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HOOFDSTUKI
DEVEILIGHEIDENHETGEMAKVANDOORGANGOP DE
OPENBAREWEG
BEGRIPSOMSCHRIJVING OPENBARE WEG
Artikel1.
In het kader van deze verordening is de openbare weg dat gedeelte van het
gemeentelijk grondgebied dat in hoofdzaak bestemd is voor het verkeer van personen
of voertuigen en voor iedereen toegankelijk is binnen de bij de wetten, decreten,
besluiten en reglementen bepaalde perken.
Hij omvat tevens, binnen dezelfde perken van wetten, decreten, besluiten en
verordeningen, de installaties voor het vervoer en de bedeling van goederen, energie
en signalen. Hij omvat onder andere :
a) de verkeerswegen, met inbegrip van bermen en trottoirs;
b) de openbare ruimten, ingericht als aanhorigheden van de verkeerswegen en
voornamelijk bestemd voor het parkeren van voertuigen.
MANIFESTATIES EN SAMENSCHOLING OP DE OPENBARE WEG
Artikel2.
Manifestaties en samenscholingen op de openbare weg, van aard om het verkeer te
belemmeren zijn verboden.
Een manifestatie is een georganiseerde samenscholing met het doel een overtuiging of
een eis kenbaar te maken.
Zowel bij manifestaties als bij samenscholingen is het te allen tijde verboden het gelaat
te bedekken, ten einde zich op die wijze onherkenbaar te maken.
Artikel3.
Alle samenscholingen en manifestaties op het grondgebied van DIEST worden
voorafgaandelijk aan de schriftelijke toelating van de Burgemeester onderworpen.
Artikel4.
De aanvraag bedoeld in artikel 3, moet onderstaande inlichtingen bevatten:
1. doel, datum en uur van de bijeenkomst;
2. indien het om een optocht gaat: uur van vertrek, voorgestelde route, plaats en uur
van ontbinding;
3. naam en adres van de inrichtende groepering;
4. naam, voornaam, adres en hoedanigheid - eventueel telefoonnummer - van de
ondertekenaar van de aanvraag.
INGEBRUIKNAME VAN DE OPENBARE WEG
Artikel5.
Alle privaat gebruik van de openbare weg, op de begane grond alsook erboven of
eronder, waardoor schade berokkend kan worden aan de veiligheid of het gemak van
doorgang is verboden, tenzij met een schriftelijke en voorafgaande toelating van het
College van Burgemeester en Schepenen.
HET UITSTALLEN OP OF HET BEZETTEN VAN DE OPENBARE WEG
Artikel6.
Niemand mag, zelfs voor korte tijd, op de openbare weg koopwaren uitstallen of er een
beroep of bedrijf uitoefenen, zonder schriftelijke toelating van de Burgemeester. De
toelating van de Burgemeester moet op elk verzoek van politie voorgelegd worden.
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Artikel7.
De verkopers van ter plaatse te verbruiken eetwaren, evenals de houders van kramen
op kermissen en markten, moeten hun voertuigen of kramen voorzien van een korf,
bestemd voor papier en afval. Zij moeten aanhoudend waken over de reinheid van de
openbare weg in de omgeving van hun voertuig, kraam of inrichting en onmiddellijk om
't even welk voorwerp, door hun klanten op de grond achtergelaten, wegnemen.
Bij het verlaten van de standplaats moeten zij er voor zorgen dat deze en haar
onmiddellijke omgeving in zuivere staat achtergelaten wordt.
Om reden van de veiligheid kunnen de activiteiten, opgesomd in de eerste paragraaf,
alleen uitgeoefend worden op standplaatsen al dan niet van tijdelijke aard, vergund
door het College van Burgemeester en Schepenen.
Bij niet naleven van deze voorschriften kan door de Burgemeester de toelating worden
ingetrokken.
HET BEVESTIGEN AAN GEBOUWEN OF HET PLAATSEN OP DE OPENBARE
WEG VAN BORDEN, LANTARENS, HANGKASTEN, REKLAME OF ANDERE
PUBLICITEITSMIDDELEN, AUTOMATISCHE VERDELERS OF GELIJKAARDIGE
VOORWERPEN
Artikel8.
1. De uithangborden, aanplakborden, lantarens, om het even welke hangkasten,
reclame en andere publiciteitsmiddelen, automatische verdelers of gelijkaardige
voorwerpen mogen niet aan gebouwen bevestigd of op de openbare weg geplaatst
worden, zonder toelating van de Burgemeester (tijdelijk) of van het Schepencollege
(bestendig).
Wordt als bestendig beschouwd: de bezetting van meer dan 24 uren;
2. Behoudens vergunning af te leveren in toepassing van de wettelijke en
reglementaire bepalingen inzake de organisatie van de stedenbouw en de
ruimtelijke ordening, de wetten en algemene verordeningen inzake de grote wegen
en de algemene regels op het aanplakken en het maken van reclame, wordt de
vergunning afgeleverd overeenkomstig de plaatselijk geldende voorschriften;
3. De voorwerpen, koopwaren, uithangborden, aanplakborden, publiciteitspanelen of
opschriften, geplaatst op de openbare weg in overtreding met de voorgaande
beschikkingen zullen moeten weggenomen worden op het eerste bevel van de
politiediensten. Eventueel zal dat gebeuren op kosten van de overtreders.
Artikel9.
Worden als overtreders beschouwd:
- de opdrachtgever;
- de ontwerper of architect;
- de uitvoerder van de werken.
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HET PLAATSEN VAN CAFETERRASSEN, STOELEN, TAFELS EN ANDERE
VOORWERPEN OP DE OPENBARE WEG
Artikel10.
Het plaatsen van caféterrassen, stoelen, tafels en andere voorwerpen op de openbare
weg is verboden, tenzij daartoe een schriftelijke en voorafgaande toelating werd
afgeleverd.
Voor gewest- en gemeentewegen wordt een toelating tot ingebruikname voor korte
duur afgeleverd door de Burgemeester of zijn gemachtigde.
Een vergunning voor bestendige bezetting van een gewestweg wordt afgeleverd door
het Vlaamse gewest en het College van Burgemeester en Schepenen. De toelating van
beiden is vereist.
Een bestendige vergunning voor de gemeentewegen wordt afgeleverd door het College
van Burgemeester en Schepenen.
Een bezetting van meer dan 24 uur wordt als bestendig beschouwd.
Artikel11.
De gemeentelijke overheid kan haar vergunning wijzigen of herroepen. Een wijziging of
herroeping van een bestendige vergunning gebeurt bij aangetekend schrijven. De
vergunninghouder moet er, binnen de voorgestelde termijn, gevolg aan geven. Hij kan
geen aanspraak maken op enige vergoeding.
De toelating om voorwerpen op de openbare weg te plaatsen kan nooit beschouwd
worden als een bouwvergunning zoals voorzien bij artikel 44 van de Wet op de
Stedenbouw.
Artikel12.
Ingebruikname van trottoirs der openbare wegen kan slechts worden toegestaan voor
zover er een voldoende breedte overblijft, zodat het verkeer van voetgangers, kinderen invalidenwagens niet gehinderd wordt. Waar het mogelijk is, moet het trottoir
minstens 1,20 meter vrij blijven.
Bij het plaatsen van voorwerpen op de openbare weg, zelfs voor korte duur, moeten de
brandkranen en andere toestellen voor openbaar nut ten alle tijde vrij blijven. Zij
moeten steeds toegankelijk zijn.
Bij bezetting van de rijbaan moet er een minimum ruimte van 3 meter voorzien worden
voor de veiligheids- en hulpdiensten.
Voorwerpen geplaatst zonder of in tegenstrijd met de vergunning moeten onmiddellijk
weggenomen worden, op verzoek van de politie . Bij weigering zal de stad in de plaats
treden, op kosten en/of risico van de overtreder.
Artikel13.
Voor het plaatsen van caféterrassen worden de voorziene materialen ter goedkeuring
aan de bevoegde overheid voorgelegd.
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HET SNOEIEN VAN BOMEN EN PLANTEN, GEPLANT OP EIGENDOMMEN LANGS
DE OPENBARE WEG EN HET GEBRUIK VAN HERBICIDEN
Artikel14.
1. De bewoners en bij gebreke of weigering de eigenaars van een onroerend goed,
zijn er toe gehouden er voor te zorgen dat bomen en planten zodanig gesnoeid
worden, dat geen enkele tak ervan:
a. over de rijweg hangt op minder dan 4,50 meter boven de grond;
b. over de gelijkgrondse berm of over het voetpad hangt op minder dan 2,50
meter boven de grond.
Zij moeten bovendien de aanvullende voorschriften van de bevoegde gemeentelijke
overheid nakomen. Bij nalatigheid kunnen de stadsdiensten in de plaats treden, op
kosten van de overtreder;
2. Het gebruik van herbiciden op het openbaar domein is verboden, tenzij met
toelating van het College van Burgemeester en Schepenen.
UITVOEREN VAN WERKEN OP OF BUITEN DE OPENBARE WEG
Artikel15.
Worden bedoeld: de werken die op of buiten de openbare weg worden uitgevoerd en
die van aard zijn de veiligheid en het gemak van doorgang te belemmeren.
Artikel16.
1. Het is verboden werken uit te voeren zonder voorafgaande vergunning van de
bevoegde overheid en zonder de noodzakelijke afsluiting en signalisatie te hebben
aangebracht. De afsluiting en signalisatie worden geplaatst volgens de voorschriften
van de overheid die de machtiging heeft verleend.
Als bevoegde overheid wordt beschouwd:
voor de autosnelwegen:
de Minister tot wiens bevoegdheid het beheer van de autosnelweg behoort;
voor alle andere wegen:
de Burgemeester of zijn gemachtigde;
2. Het is te allen tijde verboden om openbaar groen, inzonderheid plantvakken, in
gebruik te nemen . Eventuele beschadigingen worden verhaald op de overtreder.
Artikel17.
Het signaleren van werken valt ten laste van diegene die de werken uitvoert, rekening
houdend met het M.B. van 25.3.1977 betreffende het signaleren van werken en
verkeersbelemmeringen op de openbare weg, inzonderheid artikel 1.10 met betrekking
tot de categorieën (Belgisch Staatsblad 30.3.1977).
De toelating moet zich op het werk bevinden en vertoond worden op elk verzoek van
de bevoegde overheid.
Het aanbrengen van een bord met de naam en het telefoonnummer van de
verantwoordelijke voor de signalisatie is verplicht.
Artikel18.
Wanneer bij het uitvoeren van werken het trottoir onbegaanbaar wordt, moet er een
doorgang voor de voetgangers gecreëerd worden. Het signaleren zal gebeuren zoals
bij de uitvoering van werken op de rijbaan.
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Artikel18bis.
1. Het inbuizen van grachten langs openbare wegen en het aansluiten aan bestaande
openbare riolering is verboden, zonder voorafgaande toelating van het College van
Burgemeester en Schepenen.
2. De vergunning wordt verleend volgens de plaatselijk geldende voorschriften. De
werken worden uitgevoerd door de stadsdiensten of een door haar aangestelde
dienst, op kosten van de aanvrager.
Artikel19.
Voor de diensten die te allen tijde kunnen genoodzaakt worden om werken uit te
voeren op de openbare weg, kan een bestendige vergunning gegeven worden. De
toelating wordt afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen.
DE AANLEG, HET HERSTELLEN EN ONDERHOUDEN VAN TROTTOIRS
Artikel20.
Geen trottoir mag aangelegd, veranderd of afgebroken worden, zonder voorafgaande
toelating van het College van Burgemeester en Schepenen.
De eerste aanleg van een trottoir is ten laste van de eigenaar, onder toezicht van de
bevoegde stadsdienst.
Herstellingen worden uitgevoerd door de stadsdiensten. Indien de schade werd
veroorzaakt door derden, zullen de kosten verhaald worden op de aansprakelijke.
Het onderhoud van de trottoirs is ten laste van de aanpalende bewoners.
Artikel21.
Eenieder die de toelating bekomen heeft om langs de openbare weg een gebouw op te
richten, te herbouwen of er welkdanige veranderingen aan te brengen, is gehouden
binnen de maand na het voltooien van de werken een trottoir aan te leggen. De te
gebruiken materialen worden door de bevoegde stadsdienst bepaald.
Indien de aanvrager1 nalaat deze werken uit te voeren, zal het Schepencollege ze van
ambtswege doen uitvoeren op kosten van de aanvrager.
Artikel22.
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft het recht om op of onder de
trottoirs alle nutsvoorzieningen aan te brengen en er alle nodige werken uit te voeren.
Artikel23.
Diensten voor openbaar nut mogen eveneens werken uitvoeren op of onder trottoirs.
De herstelling van de ontstane schade wordt uitgevoerd door diegene die ze
veroorzaakt heeft en onder toezicht van de bevoegde stadsdienst.
Indien de aansprakelijke in gebreke blijft, zal de gemeente in de plaats treden op
kosten van de aansprakelijke.

