GOEDE AFSPRAKEN

PRETTIG
SAMENLEVEN
Zo doen we dat in

Om het samenleven in onze gemeente voor iedereen prettig te houden, maken we
duidelijke afspraken en is het belangrijk dat iedereen zich aan die afspraken houdt.
In het Politiereglement vind je ze allemaal terug (www.hoeilaart.be/politiereglement).
Deze folder bundelt de belangrijkste.

We houden onze honden aan de leiband
(Politiereglement art. 122 en art. 129)
Wees een dierenvriend, maar denk ook aan andere mensen.
Honden kunnen onverwacht uit de hoek komen en niet alle
kinderen en volwassenen zijn met honden vertrouwd. Hou
daarom op straat, in het park, in het Zoniënwoud en op
andere publieke plaatsen je hond altijd aan de leiband.
Je hond kan zich zonder leiband ongestoord uitleven in je tuin
en op de hondenlosloopweide in de Watertorenstraat (achter
het recyclagepark). Ook in het Zoniënwoud zijn er losloopweides.
Op www.natuurenbos.be/zonienwoud vind je (onderaan
op de pagina) een link naar het kaartje waarop de zeven
‘hondenzones’ van het Zoniënwoud worden aangeduid. In
Groenendaal is er een losloopzone langs de Tumulidreef, in de
buurt van de B&B.

We ruimen hondenpoep op
(Politiereglement art. 122 en art. 130)
Niets zo vervelend als in hondenpoep trappen of rijden.
Daarom ben je in Hoeilaart verplicht om altijd minstens één
hondenpoepzakje bij te hebben wanneer je met de hond gaat
wandelen, zodat je zijn uitwerpselen kan opruimen.
Op

verschillende

plaatsen

in

het

dorpscentrum

vind

je

‘poepzakjesverdelers’ waar je gratis poepzakjes kan nemen. De
zakjes zijn ook te koop in de handel.

2

GOEDE AFSPRAKEN, PRETTIG SAMENLEVEN

Neem de gevulde zakjes mee naar huis of deponeer ze
in een openbaar vuilbakje. Gooi ze nooit in een rioolputje,
want op die manier kunnen ze met het regenwater in de IJse
terechtkomen.

We houden de gemeente netjes
(Politiereglement art. 18, art. 19, art. 36 en verder)
Zwerfvuil ontsiert de gemeente. Drop geen sigarettenpeuken,
kauwgom, papiertjes, blikjes, hondenpoep … op straat en op
andere openbare plaatsen. Neem je afval van onderweg mee
naar huis of gebruik de openbare vuilnisbakjes.
Deponeer geen huisvuil in of naast de openbare vuilnisbakjes.
Sluikstort ook niet op andere plaatsen. Huisvuil wordt aan huis
opgehaald of breng je naar het recyclagepark. Huisvuil dat na de
ophaling op je voetpad blijft staan, dien je op te ruimen, zo niet
wordt dat ook als sluikstorten beschouwd.

We gebruiken de glasbollen zoals het hoort
(Politiereglement art. 45)
Glas mag je van 7 uur ’s morgens tot 19 uur ’s avonds naar de
glasbollen brengen, elke dag maar niet op zon- en feestdagen.
Respecteer de rust van de buren en gooi niets in de glasbol
buiten de toegelaten uren. Zorg ervoor dat de flessen en bokalen
volledig leeg zijn, en dat deksels en doppen verwijderd werden.
Hou wit glas en gekleurd glas gescheiden.
Laat geen flessen en bokalen naast de glasbol achter. Dat is
sluikstorten. Zit de glasbol vol? Laat het weten aan Interrand
(tel. 02 658 41 95). Met glas kan je tijdens de openingsuren ook in
het recyclagepark terecht.
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We houden het voetpad veilig
(Politiereglement art. 11 en art. 92)

Je bent zelf verantwoordelijk om je voetpad begaanbaar te
houden. Dat houdt onder meer in: losliggende stenen herstellen,
overhangende takken snoeien, de bladeren opruimen en in de
winter sneeuw en ijs verwijderen. Ligt er een fietspad voor je
deur, dan ben je ook daar verantwoordelijk voor.
Let erop dat de rioolputjes en straatgoten niet verstopt
geraken. Zij zijn bedoeld om regenwater op te vangen.
Bladeren, frituurolie, hondenpoep, bouwafval … horen er niet
in thuis. Verstopte putjes en goten kunnen bij hevige regenval
wateroverlast en overstromingen veroorzaken.
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We storen onze omgeving niet met lawaai
(Politiereglement art. 100-109)

Niet alleen ’s nachts, ook overdag mag je de omgeving niet
hinderen met storend, nodeloos lawaai. Iedereen heeft recht op
rust. Zonder toelating van de burgemeester is het gebruik van
geluidsversterkers, luidsprekers, muziekinstrumenten of andere
geluidsinstallaties – in de openbare ruimte, of binnen maar
hoorbaar tot buiten – verboden. Zelfs met een toelating mag het
geluid niet hinderlijk zijn.
Ook luide muziek uit autoradio’s valt onder dit verbod.
Grasmaaiers, houtzagen en andere werktuigen aangedreven
door ontploffings- en elektrische motoren mag je niet gebruiken
na 8 uur ’s avonds en voor 8 uur ’s morgens. Op zon- en
feestdagen is grasmaaien verboden.
Vermijd ook storend geluid van dieren. Denk bijvoorbeeld aan het
onophoudelijke blaffen van een hond, maar evengoed geschreeuw,
gekrijs of het aanhoudende geluid van een ander dier.

