluiten en de politieverordeningen. Art. 283 SW stelt: “Wanneer
zegels, op bevel van het openbaar gezag gelegd, zijn verbroken, worden de bewaarders, wegens enkele nalatigheid,
gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden.” Art. 284 SW stelt: “Hij die opzettelijk zegels verbreekt, wordt
gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot twee jaar, en indien het de bewaarder zelf is, of de openbare ambtenaar
die de verzegeling heeft gelast of verricht, wordt gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot drie jaar. (…)” Art. 283 en
volgende van het strafwetboek beschermen alle zegels die door een overheid overeenkomstig de bepalingen van een wet of
een reglement werden gelegd (Cass. 20 okt 1941).
9
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van een gemeente, worden ingeschreven op het adres van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
van de gemeente waar de penitentiaire inrichting ligt.10

Nieuwe art. 1, §2 van de wet van 9/7/1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de
vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een
Rijksregister van de natuurlijke personen. Zie ook omzendbrief III/21/723.1/4967/15 van 22 dec 2015 van FODBiZa.
10
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