1

Met aanvrager wordt o.m. bedoeld: eigenaar, vruchtgebruiker.
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BEWEEGBARE ZONNEBLINDEN EN KANTELPOORTEN
Artikel24.
Behouden anders bepaald in de stedenbouwkundige voorschriften die het voorwerp
uitmaken van een bijzonder plan van aanleg, verkavelingsvergunning of bouwtoelating,
moeten de oprolbare of opvouwbare zonneschermen minstens 0,40 meter op de
boordsteen van het trottoir inspringen. Zij moeten minimum een vrije hoogte hebben
van 2,20 meter en de zijstukken ervan moeten loshangen.
Kantelpoorten mogen bij het openen of sluiten niet over de openbare weg uitkomen.
HET LOSSEN OF LADEN VAN BRANDSTOFFEN EN MATERIALEN
Artikel25.
Brandstoffen en materialen zullen derwijze op de openbare weg gelost worden, dat het
verkeer in het algemeen -voetgangers inbegrepen- hiervan geen hinder ondervindt.
De openbare weg moet - zo nodig - onmiddellijk gereinigd worden. Indien de
aansprakelijke hierbij in gebreke blijft, zal de bevoegde stadsdienst, in opdracht van het
Schepencollege, in de plaats treden. De kosten zullen verhaald worden op de
verantwoordelijke.
Wanneer bij het lossen of laden van brandstoffen en materialen de wegbedekking
beschadigd wordt, zal het Schepencollege de schade laten herstellen op kosten van de
verantwoordelijke.
VERHUIZINGEN
Artikel26.
Het laden of lossen van meubilair bij verhuizingen is verboden tussen 21 en 06 uur,
behoudens in uitzonderlijke omstandigheden en mits voorafgaande en schriftelijke
toelating van de Burgemeester of zijn gemachtigde.
DE BESTRIJDING VAN IJZEL EN HET REINIGEN VAN DE OPENBARE WEG BIJ
SNEEUW OF IJZEL
Artikel27.
Wanneer het vriest is het verboden, onder welk voorwendsel ook, water op de
openbare weg te gieten of te laten vloeien.
Artikel28.
Bij sneeuwval of ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg erover
waken dat vóór de eigendom die zij bewonen, voldoende ruimte voor de doorgang van
voetgangers wordt vrijgemaakt en dat het nodige wordt gedaan om de gladheid ervan
te vermijden.
Wanneer de aangelande, door ziekte of afwezigheid, in de fysische onmogelijkheid
verkeert, zullen de stadsdiensten in de plaats treden.
Artikel29.
Het is verboden op de openbare weg glijbanen te maken.
VOORWERPEN DIE DOOR HUN VAL KUNNEN HINDEREN
Artikel30.
Het is verboden op gelijk welk deel van zijn eigendom voorwerpen te plaatsen of achter
te laten die, ingevolge een nalatigheid, op de openbare weg kunnen vallen en aldus de
veiligheid en het gemak van doorgang van de weggebruikers in gevaar kunnen
brengen.
WATEREN OP OF LANGS DE OPENBARE WEG
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Artikel31.
Het is verboden op openbare plaatsen of tegen privaat eigendommen te wateren.
INZAMELINGEN
Artikel32.
Het is verboden op de openbare weg en/of op openbare plaatsen inzamelingen te
houden zonder schriftelijke toelating van de Burgemeester of zijn gemachtigde.
HET GEBRUIK VAN VUURWAPENS OP DE OPENBARE WEG OF IN DE
NABIJHEID ERVAN EN OP OF IN OPENBARE PLAATSEN
Artikel33.
Het is verboden op de openbare weg of in de nabijheid ervan vuurwapens te gebruiken,
vuurwerk te ontsteken of voetzoekers te doen ontploffen.
Voor de toepassing van dit artikel wordt aangenomen dat het vuurwapen in de
nabijheid van de openbare weg wordt gebruikt indien het gevaar bestaat dat een
projectiel een gebruiker van deze weg zou kunnen treffen.
Artikel34.
Het in artikel 33 bedoelde verbod slaat niet op het gebruik van schietwapens door een
politiemacht, tijdens de uitoefening van haar ambt.
HET HOUDEN VAN DIEREN
Artikel35.
Worden gestraft bij toepassing van huidige verordening:
- De houders van dieren waarvan het abnormaal geluid de rust van de buren
verstoort.
- De houders zijn ertoe verplicht hun dieren onderdak en huisvesting te verlenen.
Festiviteiten waarbij dieren worden misbruikt tot vermaak van de mens zijn verboden.
Artikel36.
Opgeheven bij beslissing GR dd. 30/01/2012: zie politiereglement betreffende de
reinheid en bescherming van openbare domeinen en parken
Artikel37.
De houders van trekdieren die op de openbare weg worden gebracht, dienen de nodige
veiligheidsmaatregelen te treffen.
Houders van trek-, last-, rijdieren en van vee dat in een weide loopt, moeten deze
vakkundig afsluiten om ontsnapping van hun dieren te voorkomen. Zij zijn ertoe
gehouden een bordje aan te brengen waarop hun telefoonnummer wordt vermeld. De
melding wordt aangebracht op de afsluiting langs de openbare weg.
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Artikel38.
Afgezien van de vereiste vergunning, voorzien in toepassing van het VLAREM 1, dient
de houder van wilde- of exotische dieren dit te melden aan het Schepencollege.
NUMMERING DER HUIZEN
Artikel39.
1. Eenieder is ertoe gehouden het gemeentebestuur toe te laten het huis of
appartementsgebouw, waarvan men eigenaar of bewoner is, te nummeren;
2. De bewoners zijn verplicht de aangebrachte nummers goed zichtbaar op die plaats
te behouden;
3. Het ontbreken van een huisnummer, om welke reden ook, moet ter kennis gebracht
worden van de bevoegde stadsdienst;
4. In appartementsgebouwen zal elk appartement een samengesteld nummer dragen,
zodanig dat iedere bewoner kan geïdentificeerd worden.
PARTICULIERE BRIEVENBUSSEN
Artikel40.
1. Onverminderd de voorschriften vervat in het Koninklijk Besluit van 14.3.1989,
houdende reglementering van de postdienst, moeten alle woningen op het
grondgebied van de stad Diest voorzien zijn van één of meer brievenbussen welke
voldoen aan volgende eisen:
a. een opening hebben van minstens 22 cm op 3 cm;
b. de opening moet zich bevinden op een hoogte van tenminste 80 cm en
ten hoogste 1.50 m ten opzichte van de plaats waar men zich moet
opstellen om toegang te hebben tot de brievenbus;
2. § 1.De brievenbussen moeten aan de grens van de openbare weg geplaatst zijn.
Het eerste lid geldt niet:
a. voor de op meer dan vijftig meter van de openbare weg gelegen
woningen van personen die als "alleenwonend mindervalide" worden
beschouwd en ingeschreven zijn bij het Rijksfonds voor sociale
reclassering van de mindervaliden;
b. voor woningen met meer dan vier bussen;
§ 2.Wanneer een woning meer dan vier brievenbussen heeft, moeten die bussen
ofwel aan de huisdeur, ofwel op de benedenverdieping, op een goed verlichte
plaats worden aangebracht. Zij moeten met duidelijk zichtbare cijfers en in
volgorde genummerd worden. Het nummer voorafgegaan door de vermelding"
Bus .... ".
ALGEMENE NUTSVOORZIENINGEN
Artikel41.
Iedere eigenaar, vruchtgebruiker, bewoner van een gebouw ten welke titel ook, dient te
gedogen dat door het stadsbestuur straatnaamborden, verkeersborden en leidingen
voor openbare nutsvoorzieningen alsook de infrastructuur voor verfraaiingen op dat
gebouw worden aangebracht en zulks ten kosteloze titel.
Artikel42.
In geval van betwisting betreffende de plaats van aanhechting zal zulks in gemeen
overleg gebeuren.
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VERBLIJF OP DE OPENBARE WEG EN OP OPENBARE PLAATSEN
Artikel43.
1. In de openbare parken, tuinen en bossen is het verboden: een tent, caravan,
woonwagen of gelijk welk ander soortgelijk voertuig te plaatsen, behoudens
schriftelijke toelating van de Burgemeester;
2. Op de openbare weg en op de parkeerplaatsen is het verblijf in een caravan,
woonwagen of gelijk welk ander soortgelijk voertuig toegelaten voor maximum 24
uren, behoudens schriftelijke machtiging van de Burgemeester;
3. De bepalingen in 1° en 2° zijn niet van toepassing op de verblijven speciaal daartoe
door het Schepencollege ingericht. De personen die er verblijf houden, dienen zich
te laten inschrijven in de bevolkingsregisters van de stad Diest.
SPELEN , FEESTEN EN VERMAKELIJKHEDEN
Artikel44.
Het is verboden in de straten om het even welk spel in te richten van aard om het
verkeer te belemmeren, de voorbijgangers te hinderen of ongemakken te veroorzaken.
Artikel45.
Georganiseerde spelen zijn toegelaten op de door de Burgemeester, of zijn
gemachtigde, vastgestelde plaatsen. De inrichters moeten zich schikken naar de
aanduidingen van de politie.
Het is verboden het verkeer te hinderen, door het gebruik van loopfietsen,
schaatsplanken, rolschaatsen en dergelijke.
Artikel46.
Het is verboden op de openbare weg of andere openluchtplaatsen waar het publiek
toegang heeft vermakelijkheden in te richten, zoals bals,concerten,recitals,prijskampen
of vertoningen, zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van de Burgemeester of
zijn gevolmachtigde.
LEURHANDEL
Artikel47.
Voor 8 uur 's morgens en na 20 uur 's avonds is het verboden een geluidsinstallatie in
te schakelen tijdens het leuren.
Artikel48.
De ambulante handelaars zijn gehouden, voor de verkoop van hun koopwaren, zich
zodanig op te stellen dat zij geen gevaar opleveren voor de andere weggebruikers. Zij
mogen slechts halt houden gedurende de strikt nodige tijd voor de handel.
Artikel49.
Tijdens openbare feestelijkheden, plechtigheden of naar aanleiding van buitengewone
omstandigheden, kan de Burgemeester deze handel verbieden in de straten of
plaatsen waar hij van oordeel is dat zulks een gevaarstoestand zou kunnen
veroorzaken.
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HOOFDSTUKII
Gewijzigd door de Gemeenteraad in zitting van 23 december 1999.