We voederen geen dieren op publieke plaatsen
(Politiereglement art. 122 en art. 132)

In het park, rond het gemeenschapscentrum, rond het sport- en
jeugdcentrum, op speelpleintjes en andere publieke plaatsen
is het verboden dieren te voederen die vrij in de natuur leven.
Eenden, zwanen, vogels … zijn in staat om alles wat ze nodig
hebben, in de natuur te vinden. Je bewijst hen geen dienst
door hen te voederen: ze vervallen in gemakzucht en eten niet
de juiste dingen. Het uitgestrooide voedsel vervuilt bovendien
het milieu en trekt ratten en duiven aan (vijver vol brood, gevels
vol duivenstront).
Bijvoederen is in principe wel toegestaan bij vriesweer, wanneer
bijvoorbeeld de vijver dichtgevroren is. Maar ook in dat geval
spreken we in Hoeilaart af om dat niet te doen, vermits de
milieudienst dan voor voldoende en aangepast voedsel zorgt.
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Alle woningen hebben een huisnummer
(Politiereglement art. 113)

Je bent verplicht om een duidelijk en goed zichtbaar huisnummer
op je woning of handelszaak aan te brengen. Dat is immers van
cruciaal belang voor een snelle en efficiënte interventie door de
hulpdiensten wanneer je in nood verkeert.

Vuur maken is verboden
(Politiereglement art. 21 en art. 23)

Het is verboden vuur te maken, zowel in je eigen tuin als in parken,
weiden en bossen. Zonder toestemming van de burgemeester
mag je ook geen kampvuur maken.
Je mag je buurt niet storen met rook, geuren of andere
uitwasemingen.

Vuurwerk en wensballonnen zijn verboden
(Politiereglement 23)

Zowel in je eigen tuin als op publieke plaatsen mag je geen
vuurwerk maken of wensballonnen oplaten.
De burgemeester geeft soms toelating om op openbare
evenementen feestvuurwerk af te steken, bijvoorbeeld om het
jaarlijkse Druivenfestival in september af te sluiten.

Geen graffiti en beplakking zonder toelating
(Politiereglement art. 128)

Aanplakbrieven, zelfklevers, spandoeken, graffiti … mogen
niet op een openbare locatie aangebracht worden, tenzij je de
toelating hebt van de burgemeester. Die toelating is er voor het
gebruik van de ‘graffitimuur’ op de Koldamsite.
Bevuil geen banken, bushokjes, verkeersborden of andere
voorwerpen op het openbaar domein. Heb respect voor wat met
het geld van de gemeenschap (ook jouw geld) werd aangekocht
en geplaatst.
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Onze tuin hindert niemand
(Politiereglement art. 12)

Overhangende bomen en hagen kunnen hinderlijk zijn voor de buren en gevaarlijk
voor het verkeer. Snoei tijdig bomen en hagen.
Hoogstammen (worden hoger dan 2 meter) moeten op minimum 2 meter afstand
van de perceelgrens staan. Maar meer afstand houden zou in vele gevallen nog
beter zijn.
Laagstammige bomen, heesters, struiken en hagen moeten op minimum 0,50
meter van de scheidingslijn tussen twee eigendommen en van de rooilijn staan.
Je mag je haag op de scheiding planten, op voorwaarde dat je buur akkoord gaat.
Dat akkoord leg je best schriftelijk vast.
Bomen en planten aan de straatkant mogen voetgangers, fietsers en auto’s niet
hinderen. Ze moeten zodanig gesnoeid worden dat geen enkele tak ervan:
• over de rijweg hangt op minder dan 4,50 meter boven de grond;
• over het voetpad hangt op minder
dan 2,50 meter boven de grond.
Hagen moeten geplant worden op
minstens 0,50 meter van de rooi- of
grenslijn. Hagen aan de straatkant
mogen niet hoger worden dan 1
meter tenzij er een vergunning is.
Draden met klimplanten worden als
haag beschouwd.
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Vragen?

Hoeilaart Centrum: Axel Haegeman, gsm 0496 57 46 22
Hoeilaart Zuid: Luc De Bruycker, gsm 0473 86 84 15
Hoeilaart Noord: Lynn Delva, gsm 0478 52 44 49
wijk@politiedruivenstreek.be - T 02 769 69 30

Geldboete
Wanneer je deze afspraken overtreedt, riskeer je een
administratieve geldboete die kan oplopen tot 175 of 350 euro,
naargelang je minderjarig (vanaf 14 jaar) of meerderjarig
(vanaf 18 jaar) bent.

Redactie: communicatiedienst
T 02 658 28 48, communicatie@hoeilaart.be
Vormgeving en druk: Drukkerij van Hoeilaart, tel. 02 657 03 04
Wettelijk depot: D/2021/5.682/2

V.U.: Bram Wouters, algemeen directeur, Jan van Ruusbroecpark, 1560 Hoeilaart

Neem contact op met je wijkinspecteur. Op basis van je adres
kom je op www.politie.be/5402/contact/je-wijk te weten wie
jouw wijkinspecteur is.

