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Art. 9. Het is verboden te urineren of uitwerpselen achter te laten op openbare plaatsen, 
parken, galerijen en andere voor het publiek toegankelijke plaatsen elders dan in de 
daartoe bestemde plaatsen. 
 
Het is verboden te spuwen op een openbare plaats of een voor het publiek toegankelijke 
plaats. 
 
Het is verboden de afval-, was- en huiswaters evenals alle andere vloeistoffen uit de 
bebouwde en onbebouwde eigendommen op de openbare weg te laten afvloeien. 
 
Art. 10. Fietsen al dan niet slotvast gestald op openbaar domein waarvan er 
aanwijzingen zijn dat zij gedurende 30 dagen niet verplaatst werden en waarvan de 
eigenaar onbekend is, worden beschouwd als gevonden of achtergelaten buiten 
particuliere eigendom zoals voorzien in de wet van 30 december 1975. Zij zullen door het 
gemeentebestuur worden verwijderd op kosten van de eigenaar met inbegrip van het 
losmaken van de sloten. 
 
Diegene die deze bepaling overtreedt moet de zaken onmiddellijk reinigen zo niet houdt 
de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder, 
met toepassing van een belastingreglement.  
 
 

Afdeling 2. Voetpaden, bermen en onderhoud van eigendommen 
 
Art. 11. De voetpaden en bermen van al dan niet bewoonde gebouwen dienen te worden 
onderhouden en proper te worden gehouden. Deze verplichtingen berusten:  
 
1. Voor bewoonde gebouwen: op de eigenaar, de mede-eigenaars, vruchtgebruikers of 

de huurders van het gebouw of de personen die belast zijn met het dagelijks 
onderhoud van de gebouwen; 

2. Voor gebouwen zonder woonfunctie: op de conciërges, portiers, bewakers of de 
personen die belast zijn met het dagelijks onderhoud van de gebouwen; 

3. Voor leegstaande gebouwen of onbebouwde terreinen: op iedere houder van een 
reëel recht op het goed met name eigenaars, vruchtgebruikers, erfpachters, 
opstalhouders, titularis van een gebruiksrecht, recht van bewoning, erfdienstbaarheid 
of huurders; 

4. Voor flatgebouwen: op de personen die speciaal belast zijn met het dagelijks 
onderhoud ervan of deze aangeduid door een binnenhuisreglement. Bij gebreke 
hiervan of indien deze persoon in gebreke blijft rust de verplichting op de bewoners 
van de gelijkvloerse verdieping en eerst op diegenen die aan de straatkant wonen. 
Indien er geen bewoners zijn op de gelijkvloerse verdieping valt de verplichting op de 
bewoners van de eerste verdieping, enzovoort. 

 
Deze verplichtingen omvatten onder andere de verwijdering van onkruid en wilde 
begroeiing, vervuilende producten of materialen en het uitvoeren van alle herstellingen. 
 
Deze verplichtingen omvatten eveneens het vrij houden van de rioolroosters en de goten. 
 
Voetpaden en bermen mogen enkel schoongemaakt worden op de meest aangewezen 
tijdstippen om de veilige en gemakkelijke doorgang en de openbare rust niet in het 
gedrang te brengen. 
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Art. 12. De goede staat van onbebouwde terreinen, braakgronden en onbebouwde 
gedeelten van eigendommen moet op ieder moment verzekerd zijn. Dit houdt in dat 
erover dient gewaakt te worden dat de begroeiing noch de openbare plaats noch de 
openbare veiligheid bedreigt. 
Het is verboden vuilnis, puin of welke stoffen ook op de voormelde gronden neer te 
leggen of te bewaren. 

Deze verplichting rust op iedere houder van een reëel recht op bovenvermelde 
braakgronden, terreinen of eigendommen, met name eigenaars, vruchtgebruikers, 
erfpachters, opstalhouders, titularis van een gebruiksrecht, recht van bewoning, 
erfdienstbaarheid of huurders. 
 
Ieder houder van een reëel recht op het onroerend goed (cfr. artikel 11.3) is ertoe 
gehouden ervoor te zorgen dat bomen en planten zodanig gesnoeid worden dat geen 
enkele tak ervan: 
- over de rijweg hangt op minder dan 4,50 meter boven de grond; 
- over de gelijkgrondse berm of over het voetpad hangt op minder dan 2,50 meter boven 
de grond; 
- de zichtbaarheid van de verkeerstekens in het gedrang brengt; 
- het normaal uitzicht op de openbare weg, in de nabijheid van bochten en kruispunten 
belemmert. 
- in bovengrondse nutsleidingen groeit. 

Indien bijzondere veiligheidsredenen dat vereisen, kan de burgemeester andere 
afmetingen opleggen en de voorgeschreven werken dienen binnen de gestelde termijn 
na de desbetreffende betekening verricht te worden. Indien daaraan geen gevolg wordt 
gegeven, zullen de werken door de wegbeheerder verricht worden op kosten en risico 
van de in gebreke blijvende partij. 
 
Bomen van gelijk welke aard, hagen, struikgewas moeten derwijze geplant worden dat ze 
het verkeer op de openbare weg niet hinderen. 
De hagen moeten geplant worden op minstens 50 cm van de rooi- of grenslijn. 
De hagen langs de straatkant gelegen, mogen niet hoger zijn dan 1,00 meter tenzij er 
een vergunning is. 
In de bochten of bij kruising van wegen over een afstand van minimum vijf meter van de 
verlenging van de nabijgelegen rand van de dwarsrijbaan, of waar zulks ten bate van het 
zicht op de rijbaan noodzakelijk is mogen de hagen niet hoger zijn dan 1,00 meter. 
De uitstekende gedeelten die niet voldoen aan deze bepalingen moeten verwijderd 
worden op eenvoudige vordering van de politiediensten. 
Indien aan die vordering binnen de gestelde termijn geen gevolg gegeven wordt, zullen 
de nodige werken van ambtswege en op kosten van de eigenaar uitgevoerd worden, dit 
alles onverminderd de straffen door dit reglement bepaald. 
 
 

Afdeling 3. Wateroppervlakten, waterwegen, kanaliseringen 
 

Art. 13. Het is verboden de leidingen bestemd voor de werking van fonteinen of voor de 
afvoer van regen- of afvalwater te versperren of er enig voorwerp in te gooien waardoor 
ze kunnen verstoppen of bevuilen. 
 
Art. 14. Behoudens vergunning is het verboden om de riolen in een openbare plaats te 
ontstoppen, schoon te maken, te herstellen of er aansluitingen op aan te brengen. 
 
Het verbod is niet van toepassing op de vrijmaking van kolken als de minste vertraging 