DE
VEILIGHEID
IN
WONINGEN,
GEBOUWEN EN PLAATSEN

OPENBARE

VEILIGHEID EN HYGIENE IN STUDENTENKAMERS EN GELIJKGESTELDE
INRICHTINGEN
Begripsomschrijving.
Artikel50.
Als studentenkamers en gelijkgestelde inrichtingen worden beschouwd, al de
bouwwerken1 waarin één of meer personen, al dan niet gedomicilieerd, gemeubelde of
ongemeubelde lokalen worden aangeboden als huisvesting, alsook de lokalen welke
erbij horen en bestemd zijn voor gemeenschappelijk gebruik.
Als " belangrijk huis" wordt bedoeld een inrichting met minstens tien bewoners of met
meer dan twee verdiepingen boven het gelijkvloers.
Algemene voorwaarden.
Artikel51.
1. Kamers gelegen in bouwwerken met drankslijterijen, gevaarlijke, hinderlijke of
ongezonde inrichtingen worden als onveilige huisvesting beschouwd2. Deze kunnen
wel voor verhuring in aanmerking komen, indien ze over een volledig afzonderlijke
toegang beschikken.
De afsluitingen van de toegangswegen en van de kamers moeten een voldoende
graad van onbrandbaarheid hebben. De daarvoor gebruikte materialen moeten een
brandweerstand bieden van minimum één uur.
2. In huizen met meer dan vier te verhuren kamers is de aanstelling van een
plaatselijke verantwoordelijke verplicht, zo de verhuurder niet inwoont. De plaatselijk
verantwoordelijke wordt aangesteld door de verhuurder.
3. Elke te huur aangeboden kamer moet genummerd worden. Bij de voordeur moet
een degelijke drukbel per verhuurde kamer zijn, met vermelding van de naam van
iedere huurder.
4. Eenieder, eigenaar of hoofdhuurder, die op het grondgebied van de Stad Diest één
of meer ongemeubelde kamers verhuurt of wenst te verhuren aan studenten of
gelijkgestelde is verplicht hiervan jaarlijks aangifte te doen bij de politie.
De aangifte dient alleszins te geschieden voor 15 oktober van elk jaar.
Bouw van het huis.
Artikel52-1°.
§ 1 De steunmuren en de andere steunende elementen der constructie moeten uit
onbrandbare materialen vervaardigd zijn, zodanig dat zij een brandweerstand
hebben van 2 u.
1

Bouwwerken zoals bedoeld door de Wet van 29 maart 1962 op de stedenbouw.
Worden o.a. als gevaarlijke, hinderlijke of ongezonde inrichtingen beschouwd: eethuizen, werkplaatsen,
schrijnwerkerijen, garages en opslagplaatsen met gemakkelijk brand- of ontplofbare inhoud.
2
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§ 2 De trap moet 80 cm breed zijn, stevig gebouwd en voorzien van een duurzaam
bevestigde leuning.
§ 3 De trappen moeten afgezonderd worden in een trappenhuis met wanden en
vloeren uit onbrandbare materialen en in nieuwbouw of ombouw, overeenstemmen
met de voorschriften vervat in het K.B. van 19/12/1997 – Basisnormen.
§ 4 De trap die toegang geeft tot de kelderverdieping mag niet in het verlengde liggen
van de rest van het trappenhuis.
§ 5 De deuren die op het trappenhuis uitgeven moeten een brandweerstand hebben
van een 1/2 uur. Zij moeten opengaan in de richting van de vluchtweg en
zelfsluitend zijn of zelfsluitend bij brand.
§ 6 In belangrijke huizen moet in het hoogste gedeelte van het trappenhuis een
automatisch rookluik worden aangebracht, dat geopend kan worden vanaf het
gelijkvloers, met een Ø van 1 m².
§ 7 Traplopers of vaste vloerbekleding moeten onbrandbaar of zelfdovend zijn, of met
dat doel behandeld volgens bijlage van het K.B. van 19/12/1997. Een attest dient
voorgelegd.
Liften.
Artikel52–2°.
§ 1 Liften moeten in onbrandbare kokers ingebouwd zijn. De kokers moeten op elke
verdieping afgesloten zijn door een moeilijk brandbare deur waarin ten hoogste
één, uit gewapend glas vervaardigd, kijkraampje mag aangebracht zijn;
§ 2 Indien de lift doorloopt tot de kelder moet de toegang tot de gewone liftdeur
gedubbeld worden, door een onbrandbare deur die minstens 2cm van de eerste
verwijderd is.
§ 3 Het is verboden de lift te gebruiken bij brand of bij begin van brand. Dit moet
schriftelijk vermeld zijn op de toegangsdeuren tot de lift.
§ 4 In de lift moet een alarmbel aangebracht zijn, om bij eventueel stilvallen hulp te
kunnen inroepen.
§.5 De lift moet voldoen aan de norm N.B.N. E52-0124 +E52-018.
Kelders
Artikel52–3°.
§ 1 In kelders mogen zich geen kamers bevinden, bestemd voor het overnachten van
personen.
§ 2 In kelders mag geen brandbaar materiaal of afval opgestapeld worden, tenzij dit
met orde gebeurt in een speciaal daartoe ingerichte ruimte, uit onbrandbare
materialen opgetrokken en afgesloten met deuren die 1/2 uur brandweerstand
hebben. Afval mag slechts tijdelijk opgeslagen worden.
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Gangen, trappen en nooduitgangen.
Artikel52–4°.
§ 1 De gangen en trappen moeten over hun volle lengte en breedte vrij zijn van
meubels en materialen of gelijk welke hindernis.
§ 2 De lopers en de trapneuzen moeten stevig bevestigd zijn.
§ 3 De traphuizen moeten van elkaar gescheiden zijn door een branddeur die een
brandweerstand heeft van een half uur en die in de richting van het traphuis
opengaat.
§ 4 Buiten de normale uitgang moet er een nooduitgang voorzien zijn.
Aanvaardbare oplossingen zijn: een metalen noodladder aan de buitenzijde van het
huis, een terras of afdak.
§5 In belangrijke huizen moeten trappen, trappenhuizen en gangen voorzien zijn van
een autonome veiligheidsverlichting. Deze moet voldoen aan de norm N.B.N. C71100 + N.B.N L13-005 + C71-598-222.
§ 6 De bewoners moeten ingelicht worden over het bestaan en het gebruik van de
nooduitgangen en vluchtwegen. Deze moeten aangeduid worden met
pictogrammen conform aan het K.B. van 17/12/1997.
Kamers.
Artikel52–5°
§ 1 Vloeren, wanden en beschotten moeten een weerstand bieden aan het vuur van
één uur.
§ 2 De kamers moeten voldoende geïsoleerd zijn tegen geluid.
§ 3 Papierbakjes moeten uit onbrandbaar materiaal vervaardigd zijn.
§ 4 Eenpersoonskamers moeten een minimum oppervlakte hebben van 12 m²;
Voor kookmogelijkheden in de kamer moet de oppervlakte met 3 m² verhoogd
worden. Voor een bad of stortbad in de kamer moet de oppervlakte eveneens met
3 m² verhoogd worden.
§ 5 Elke kamer moet een minimum hoogte hebben van 2,2 meter.
§ 6 Kamers voor meerdere personen moeten principieel de oppervlakte en ruimtelijke
inhoud hebben van een éénpersoonskamer, vermeerderd met 6 m²/persoon.
§ 7 Elke kamer moet voorzien zijn van een rechtstreeks buitenraam dat kan geopend
worden, zodanig dat er voldoende daglicht en verse lucht binnen kan en waardoor
evacuatie mogelijk is.
§ 8 De ramen moeten een minimum oppervlakte hebben van 1m².
§ 9 In de kamers moeten minstens twee oordeelkundig geplaatste stopcontacten
aanwezig zijn. In de nabijheid van lavabo's moeten zij beveiligd zijn.
§10 Het gebruik van onvoldoende geïsoleerde of geschonden verlengsnoeren is
verboden.
§11 De kamers moeten voorzien zijn van een wastafel met stromend water en
afvoerbuis met reukafsnijder.
§12 Gordijnen en overgordijnen moeten uit onbrandbare of zelfdovende stoffen
vervaardigd zijn, of met dat doel behandeld zijn. Een attest dient voorgelegd.
Badkamers.
Artikel52–6°.
§ 1 Per 10 personen is één badkamer of stortbad verplicht.
§ 2 Badkamers uitgerust met een gasverwarmingstoestel moeten voorzien zijn van een
opening van minstens 150 cm² voor de toevoer van verse lucht. De
verbrandingsgassen moeten langs een schouw naar buiten afgevoerd worden. Een
keuringsattest betreffende de installatie moet voorgelegd worden.
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Toiletten.
Artikel52–7°.
§ 1 Per zes personen moet men over één goed verlucht toilet kunnen beschikken op
een gemakkelijk bereikbare plaats gelegen in de nabijheid van de kamers;
§ 2 De deur van het toilet moet kunnen gesloten worden langs de binnenzijde;
§ 3 Het toilet moet rein zijn en dagelijks onderhouden worden, en van type
waterspoeling en reukafsnijder zijn.
Gemeenschappelijke lokalen.
Artikel52–8°.
§ 1 Ieder studenten- of studentengemeenschapshuis moet beschikken over een
gemeenschappelijke
ruimte.
Wanneer in
de
studentenkamer geen
kookmogelijkheden aanwezig zijn, moeten de bewoners ervan over een
gemeenschappelijke kookmogelijkheid beschikken in een gemeenschappelijke
ruimte. Deze ruimte moet een oppervlakte hebben van minstens anderhalve
vierkante meter per bewoner van een studentenkamer, zonder minder te mogen
bedragen van 6 m².
§ 2 De bekledingsmaterialen voor vloeren, wanden en werkoppervlakken in de keuken
moeten waterdicht, brandwerend en gemakkelijk afwasbaar zijn.
§ 3 De lokalen moeten goed verluchtbaar zijn.
§ 4 Afvalbakken met goed sluitend deksel zijn verplicht in de keuken.
§ 5- In elk huis is een bergplaats voor fietsen verplicht, rekening houdende dat er plaats
moet zijn voor evenveel fietsen als huurders.
Elektrische installatie en verlichting.
Artikel52-9°.
§ 1 Alleen elektrische verlichting is toegelaten.
§ 2 De elektrische leidingen moeten voldoende geïsoleerd zijn, door bevoegde
personen aangelegd volgens de regels van het vak en voldoen aan de
veiligheidsnormen van het A.R.E.I. (Algemeen Reglement op de Elektrische
Installaties).
Een attest opgesteld door een erkend keuringsorganisme dient voorgelegd. Het
mag geen opmerkingen bevatten.
§ 3 Het gebruik van automatische zekeringen is verplicht.
§ 4 De kamers, gangen, traphuizen, zijingangen en eventuele liften moeten voldoende
verlicht zijn, door vastgeplaatste lichtbronnen.
§ 5 Vaste of verplaatsbare lichtbronnen mogen nooit afgedekt worden met brandbare
materialen.
Gas.
Artikel52-10°.
§ 1 Het gebruik van butaangas is verboden op de kamers.
§ 2 Propaangasflessen zijn toegelaten, indien de aansluiting op het gasdistributienet
niet mogelijk is. De flessen moeten steeds buiten het gebouw geplaatst worden,
zelfs indien ze leeg zijn.
§ 3 De aansluiting van kooktoestellen of waterverwarmers bij middel van gas moet
gebeuren volgens de wettelijke voorschriften en regels van het vak. Een
keuringsattest dient voorgelegd.
§ 4 De plaats waarin een gasmeter opgesteld is, moet vrij zijn van brandbaar
materiaal, goed verlucht en rechtstreeks verbonden met de buitenlucht. De
dichtheid van de leidingen moet gegarandeerd zijn. Een keuringsattest moet
beschikbaar zijn voor de controlediensten.
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Verwarming.
Artikel52-11°.
§ 1 Verwarmingstoestellen met verbrandingsgassen die niet afgevoerd worden naar
buiten door een onbrandbare schouwpijp zijn verboden. Deze pijp mag niet in
aanraking komen met brandbare materialen.
§ 2 Elektrische verwarmingsapparaten mogen alleen gebruikt worden wanneer het
voedingsnet hiervoor werd voorzien en daarvoor voldoende waarborgen biedt.
§ 3 Onverminderd de bepalingen van artikel 52.11° § 2, mogen elektrische
verwarmingsapparaten alleen gebruikt worden als elk contact met het
verwarmingselement, zelfs toevallig, uitgesloten is. Toestellen met naakte
weerstand zijn verboden.
§ 4 In lokalen verwarmd met elektrische toestellen, met een kolenkachel, met een
stookoliekachel of met een gasradiator verbonden met een schouw, moet er onder
het verwarmingsapparaat steeds een aangepaste staalplaat gelegd worden, indien
de vloer bestaat uit hout of bedekt is met een vast tapijt.
§ 5 De stookoliekachels (zgn. mazoutkachels) mogen niet bijgevuld worden terwijl zij
branden of nog warm zijn. De reservevoorraad brandstof moet in een metalen,
hermetisch gesloten vat bewaard worden en in een onbrandbare omgeving
opgesteld. De brandstof moet zich alleszins buiten het gebouw bevinden.
§ 6 In lokalen verwarmd met een andere bron dan centrale verwarming moeten de
meubels minstens 50 cm van de warmtebron verwijderd worden.
§ 7 Centrale verwarmingsinstallaties moeten jaarlijks aan een speciaal nazicht
onderworpen worden. Het attest moet beschikbaar zijn voor de controlediensten.
Kooktoestellen.
Artikel52-12°.
§ 1 Kleine kooktoestellen om water te verwarmen in de kamer moeten altijd geplaatst
worden of gebruikt op onbrandbare oppervlakten. Het onderliggend onbrandbaar
materiaal moet minstens 20 cm uitsteken buiten elke rand van het toestel.
§ 2 Kookfornuizen moeten zo gebouwd of opgesteld zijn, dat de temperatuur van de
vloer of wand waarop zij rusten de 50°C niet kan overschrijden, zo niet moet er
onder het fornuis een onbrandbare plaat liggen.
§ 3 Het is verboden om kooktoestellen tijdens het gebruik zonder toezicht achter te
laten.
§ 4 Elektrische kookfornuizen met groot vermogen moeten duurzaam bevestigd zijn en
mogen niet met soepele kabel aangesloten worden.
§ 5 Kleine verplaatsbare kooktoestellen moeten zo opgesteld worden, dat ze niet
hinderen voor de bewoners of bezoekers.
§ 6 Gasfornuizen moeten duurzaam bevestigd worden en aangesloten op het
distributienet, zoals voorgeschreven in artikel 52 -10° § 3.
§ 7 Kooktoestellen moeten op stevige onbrandbare onderstellen staan en op veilige
afstand van alle ontvlambare stoffen.
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Brandbestrijdingsmiddelen.
Artikel53.
1. In bouwwerken moet per verdieping of vleugel minstens één poederblusser en een
muurhaspel voorhanden zijn, aangesloten op het waterleidingsnet volgens de
geldende norm N.B.N. S21-038. De haspel heeft een aansluiting DSP Ø 45 mm en
levert een debiet van 500l/min bij 2,5 bar.
2. De toestellen moeten gemakkelijk bereikbaar en op een goed zichtbare plaats
aangebracht zijn, bij voorkeur in trappenhuizen of bij in- en uitgangen. Zij dienen
gesignaleerd te worden door middel van pictogrammen. Zij moeten steeds
bedrijfsklaar zijn en de werking moet door al de bewoners gekend zijn.
3. Voor belangrijke huizen is een algemene en automatische brandmeldinstallatie
verplicht. Een keuringsattest dient voorgelegd. Deze installatie moet voldoen aan de
regels van de N.V.B.B. – B.V.V.O.
4. Voor niet belangrijke huizen is er een autonome rookmelder per kamer of
gemeenschappelijk lokaal verplicht.
Alarm- en waarschuwingsmiddelen.
Artikel53bis.
In belangrijke huizen is een voor iedereen bereikbaar op het openbaar net aangesloten
telefoontoestel verplicht, alsook een alarmbel met minstens een drukknop per
verdieping waarmee gemakkelijk en duidelijk alarm kan gegeven worden tot ontruiming
van het gebouw
Inlichtingen over veiligheid.
Artikel53ter.
1. Een lijst met veiligheidsvoorschriften ten behoeve van de bewoners moet opgesteld
worden, aangepast aan de plaatselijke behoeften van het huis.
2. De lijst moet opgehangen worden op elke verdieping.
Iedere huurder moet er een kopie van ontvangen.
3. Een plan van de evacuatiewegen dient opgehangen op elke verdieping.
Onderhoud.
Artikel54.
1. De brandbestrijdingsmiddelen moeten regelmatig en minstens éénmaal per jaar
gecontroleerd worden door een bevoegd persoon.
2. De rookkanalen, schoorstenen en verwarmingsmiddelen moeten minstens éénmaal
per jaar gereinigd en geïnspecteerd worden door een bevoegd technicus. De
attesten moeten steeds beschikbaar zijn voor de controledienst.
3. Na brand in een schoorsteen moet deze met de erop aangesloten rookkanalen over
gans de lengte geveegd, nagezien en gebeurlijk hersteld worden door
beroepslieden.
Toezicht en controle.
Artikel55.
1. De Burgemeester kan altijd, na raadpleging van de Officier-Technicus van de
bevoegde brandweerdienst, afwijkingen toestaan . Hij kan onder dezelfde
voorwaarden de sluiting bevelen, mits de nodige motivatie en argumentatie.
2. De gemeentelijke brandweerofficieren alsook de politiediensten hebben, tijdens de
door de wet vastgestelde uren, toegang om toezicht en controle uit te oefenen.
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Overgangsmaatregelen.
Artikel55bis.
Ten einde de thans bestaande toestanden
overgangsperiode van één jaar voorzien.

te

regulariseren,

wordt

een

MAATREGELEN TOT VRIJWARING EN BESTRIJDING VAN BRANDEN.
Schouwen.
Artikel56.
opgeheven bij beslissing GR dd. 23/12/1999.

Brandkranen.
Artikel57.
De brandkranen (hydranten) en andere watermonden in de straten, moeten steeds vrij
blijven en gemakkelijk bereikbaar zijn.
Het is verboden deze installaties, leidingen en erbij horende conventionele tekens op
enigerlei wijze te beschadigen of aan het zicht te onttrekken.
Met sneeuw bedekte brandkranen moeten gereinigd worden. De plicht om
voor hun woning sneeuwvrij te maken berust op de bewoners.
appartementsgebouwen wordt de sneeuw geruimd door de bewoners
gelijkvloers, of bij ontsteltenis deze van de eerste verdieping , enz...,
huishoudelijk reglement anders voorziet.

de kranen
Voor de
van het
tenzij een

Maatregelen in acht te nemen in geval van brand.
Artikel58.
Zodra brand ontstaat, moeten de personen die hen ontdekken onmiddellijk de dienst
100 of 112 verwittigen. De eigenaars, huurders, vruchtgebruikers of aanwezigen in
huizen waar brand ontstaat, moeten op het eerste verzoek van de brandweer, van de
agenten van de water-, gas-, of elektriciteitsdiensten en van de politiediensten, toegang
tot de woning verlenen.
Bij brand mogen de eigenaars, huurders, vruchtgebruikers of aanwezigen van
aangrenzende plaatsen of eigendommen de toegang tot het erf niet weigeren aan het
personeel, vermeld in de vorige paragraaf. Zij dienen bovendien al hun watervoorraden
ter beschikking te stellen.
Het is verboden op welke manier ook, zonder gegronde reden, de veiligheids- of
hulpdiensten op te roepen.
BIOSCOPEN, TONEEL-, EN CONCERTZALEN, CIRCUSSEN, SPORTHALLEN EN
ZWEMKOMMEN
Artikel59.
1. Onverminderd de toepassing van het K.B. van 31/03/1987 tot het verbieden van
roken in bepaalde plaatsen, kunnen de personen die in overtreding worden
genomen, uit de instelling verwijderd worden. Indien nodig kan hiervoor beroep
gedaan worden op de politie.
2. Bij niet betaling van de verschuldigde retributies mag de persoon uit de instelling
verwijderd worden en kan bij weigering beroep gedaan worden op de politie.
3. Personen die in bepaalde instellingen de orde verstoren, kunnen eveneens
verwijderd worden, ten einde geen paniektoestanden te veroorzaken.
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BRANDBEVEILIGING IN DANCINGS EN LOKALEN WAAR ER GEDANST WORDT.
Artikel60.
Op dancings en lokalen met een oppervlakte van meer dan 100 m² waar er gedanst
wordt is de Vlaremwetgeving van toepassing met vergunningsplicht.
Artikel61.
Vallen niet onder toepassing van artikel 60 m.a.w. zijn niet ingedeeld bij Vlarem als
hinderlijke inrichting:
1. feestzalen kleiner dan 100 m² met dansgelegenheid.
2. dansgelegenheden van tijdelijke aard zoals kermistenten, tenten, enz.
3. lokalen waar enkel dansactiviteiten gekoppeld aan bijzondere gelegenheden zoals
kermissen, carnaval e.d. georganiseerd worden op voorwaarde dat steeds samen
aan de volgende criteria dient voldaan te worden:
- maximum 12 dansgelegenheden per jaar.
- maximum 2 dansgelegenheden per maand.
- het totaal van deze dansgelegenheden mag maximaal 24 dagen per jaar
bestrijken.
Voor deze lokalen (1,2 en3) waar er gedanst wordt, is een vergunning vereist. De
toelating moet minstens één maand op voorhand aangevraagd worden.
BRANDVEILIGHEID IN DRANKSLIJTERIJEN.
(cafés, bars, verbruikerssalons, restaurants, friethuizen, conferentiezalen, feestzalen,
vergaderzalen, lokalen vernoemd in art. 61)
Afdeling: gebouwen en lokalen.
Capaciteit.
Artikel62.
Opgeheven bij beslissing GR dd. 26/03/2012: zie politiereglement betreffende de
brandveiligheid in de horecazaken.
Weerstand
tegen
brand,
vlamvoortplantingssnelheid.

brandbaarheid,

ontvlambaarheid

en

Artikel63.
Opgeheven bij beslissing GR dd. 26/03/2012: zie politiereglement betreffende de
brandveiligheid in de horecazaken.
Artikel64.
Opgeheven bij beslissing GR dd. 26/03/2012: zie politiereglement betreffende de
brandveiligheid in de horecazaken.
Uitgangen en ontruiming.
Artikel65.
Opgeheven bij beslissing GR dd. 26/03/2012: zie politiereglement betreffende de
brandveiligheid in de horecazaken.
Artikel66.
Opgeheven bij beslissing GR dd. 26/03/2012: zie politiereglement betreffende de
brandveiligheid in de horecazaken.
Artikel67.
Opgeheven bij beslissing GR dd. 26/03/2012: zie politiereglement betreffende de
brandveiligheid in de horecazaken.

Artikel68.
Opgeheven bij beslissing GR dd. 26/03/2012: zie politiereglement betreffende de
brandveiligheid in de horecazaken.
Artikel69.
Opgeheven bij beslissing GR dd. 26/03/2012: zie politiereglement betreffende de
brandveiligheid in de horecazaken.
Artikel70.
Opgeheven bij beslissing GR dd. 26/03/2012: zie politiereglement betreffende de
brandveiligheid in de horecazaken.
Verlichting en elektrische installaties.
Artikel71.
Opgeheven bij beslissing GR dd. 26/03/2012: zie politiereglement betreffende de
brandveiligheid in de horecazaken.
Verwarming en brandstof.
Artikel73
Opgeheven bij beslissing GR dd. 26/03/2012: zie politiereglement betreffende de
brandveiligheid in de horecazaken.
Brandbestrijdingsmiddelen.
Artikel74
Opgeheven bij beslissing GR dd. 26/03/2012: zie politiereglement betreffende de
brandveiligheid in de horecazaken.
Periodieke controle.
Artikel75
Opgeheven bij beslissing GR dd. 26/03/2012: zie politiereglement betreffende de
brandveiligheid in de horecazaken.
Bijzondere voorschriften.
Artikel76
Opgeheven bij beslissing GR dd. 26/03/2012: zie politiereglement betreffende de
brandveiligheid in de horecazaken.
Vrijstellingen.
Artikel77
Opgeheven bij beslissing GR dd. 26/03/2012: zie politiereglement betreffende de
brandveiligheid in de horecazaken.
Overgangsbepaling.
Artikel78.
Opgeheven bij beslissing GR dd. 26/03/2012: zie politiereglement betreffende de
brandveiligheid in de horecazaken.
BOSSEN DIE TOEBEHOREN AAN DE GEMEENTE OF AAN PRIVAAT PERSONEN.
Artikel79.
Onverminderd de bepalingen van het “Boswetboek” en het bosdecreet is het te allen
tijde verboden om vuur te maken of te roken in gemeentebossen en bossen die
toebehoren aan privaat personen.

HOOFDSTUK III
MARKTEN, JAARMARKTEN, HANDELSBEURZEN,
KERMISSEN, CARNAVAL,
LUNAPARKEN
EN
INRICHTINGEN
MET
SPEELAPPARATEN,
STUDENTENVIERINGEN EN SPORTMANIFESTATIES
MARKTEN
Artikel80.
opgeheven bij beslissing GR dd. 25/02/2008 en gewijzigd bij beslissing GR 19/12/2011: zie
marktreglement

Artikel81.
opgeheven bij beslissing GR dd. 25/02/2008 en gewijzigd bij beslissing GR 19/12/2011: zie
marktreglement

Artikel82.
opgeheven bij beslissing GR dd. 25/02/2008 en gewijzigd bij beslissing GR 19/12/2011: zie
marktreglement

Artikel83.
opgeheven bij beslissing GR dd. 25/02/2008 en gewijzigd bij beslissing GR 19/12/2011: zie
marktreglement

Artikel84.
opgeheven bij beslissing GR dd. 25/02/2008 en gewijzigd bij beslissing GR 19/12/2011: zie
marktreglement

Artikel85.
opgeheven bij beslissing GR dd. 25/02/2008 en gewijzigd bij beslissing GR 19/12/2011: zie
marktreglement

JAARMARKTEN
Artikel86.
opgeheven bij beslissing GR dd. 25/02/2008 en gewijzigd bij beslissing GR 19/12/2011: zie
marktreglement

ANDERE MARKTEN EN HANDELSBEURZEN
Artikel87.
Andere markten dan deze vernoemd in de artikels 80 en 86 en handelsbeurzen,
worden geregeld door het College van Burgemeester en Schepenen.
KERMISSEN
Artikel88.
opgeheven bij beslissing GR dd. 28/04/2008 en gewijzigd bij beslissing GR 16/06/2014: zie reglement
over de organisatie van kermisactiviteit en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare
kermissen en op openbaar domein op het grondgebied van de stad Diest.
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BIJZONDERE
BRANDBEVEILIGINGSMAATREGELEN
BIJ
KERMISSEN,
HANDELSBEURZEN, FEESTELIJKHEDEN EN ANDERE INRICHTINGEN VAN
TIJDELIJKE AARD
Toepassingsgebied
Artikel89.
1. De brandbeveiligingsmaatregelen zijn van toepassing op alle festiviteiten van
tijdelijke aard die voor ten hoogste drie maanden op eenzelfde plaats worden
gevestigd.
Tot dit toepassingsgebied behoren ondermeer:
- de kermisbarakken opgeheven bij beslissing GR dd. 28/04/2008 en gewijzigd bij beslissing
GR 16/06/2014: zie reglement over de organisatie van kermisactiviteit en ambulante
activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen en op openbaar domein op het
grondgebied van de stad Diest

- de circustenten;
- de constructies voor het organiseren van vermakelijkheden en het geven van
vertoningen
- de jaarbeurzen, vlaamse kermissen en tentoonstellingen die niet plaatsgrijpen in
zalen of gebouwen die doorgaans toegankelijk zijn voor publiek;
2. De brandbeveiligingsmaatregelen zijn van toepassing, ongeacht de wettelijke of
reglementaire voorschriften waaraan de gevaarlijke, hinderlijke of ongezonde
inrichtingen onderworpen zijn, zelfs deze van tijdelijke aard. Ze zijn ook van
toepassing op de installaties en apparaten geviseerd door het Algemeen Reglement
voor de Arbeidsbescherming.
Te nemen maatregelen bij de opstelling en inrichting
Artikel90.
1. De activiteiten vermeld in artikel 89 dienen minstens 8 werkdagen op voorhand ter
kennis gebracht van het College van Burgemeester en Schepenen;
2. De constructies moeten op de aangewezen plaatsen ordelijk opgesteld worden,
derwijze dat zij steeds door hulpdiensten kunnen benaderd worden;
3. Op de toegangswegen mogen geen hindernissen geplaatst worden die de doorgang
van de hulpdiensten zou kunnen bemoeilijken.
Artikel91.
1. De materialen die noodzakelijk zijn voor deze inrichtingen en in het bijzonder de
vloeren, banken, stoelen en trappen, dienen steeds in goede staat van onderhoud
te zijn;
2. De gangen naar de zit- of staanplaatsen en naar de uitgangen, moeten steeds
vrijgehouden worden.
Artikel92.
De uitgangen van deze inrichtingen en vooral de nooduitgangen, moeten rechtstreeks
op de openbare weg uitgeven. Zij dienen op goed zichtbare wijze aangeduid te zijn.
De in- en uitgangen moeten in verhouding zijn met de maximale capaciteit van de
inrichting en de mogelijkheid bieden om deze in een minimum van tijd veilig te
ontruimen. Als breedte voor de uitgangswegen, uitgangen en deuren wordt
aangenomen: 1 cm per persoon die ze moet gebruiken.
De deuren moeten in de richting van de vluchtweg opendraaien en in geopende stand
kunnen worden vastgezet.
Artikel93.
Alle in de inrichtingen geplaatste elektrische- en verwarmingsinstallaties met hun
toebehoren, alle drijfkrachttoestellen en energiebronnen dienen te beantwoorden aan
de wettelijke voorschriften ter zake.
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Rookverbod
Artikel94.
Onverminderd de bepalingen tot het verbieden van het roken in bepaalde openbare
plaatsen, vervat in het K.B. van 31.3.1987 (Belgisch Staatsblad 14.4.87) zal het
rookverbod opgelegd en aangeduid worden in de inrichtingen. Het roken wordt enkel
toegelaten in de verbruikssalons waar dan voldoende asbakken moeten voorzien
worden. Bij de ingang van de inrichtingen zullen er met zand gevulde bakjes geplaatst
worden voor het inwerpen van tabaksresten.
Brandbeveiligingsmiddelen en andere voorzorgsmaatregelen
Artikel95.
1. De hydranten moeten steeds vrijgehouden worden en voor de brandweer
gemakkelijk bereikbaar zijn;
2. Het stapelen van stro, hooi of andere brandbare materialen, binnen of buiten de
inrichting is
verboden,
tenzij
met
voorafgaande
toelating
van
de
brandweercommandant of de afgevaardigde van het stadsbestuur;
3. Papierresten, verpakkingsmateriaal en brandbare afval moeten terstond verwijderd
worden uit de inrichtingen. De stadsdiensten zullen in samenspraak met de
inrichters de nodige maatregelen treffen voor de ophaling van de afval.
Artikel96.
1. Draagbare brandblustoestellen moeten in alle inrichtingen en stands in voldoende
aantal en op oordeelkundige wijze aangebracht worden;
2. Het bewijs van jaarlijks nazicht door een erkende firma moet te allen tijde kunnen
voorgelegd worden op verzoek van de brandweercommandant of de afgevaardigde
van het stadsbestuur;
3. Ballonnetjes gevuld met brandbaar en/of giftig gas mogen niet in de inrichting
aanwezig zijn;
4. Motorvoertuigen, tentoongesteld in daartoe bestemde ruimten, mogen geen
brandstof in hun reservoirs hebben. De batterijen zullen er uit verwijderd of
losgekoppeld worden;
5. Bij sluiting wordt door het personeel een rondgang binnen en buiten de inrichting
uitgevoerd. In omvangrijke instellingen moet een waakdienst ingericht worden.
Artikel97.
Het College van Burgemeester en Schepenen behoudt zich het recht voor om in de
inrichtingen een bijzondere waakdienst te laten uitoefenen tijdens de vertoningen of
openingsuren en er één of meer brandwachten te plaatsen.
Voor elke brandweerman zal door de inrichters een bijzondere vergoeding betaald
worden.
Toezicht
Artikel98.
Vòòr de opening mag de inrichting onderzocht worden door de bevoegde
brandweercommandant of zijn plaatsvervanger. Het controleonderzoek van de
bevoegde brandweerdienst wordt opgelegd door de Burgemeester.
Artikel99.
De Burgemeester kan de exploitatie verbieden of de sluiting bevelen indien de in deze
afdeling bepaalde voorschriften niet nageleefd worden.
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CARNAVAL
Artikel100.
1. De carnavalvieringen mogen slechts gehouden worden, mits voorafgaande toelating
van het College van Burgemeester en Schepenen;
2. Het maskeren, verkleden en vermommen wordt slechts toegelaten tijdens de
carnavalvieringen;
3. Ten laatste om 24 uur dienen de maskers afgenomen te worden.
Artikel100bis.
1. Het is verboden het verkeer te belemmeren, de voorbijgangers te hinderen, te
bevuilen of ongemakken te veroorzaken;
2. Het is de gemaskerde, verklede of vermomde personen verboden om snijdende,
stekende of kneuzende voorwerpen in bezit te hebben;
3. Het bezit van vuurwerk, voetzoekers en dergelijke is verboden.
LUNAPARKEN EN INRICHTINGEN MET SPEELAPPARATEN
Begripsomschrijving
Artikel101.
Worden als lunaparken en inrichtingen met speelapparaten beschouwd: de pretparken,
drankgelegenheden, openbare zalen en lokalen, waar een of meer gebruiksklare, al
dan niet elektronische speelapparaten
en
alle
slag
van
automatische
ontspanningstoestellen zijn opgesteld. Ook de voor het publiek toegankelijke plaatsen
en inrichtingen waar men toegang heeft, al of niet tegen betaling van een toegangsgeld
of lidgeld en waar bovenvermelde apparaten en toestellen aanwezig zijn vallen onder
de toepassing van dit reglement.
Lunaparken en inrichtingen met speelapparaten die door foorreizigers worden
opgesteld op de jaarlijkse kermissen vallen niet onder de toepassing van dit reglement.
Algemene voorwaarden
Artikel101bis.
1. Het is elke minderjarige verboden zich op te houden in lunaparken en inrichtingen
met speelapparaten, indien hij niet vergezeld is van zijn vader, zijn moeder, zijn
voogd of de persoon aan wiens bewaking hij is toevertrouwd;
2. Het is de houder, de exploitant en alle personen die verantwoordelijk zijn voor de
uitbating verboden, toegang te verlenen of de aanwezigheid te dulden van
minderjarigen aan wie het krachtens 1° verboden is;
3. De houder of exploitant van de in 1° bedoelde inrichtingen is verplicht om op een
goed zichtbare plaats de melding aan te brengen: 'Toegang verboden aan
ongehuwde minderjarigen die niet vergezeld zijn van hun vader, moeder, voogd of
persoon aan wiens bewaking zij zijn toevertrouwd'.
STUDENTENVIERINGEN EN SPORTMANIFESTATIES
Artikel102.
1. De bepalingen vervat in artikel 100 bis, 1° en 3° zijn toepasselijk bij
studentenvieringen en sportmanifestaties;
2. Het bezit van snijdende, stekende of kneuzende voorwerpen alsook bierflesjes,
bierblikjes e.d. is ten alle tijde verboden bij studentenvieringen en
sportmanifestaties.
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HOOFDSTUK IV
BESCHERMING VAN HET LEEFMILIEU
AANPLAKKINGEN
Artikel103.
Onverminderd de bepalingen in de Besluitwet van 29.12.1945, artikel 1, is het
verboden om op het even welke constructie aan te plakken of te beschilderen
(bekladden) met om het even welke teksten, tekeningen of letters, tenzij hiervoor de
nodige accommodaties voorzien zijn en mits voorafgaande schriftelijke toelating van de
Burgemeester.
Artikel104.
1. Het is verboden om zonder voorafgaande toelating van het Schepencollege, op
officiële aanplakborden, muren of schutsels op of langs de openbare weg,
berichten , aanplakbrieven, schriften, drukwerken en dergelijke aan te brengen;
2. Het verbod geldt niet:
1. voor berichten van openbare verkopingen, schouwburgen, concerten en
dansfeesten die worden aangeplakt aan de bedoelde huizen of inrichtingen;
2. op de publiciteitszuilen en/of panelen, geplaatst met toelating van het
Schepencollege en waarvan één zijde voorbehouden is voor de Diestse
verenigingen. Per activiteit mag er maximaal één affiche per bord aangebracht
worden. Zij mag slechts 1/4 van de zuil of het paneel bestrijken;
3. Het is verboden om regelmatig aangebrachte plakbrieven af te rukken, te bevuilen
of te bedekken.
HET SCHILDEREN VAN GEVELS
Artikel105.
1. Onverminderd de bepalingen inzake de organisatie van stedenbouw en ruimtelijke
ordening is het verboden gevels te schilderen, tenzij daartoe een schriftelijke en
voorafgaande toelating werd afgeleverd door het College van Burgemeester en
Schepenen;
2. Een vergunning is eveneens vereist, wanneer bij het herschilderen van gevels de
kleur gewijzigd wordt.
VERKIEZINGSPROPAGANDA
Artikel106.
1. Het stadsbestuur laat een voldoende aantal panelen plaatsen, die ter beschikking
staan van de verschillende partijen;
2. Pas na het aanbrengen, door de stadsdiensten, van de officiële nummers van de
partijen op deze panelen mag er aangeplakt worden;
3. Het is elke partij slechts toegelaten aan te plakken op de voor haar voorziene
panelen of gedeelten ervan;
4. De partijen die verkiezingspubliciteit voeren, dienen vooraf aan het Schepencollege
de naam van de verantwoordelijke persoon mede te delen;
5. Bij gemeenteraadsverkiezingen kunnen afwijkingen toegestaan worden door het
College van Burgemeester en Schepenen.
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Artikel107.
1. Het aanbrengen van de verkiezingspubliciteit is toegelaten tussen 8 en 22 uur, tot
op de dag vóór de verkiezingen.
2. Het aanbrengen van verkiezingspubliciteit, onder eender welke vorm, op
elektriciteits- en telefoonpalen, bomen, autobusschuilhuisjes, elektriciteits- of R.T.T.cabines en dergelijke, is verboden,
3. evenals het kalken en verven op muren en straten;
4. Het aanbrengen van borden en panelen op privé eigendommen wordt toegelaten,
op voorwaarde dat er een akkoord is met de eigenaar, huurder of vruchtgebruiker
en er geen hinder is voor het verkeer.
5. Verkiezingspubliciteit die niet conform is aan de huidige verordening, wordt
onmiddellijk door de stadsdiensten verwijderd en vernietigd.
Artikel108.
Verkiezingspropaganda bij middel van geluidsinstallaties wordt toegelaten tussen 8 en
20 uur, mits voorafgaande toelating van het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel109.
Verkiezingspubliciteit moet verwijderd worden binnen de week, volgend op de dag der
verkiezingen.
BEWONEN VAN ONBEWOONBAAR VERKLAARDE WONINGEN
Artikel110.
Het is verboden een woning te bewonen of te laten bewonen die door de Burgemeester
onbewoonbaar werd verklaard en waarvan hij de ontruiming heeft bevolen.
DRINKWATERBEVOORRADING
Artikel111.
Bij milieurampen waarbij het drinkwater verontreinigd wordt en bij herstellingen aan het
waterleidingsnet of bij waterschaarste, wordt de bedeling van drinkwater verzorgd door
de plaatselijke brandweer, onder verantwoordelijkheid van het Schepencollege.
Artikel112.
Bij waterschaarste is het verboden om drinkwater te gebruiken voor het reinigen van
voertuigen, woningen, trottoirs en/of andere doeleinden die niet noodzakelijk zijn voor
de menselijke behoeften.
GEBRUIK VAN BRANDSTOF VOOR VERWARMING VAN GEBOUWEN
Artikel113.
De gebruikers van installaties voor verwarming door verbranding moeten er over
waken:
1. dat alleen brandstof wordt gebruikt waarvoor hun installatie is afgesteld;
2. dat hun installatie in goede staat van werking wordt gehouden en dat daartoe de
vereiste technische middelen worden aangewend;
3. dat er bij een goede staat van werking, slechts zelden en dan voor korte duur, rook
uitgelaten wordt.

35
DE PLAATSING VAN BRANDSTOFTANKS
GEBOUWEN EN OF ANDERE DOELEINDEN

VOOR

VERWARMING

VAN

Artikel113bis.
Onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake is de plaatsing van opslagtanks voor
brandstof verboden, voor zover deze niet voldoende beschermd geplaatst zijn.
Wordt als voldoende bescherming beschouwd:
- een dubbelwandige tank met lekdetectiesysteem;
- een enkelwandige tank in een vloeistofdichte kelder of in een bovengrondse
vloeistofdichte opvanglade waarvan de inhoud minstens gelijk is aan de inhoud van
het reservoir.
GEBRUIK VAN VERWARMINGSINSTALLATIES MET VERBRANDING
Artikel114.
Installaties voor de verwarming van gebouwen die met vaste- , vloeibare brandstoffen
of gassen gevoed worden, moeten minstens éénmaal per jaar gereinigd, nagezien en
afgeregeld worden op eigen initiatief van de eigenaar, de huurder of gebruiker. Het
jaarlijks onderhoud van de installatie van verwarming omvat:
1. het vegen van de schoorsteen, het reinigen van de leidingen der
verbrandingsgassen in de warmtebron, het nazien van de dichtheid van de
verwarmingsbuizen, door een schoorsteenveger, door een reinigingsbedrijf of door
een bekwaam technicus;
2. bij installaties met vloeibare brandstof moeten de branders worden nagezien en
geregeld.
Artikel115.
De eigenaar, huurder of gebruiker moet op verzoek het bewijs kunnen leveren dat hij
aan de beschikkingen van artikel 114 heeft voldaan.
Hij moet het bewijs leveren onder de vorm van een attest of factuur die de
werkzaamheden opsomt. Het attest of de factuur moet gedurende een termijn van 18
maanden bewaard worden.
Artikel116.
Wanneer uit de controle blijkt dat een verbrandings- of verwarmingsinstallatie niet
voldoet aan de beschikkingen van de artikelen 113 en 114, moet zij binnen een termijn
van 15 dagen in orde worden gebracht.
Artikel117.
Het toezicht wordt uitgeoefend door de gemeentelijke politie, de rijkswacht of de
ambtenaren hiertoe aangesteld door het Schepencollege. Ten einde de inbreuk vast te
stellen kunnen zij beroep doen op bevoegde personen.
GELUIDSHINDER
Algemene bepalingen en verplichtingen
Artikel118.
Onverminderd de wetten en besluiten betreffende de bestrijding van de geluidshinder,
is iedereen verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk
door geluid gehinderd worden.
Is dan ook verboden: elk gerucht of rumoer bij dag of nacht dat zonder noodzaak wordt
veroorzaakt of dat te wijten is aan een gebrek aan vooruitzicht of voorzorg en dat van
aard is om de rust der inwoners te verstoren.
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Artikel119.
Onverminderd de toepassing van artikel 118 wordt als hinderlijk beschouwd en is
verboden: elk geluid waarvan de sterkte meer bedraagt dan 75 dB(A) tussen 8 uur en
20 uur en meer dan 50 dB (A) tussen 20 uur en 8 uur, onverminderd de toepassing van
het K.B. dd. 24 februari 1977 (B.S. 26 april 1977).
Artikel120.
Wanneer kan aangetoond worden dat het gebruik noodzakelijk is van een geluidsbron
die onvermijdelijk de in artikel 119 vastgestelde geluidsmaxima overschrijdt, is dat
artikel niet van toepassing, maar kan de geluidsbron onderworpen worden aan een
beperking in ruimte en tijd.
Bijzondere bepalingen en voorschriften
Artikel121.
1. Het is verboden op de openbare weg, in openbare plaatsen en in open lucht, radioen televisietoestellen, muziekinstrumenten en in het algemeen alle soorten
apparaten voor ontvangst of emissie van geluid te laten werken, zonder
voorafgaande schriftelijke toelating van de Burgemeester.
Het voorafgaande geldt niet voor muziekapparaten waarvan het geluid alleen door
de ontvanger ervan kan waargenomen worden;
2. De toelating kan voor 's nachts en voor de zon- en wettelijke feestdagen slechts
verleend worden in uitzonderlijke omstandigheden zoals plaatselijke kermissen,
feestelijkheden en vieringen;
3. De Burgemeester kan aan eventuele toelatingen, verleend in toepassing van dit
artikel en de volgende, bepaalde voorwaarden verbinden.
Artikel122.
1. Het gebruik van voertuigen uitgerust met of voorzien van luidsprekers bestemd voor
het maken van reclame en propaganda, is onderworpen aan een voorafgaande
toelating van de Burgemeester;
2. In de periode van 01 oktober tot 31 maart wordt het gebruik toegestaan tussen 8 en
12 uur en van 14 tot 18 uur. In de periode van 01 april tot 30 september wordt het
gebruik toegestaan tussen 8 en 12 uur en van 14 tot 20 uur;
3. Het is te allen tijde verboden microwagens te laten werken op minder dan 100
meter van verpleeginrichtingen.
Artikel123.
1. Het aanwenden tussen 20 en 8 uur van fluiten, sirenes, bellen, klokken, muziek of
geluidverwekkende hulpmiddelen door handelsinrichtingen, leurders, opkopers e.a.
met het doel de aandacht te vestigen op de verkoop of het verlenen van een dienst
is verboden;
2. Tussen 8 en 20 uur mag de geluidsterkte van de signalen niet meer dan 75 dB (A)
bedragen. Ze mogen elkaar niet opvolgen met tussenpozen van minder dan 1
minuut en niet langer duren dan 10 seconden.
Artikel124.
In werkhuizen en andere inrichtingen is het verboden om tussen 20 uur en 8 uur het
begin of het einde van de arbeid of rustperiode aan te kondigen bij middel van
geluidsbronnen die buiten de gebouwen hoorbaar zijn.
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Artikel125.
Het gebruik in open lucht van toestellen of werktuigen aangedreven door
ontploffingsmotoren is verboden tussen 20 uur en 8 uur, alsook op zon- en wettelijke
feestdagen.
Deze bepalingen zijn echter niet van toepassing op de landbouwmachines aangewend
voor de normale exploitatie van een bedrijf.
Artikel126.
Onverminderd de wettelijke voorschriften ter zake, is het verboden met motoren
aangedreven speeltuigen, o.a. telegeleide of met kabels bestuurde modelvliegtuigen,
experimenteertuigen en voertuigen te gebruiken om er oefeningen, vertoningen,
persoonlijke of groepsvermakelijkheden of wedstrijden mee te houden of in te richten in
open lucht, tenzij op speciaal daartoe door het College van Burgemeester en
Schepenen aangewezen terreinen.
Afwijkingen op voorgaande alinea kunnen door de Burgemeester voor het grondgebied
of een gedeelte ervan, of zelfs voor particuliere gevallen worden toegestaan ter
gelegenheid van feestelijkheden of vieringen.
Artikel127.
1. Het is verboden op de openbare weg motoren van voertuigen te testen, te laten
proef- of warmdraaien indien zijn niet uitgerust zijn met de voorgeschreven
geluiddempers. Het gebruik ervan binnen gebouwen is eveneens verboden indien
dit tot gerechtvaardigde klachten van buren aanleiding kan geven;
2. Geen enkel motorvoertuig en in het algemeen geen enkel verkeersmiddel, mag
noch bij dag, noch bij nacht abnormaal lawaai veroorzaken hetzij door een
ongewone wijze van besturen, hetzij door het herhaaldelijk gas geven in
vrijloopstand, hetzij door het niet afzetten van de motor bij stilstand, hetzij bij gebrek
van knaldempers, hetzij door het niet oordeelkundig gebruik van de remmen en
andere.
Artikel128.
Op de campings mogen de geluidsinstallaties niet gebruikt worden tussen 22 uur en 8
uur tenzij voor dringende mededelingen. De maximum geluidssterkte dient in
verhouding te staan met de uitgestrektheid van het terrein.
Artikel129.
Behoudens machtiging van de Burgemeester is het verboden al dan niet automatische
vogelschrikkanonnen of gelijkaardige toestellen te plaatsen op minder dan 100 meter
van het meest nabijgelegen gebouw.
Het is verboden toestellen 's nachts te laten werken. Overdag mogen de ontploffingen
elkaar niet opvolgen met tussenpozen van minder dan 15 minuten. Het gebruik moet
streng beperkt blijven voor het beveiligen van fruit, groenten- en graanoogst. De
Burgemeester kan zijn machtiging met andere voorwaarden aanvullen.
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Slotbepalingen
Artikel130.
1. Het geluid uitgedrukt in dB (A) wordt gemeten bij middel van een sonometer die
voldoet aan de nauwkeurigheidseisen bepaald in de Belgische norm NBN 576.80;
2. De politie is bevoegd om metingen te doen. Hun processen verbaal hebben
bewijskracht zolang het tegendeel niet bewezen is;
3. Het geluid wordt gemeten op 10 meter afstand van de geluidsbron en op een
hoogte van 1,20 meter. Indien het geluid echter wordt voortgebracht in een
privédomein, wordt het gemeten op de dichtsbijgelegen grens van het domein.
Bij onmogelijkheid te meten op 10 meter afstand of op de grens, wordt de meest
hieraan benaderende afstand genomen;
4. Indien er geen meettoestel voorhanden is, zullen de vaststellingen van de
verbaliserende overheid - waarin de geluidshinder duidelijk omschreven wordt - een
bindende kracht hebben.
HERBERGEN, DANCINGS EN PLAATSEN WAAR MEN DRANK VERKOOPT
Artikel131.
Er geldt geen sluitingsuur voor de herbergen, dansgelegenheden en in het algemeen al
de plaatsen toegankelijk voor het publiek en waar men drank verkoopt.
Artikel132.
1. Bij verstoring van de openbare orde of de nachtrust mag de politie, vanaf 22 uur, de
inrichtingen bepaald in artikel 131 doen ontruimen en sluiten. De inrichting mag niet
geopend worden vóór de volgende ochtend;
2. De politie kan de inrichting waar een inbreuk tegen het artikel 135 wordt gepleegd
eveneens doen ontruimen en sluiten.
Artikel133.
De personen in staat van dronkenschap of diegenen die de rust verstoren of
moeilijkheden veroorzaken, zijn verplicht op het eerste verzoek van de
verantwoordelijke uitbater of van de politie de inrichting te verlaten.
Artikel134.
Het is de verantwoordelijke uitbaters van de inrichtingen bepaald in artikel 131
verboden, hun inrichting te sluiten, het licht te doven of te dempen, zolang er zich één
of meerdere verbruikers bevinden.
Muziek maken
Artikel135.
1. In de instellingen vermeld in artikel 131 is het zonder bijzondere toelating van de
Burgemeester verboden om muziek te maken vóór 9 uur en na 24 uur. Dit laatste
uur wordt verschoven tot 1 uur 's morgens, in de nacht van vrijdag op zaterdag, van
zaterdag op zondag, van zondag op maandag, op de wettelijke feestdagen en op de
vooravond van de wettelijke feestdagen;
2. Voor de hiernavolgende feestdagen wordt volgende regeling getroffen:
Feestdagen
Carnaval - dinsdag
Kermissen:
1 ste zaterdag
1 ste zondag
1 ste maandag
1 ste woensdag
2 e zaterdag

Muziek toegelaten tot
2 uur

)
)
)
)
)

2 uur

2 e zondag

)

Feestdag van de Nederlandse cultuur - 11 juli
Nationale feestdag
Kerstnacht (van 24 op 25 december)
Oudejaarsnacht
Nota :

2 uur
2 uur
VRIJ
VRIJ

door zaterdag wordt bedoeld de nacht van zaterdag op zondag;
door zondag wordt bedoelt de nacht van zondag op maandag, enz...

FUIVEN, BALS, DANSPARTIJEN EN CONCERTEN
Artikel136.
1. Behoudens voorafgaande schriftelijke toelating van de Burgemeester is het
verboden fuiven, bals, danspartijen en concerten - schouwspelen uitgezonderd - te
organiseren in openbare plaatsen, op het openbaar of privaat domein.
2. De toelating dient schriftelijk door ten minste twee meerderjarigen te worden
aangevraagd aan de Burgemeester, minstens één maand op voorhand, onder
vermelding van:
- de volledige identiteit van de personen die de aanvraag doen en bij de
organisatie betrokken zijn;
- het adres of de plaats waar de organisatie zal plaatsvinden;
- de datum en uur van aanvang, alsmede de verwachte duur van het evenement;
- het verwachte aantal deelnemers.
3. De Burgemeester stelt ten laatste veertien dagen op voorhand de aanvrager(s) in
kennis van zijn toelating of gemotiveerde weigering;
De houders van de toelating zijn gehouden zich te schikken naar de voorwaarden,
vervat in het toelatingsbesluit van de Burgemeester.
4. Voor
elke
gemeentelijke
infrastructuur,
Hallezaal,
Ontmoetingscentra,
Cultuurcentrum e.a. wordt de vergunning afgeleverd volgens de plaatselijk geldende
voorschriften.
5. Met het oog op de handhaving of het herstellen van de openbare orde, de rust en
de veiligheid, moeten de inrichters van voornoemde fuiven, bals, danspartijen en
concerten onmiddellijk gevolg geven aan de bevelen van de politie.
Bij verstoring van de openbare orde of de nachtrust mag de politie de plaats doen
ontruimen en sluiten.
6. De artikels 118 - 119 en 130 van huidig reglement zijn eveneens van toepassing.
Artikel137.
Behoudens de houders van een permanente vergunning en deze bedoeld in artikel
136, is het de verantwoordelijke uitbaters van de inrichtingen verboden de aanwezigen
in hun instellingen te laten dansen. Bij overtreding zal door het Schepencollege een
taks gevorderd worden. De som wordt vastgesteld op basis van de jaarlijkse taks op
dancings, voorzien in het op dat ogenblik geldend fiscaal reglement.
Artikel138.
Een exemplaar van de verordening betreffende de herbergen, dancings en plaatsen
waar men drank verkoopt, dient op een goed zichtbare plaats in iedere instelling te
worden aangebracht, zelfs zo de inrichting slechts tijdelijk is geopend.
KERKHOVEN
Artikel139.
Opgeheven
Zie politieverordening van 24 april 2006 met betrekking tot de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Artikel140.

Opgeheven
Zie politieverordening van 24 april 2006 met betrekking tot de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Artikel141.
Opgeheven
Zie politieverordening van 24 april 2006 met betrekking tot de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

OPHALEN VAN HUISVUIL
Artikel142.
Opgeheven.
Zie het politiereglement dd. 21 mei 2012 betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare afvalstoffen.

Artikel143.
Opgeheven.
Zie het politiereglement dd. 21 mei 2012 betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare afvalstoffen.

Artikel144.
Opgeheven.
Zie het politiereglement dd. 21 mei 2012 betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare afvalstoffen.

Artikel145.
Opgeheven.
Zie het politiereglement dd. 21 mei 2012 betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare afvalstoffen.

GLASCONTAINERS
Artikel145bis.
Opgeheven.
Zie het politiereglement dd. 21 mei 2012 betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare afvalstoffen.

CONTAINERPARK
Artikel146.
Opgeheven.
Zie het politiereglement dd. 21 mei 2012 betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare afvalstoffen.

KLEINE GEVAARLIJKE HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN
Artikel146bis.
Niet meer van toepassing.
Zie het politiereglement dd. 21 mei 2012 betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare afvalstoffen.

STORTEN VAN AFVAL
Artikel147.
Opgeheven.
Zie het politiereglement dd. 21 mei 2012 betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare afvalstoffen.

Artikel148.
Opgeheven.
Zie het politiereglement dd. 21 mei 2012 betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare afvalstoffen.

VERBRANDING VAN AFVALPRODUKTEN EN KRUIDRUIMING
Artikel149.
1. Opgeheven.
2. Zie het politiereglement dd. 21 mei 2012 betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare afvalstoffen.
3. Opgeheven.
4. Zie het politiereglement dd. 21 mei 2012 betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare afvalstoffen.

5. Een kampvuur is aan de goedkeuring van de Burgemeester onderworpen. De
geschreven aanvraag zal minstens acht dagen op voorhand aan het stadsbestuur
gericht worden.
Artikel149bis.
Opgeheven.
Zie het politiereglement dd 21 mei 2012 betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare afvalstoffen.

Artikel150.
Het is verboden producten zoals meststoffen, herbiciden, enz. te verspreiden of te
verpulveren indien door de windrichting het gebruikte product schadelijk zou kunnen
zijn voor de omgeving.
VERONTREINIGING VAN WATERLOPEN EN RIOLERINGSNETTEN
Artikel151.
1. Onverminderd de wet van 26 maart 1971 met betrekking tot de bescherming van de
oppervlaktewateren tegen verontreiniging (B.S. van 1 mei 1971) en haar
uitvoeringsbesluiten, is het verboden in grachten, beken, vijvers, waterputten,
fonteinen, waterlopen of in het rioleringsnet, vloeibare of vaste stoffen te storten of
te lozen die schadelijk zijn voor de plantengroei of het leven van de waterflora en fauna, of voor de normale functie van de waterzuiveringsstations;
2. Het is verboden om overlopen van olie, stookolie of de afvoer van olieproducten
waarmee werk- of voertuigen gewassen worden, aan te sluiten op het rioleringsnet,
de grachten en beken;
3. Het reinigen spoelen enz. in open waterlopen van sproeistofapparatuur gebezigd bij
de bestrijding van insecten en kruidruiming in land- en tuinbouw is ook verboden;
4. In de gedeelten van de stad waar een rioleringsnet bestaat is het verboden
regenwater komende van bebouwde eigendommen, op de openbare weg te laten
vloeien;
5. In de gedeelten van de stad waar geen rioleringsnet bestaat moet iedere woning
voorzien zijn van een septic tank en verliesput.
Artikel152.
Het is verboden, onder welk voorwendsel ook, in beken, vijvers, rivieren of kanalen,
stenen of vuilnis te werpen. Deze opsomming is niet beperkend.
RUIMEN VAN GRACHTEN
Artikel153.
1. Ieder jaar vóór 31 oktober, zijn de eigenaars, vruchtgebruikers, huurders en andere
bewoners verplicht de grachten te ruimen welke door hun gronden lopen of deze
scheiden van andere private eigendommen, teneinde de goede afloop der wateren
te verzekeren.
2. Zijn alleen uitgezonderd, de grachten langsheen de buurtwegen en waarvan zij
afhankelijkheid uitmaken;
3. De ruiming zal door de boordeigenaars derwijze gedaan worden dat de grachten
altijd een voldoende diepte en de nodige doorsnede hebben om de vrije afloop der

wateren te verzekeren. Al de voorwerpen welke de afloop van het water zouden
kunnen hinderen zullen weggeruimd worden;
4. Bij ontstentenis van uitvoering door de boordeigenaars, zal het werk uitgevoerd
worden door de stadsdiensten op kosten van de overtreders.
VERVOER VAN STOFFEN DIE HINDERLIJKE UITWASEMINGEN VERSPREIDEN
Artikel154.
1. Het vervoer van stoffen die van aard zijn hinderlijke uitwasemingen te verspreiden,
met uitzondering van mest en drijfmest, moet geschieden tussen 22 en 7 uur en dit
in dichtgesloten voertuigen of bakken, teneinde geen geuren te verspreiden;
2. Tussen 7 en 22 uur mag er alleen gebruik gemaakt worden van hermetisch
gesloten wagens, die onmiddellijk na ontlading moeten gekuist en ontsmet worden.
Het vervoer van beenderen of ander afval van dierlijke aard mag slechts geschieden
in hermetisch gesloten wagens of bakken, na besproeiing van deze stoffen met een
ontsmettend of reukopnemend product (creoline of cloroben).
Artikel155.
1. Onverminderd de bepalingen van het mestdecreet mag mest alleen derwijze
vervoerd worden dat niets er van de openbare weg kan bevuilen;
2. Het is verboden op bestendige wijze mest en vuilnis in de nabijheid van woningen,
straten wegen, beken en waterlopen in het algemeen neer te leggen.
STADSPARK DER WARANDE
Artikel156.
Opgeheven bij raadsbeslissing van 30 januari 2012: zie politiereglement betreffende de reinheid en
bescherming van openbare domeinen en parken.

Artikel157.
Opgeheven bij raadsbeslissing van 30 januari 2012: zie politiereglement betreffende de reinheid en
bescherming van openbare domeinen en parken.

Artikel158.
Opgeheven bij raadsbeslissing van 30 januari 2012: zie politiereglement betreffende de reinheid en
bescherming van openbare domeinen en parken.

Artikel159.
Opgeheven bij raadsbeslissing van 30 januari 2012: zie politiereglement betreffende de reinheid en
bescherming van openbare domeinen en parken.

BESCHERMING VAN HET OPENBAAR DOMEIN
Artikel160.
Opgeheven bij raadsbeslissing van 30 januari 2012: zie politiereglement betreffende de reinheid en
bescherming van openbare domeinen en parken.

WOONWAGENS
Artikel161.
1. Zoals bepaald in artikel 43.2. van de huidige verordening mogen woonwagens niet
langer dan 24 uren de openbare weg bezetten, behoudens schriftelijke toelating van
de Burgemeester die een standplaats aanwijst;
2. Het plaatsen en verblijven van woonwagens op private eigendommen is
onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van het Schepencollege, de
toestemming van de eigenaar, vruchtgebruiker of aangestelde.
Het College van Burgemeester en Schepenen kan hierbij alle nodige maatregelen
voorschrijven tot vrijwaring van de openbare gezondheid en veiligheid.
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Artikel162.
1. De stad Diest heeft één woonwagenpark, genoemd 'Zwarte Beekplein'.
Het park is uitsluitend bestemd voor inwoners van de stad Diest.
De vergunning tot vestiging wordt afgeleverd door het Schepencollege;
2. Een vestigingsvergunning kan door het Schepencollege afgeleverd worden onder
volgende voorwaarden:
a. men moet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de stad;
b. men moet beschikken over onvoldoende bestaansmiddelen;
c. men mag geen onroerende goederen bezitten.
Artikel163.
Het is verboden om een andere plaats in te nemen dan deze die werd toegewezen.
Het is eveneens verboden om niet ingeschreven personen te herbergen of er goederen
te plaatsen, indien daarvoor geen vergunning werd verleend.
Verblijf voor dieren of stapelplaatsen mogen slechts aangelegd worden met toelating
van het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel164.
1. De toelating is herroepelijk wanneer de bewoners niet meer voldoen aan de
bepalingen van artikel 162.2., ook bij wanordelijkheden of bij gedrag dat
onaanvaardbaar is;
2. Een standplaatsvergunning kan nooit aanleiding geven tot het verkrijgen van een
eigendomsrecht. Het is een niet overdraagbaar en uitdovend recht dat van
rechtswege eindigt bij overlijden van de vergunningshouder.
Artikel165.
1. Het park is voorzien van water, elektriciteit en wegeninfrastructuur;
2. De aansluiting en het verbruik van water, gas en elektriciteit zijn ten laste van de
standplaatshuurder;
3. Alleen elektriciteit is toegelaten als verlichtingsbron en per standplaats moet er een
aansluiting zijn aan het elektriciteitsnet.
Artikel166.
De bewoners moeten het bewijs leveren van een brandverzekering met voldoende
dekking, afgesloten bij een erkende maatschappij. Het contract moet o.a. volgende
waarborgen bieden:
a. verhaal aan geburen;
b. kosten voor brandweer, afbraak en ruiming;
c. lichamelijke schade aan derden;
d. stoffelijke schade aan derden.
STRAF- EN SLOTBEPALINGEN
Artikel167.
Gewijzigd in artikel 1 van de raadsbeslissing van 26 september 2005 houdende de invoering van de
gemeentelijke administratieve sancties.

Voor zover door wetten, decreten, algemene- of provinciale verordeningen geen
straffen voorzien zijn, worden de inbreuken op deze verordening gestraft met
politiestraffen.
Artikel168.
Op huidige politieverordening is artikel 28 van het decreet van 28 april 1993,
betreffende het administratief toezicht op de gemeenten van het Vlaamse Gewest van
toepassing.
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Artikel169.
Met uitzondering van deze die betrekking hebben op het verkeer en de
beplantingsverordening van 25.9.1989, gewijzigd op 28.1.1993, vervangt de thans
gewijzigde 'Algemene politieverordening van de stad DIEST' al de vorige
politieverordeningen.
Artikel170.
Afschrift van deze verordening zal verzonden worden aan de Heer
Provinciegouverneur, de Heer Procureur des Koning, de Heer Vrederechter Politierechter van het rechtsgebied, de Griffiers bij de Rechtbank van Eerste Aanleg en
het Vredegerecht - Politierechtbank van het rechtsgebied.
AANVULLENDEPOLITIEVERORDENINGEN
Onderwerp
1. Politieverordening betreffende het mountainbiken op het
grondgebied van de stad Diest
2. Politieverordening met betrekking tot de begraafplaatsen en de
lijkbezorging.
3. Raadsbeslissing houdende de invoering van gemeentelijke
administratieve sancties.
4. Raadsbeslissing houdende de aanstelling van de provinciaal
sanctionerende ambtenaren
5. Politiereglement betreffende de tijdelijk erkende slachtinrichting
voor rituele slachtingen
6. Huishoudelijk reglement zwembad
7. Reglement op de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke
administratieve sancties
8. Politiereglement houdende de handhaving van de orde op het
provinciaal domein Halve Maan
9. Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen
10. De raadsbeslissing houdende de bevoegdheidsdelegatie aan de
provinciaal sanctionerende ambtenaren betreffende
de
kennisgeving van opgelegde gemeentelijke administratieve
sancties
11. Het politiereglement betreffende de sluitingsuren van de
nachtwinkels en de beteugeling van de overlast in de nabije
omgeving van de nachtwinkels
12. Het reglement betreffende de voorafgaande vergunning voor
nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie
13. Terrasreglement
14. Marktreglement
15. Het politiereglement betreffende de reinheid en bescherming van
openbare domeinen en parken
16. Politiereglement betreffende de brandveiligheid in de horecazaken
17. Het politiereglement betreffende het beheer van huishoudelijke
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
18. Reglement m.b.t. de organisatie van kermissen op het openbaar
domein van de stad Diest
19. Politiereglement m.b.t. de bestrijding van de eikenprocessierups
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