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Politiereglement betreffende de groene ruimten en dieren

Hoofdstuk 1 – Definities
Artikel 1
Voor de toepassing van onderhavig reglement, verstaat men onder ‘groene ruimte’: de parken,
openbare tuinen, pleinen en speelterreinen en alle stukken van de openbare ruimte, buiten de
openbare weg, die open staan voor het verkeer van personen en in hoofdorde bestemd zijn voor
wandeling en ontspanning.
Hoofdstuk 2 – De groene ruimten
Artikel 2
§1. De openbare parken en domeinen zijn toegankelijk op eigen risico van de bezoekers van
zonsondergang tot – opgang, net als bij stormweer. De bevoegde overheid kan indien nodig de
toegankelijkheid aanpassen of verbieden.
§2. Niemand mag zich toegang verschaffen tot openbare parken en tuinen bij sluiting.
Artikel 3
Niemand mag in de groene ruimten overgaan tot activiteiten die de gebruikers kunnen hinderen
of de rust van de plaats of van de bezoekers kunnen verstoren.
Artikel 4
Behoudens dienstvoertuigen en hulpdiensten, mag geen enkel motorvoertuig in de groene
ruimten circuleren.
Artikel 5
§1. De groene ruimtes zijn alleen toegankelijk voor voetgangers, invalidenwagens,
kinderwagens, aan de hand geleide fietsen en bromfietsen, al dan niet bereden kinderrijwielen
van kinderen jonger dan 9 jaar.
§2. In de groene ruimtes is het uitsluitend toegestaan om een fiets te berijden op de daartoe
aangeduide paden (borden nr. A.01: toegankelijk voor fietsers; bord V.01: verboden voor
fietsers), op voorwaarde dat er met aangepaste snelheid gefietst wordt en de veiligheid van
andere bezoekers niet in het gedrang komt.
§3. Steps, skateboards, rolschaatsen en dergelijke mogen enkel gebruikt worden op de daartoe
bestemde plaatsen.
Artikel 6
Het is verboden vuur te maken in groene ruimten zonder voorafgaandelijke toelating van de
burgemeester.

Artikel 7
§1. Het is verboden dieren binnen te brengen in speelterreinen, met uitzondering van:
politiehonden, assistentiehonden speciaal opgeleid om mensen met een beperking te
begeleiden, honden die een reddingsoperatie worden ingezet.
§2. Het is verboden agressieve dieren of gevaarlijke voorwerpen in groene ruimten binnen te
brengen.
§3. Dieren moeten met alle gepaste middelen vastgehouden worden, minstens met een korte
leiband.
§4. Het is in de groene ruimten verboden voedsel of andere voorzieningen voor zwervende
dieren of vogels achter te laten, neer te leggen of te werken, tenzij voorafgaandelijke toelating
van de burgemeester.
Artikel 8
Het is verboden vogels te vangen en hun nesten te vernielen en alle andere dieren die zich in de
groene ruimten bevinden, lastig te vallen.
Artikel 9
Het is verboden in groene ruimten tenten op te slaan of woonwagens te plaatsen, te kamperen
in een tent, voertuig, caravan, mobilhome, woonwagen, of te overnachten zonder
voorafgaandelijke toelating van de burgemeester.
Artikel 10
Het is verboden, op welke manier dan ook, door eigen toedoen of door toedoen van personen,
dieren of zaken waarover men de hoede of toezicht heeft, de groene ruimten en hun
aanhorigheden (zoals gebouwen, banken, monumenten, standbeelden, verkeersborden,
infoborden en andere gemeentelijke eigendommen) te bevuilen, te beschadigen, te verwijderen
of met graffiti te bewerken.
Artikel 11
§1. Het is verboden ijs dat gevormd is op het water in groene ruimten te betreden, te vervuilen
door er voorwerpen of substanties op te werpen of te gieten.
§2. Het is verboden te baden in het water van groene ruimten of er wat dan ook in te werpen,
te wassen of onder te dompelen.
Artikel 12
Het is verboden in groene ruimten:
1) knoppen en bloemen of planten te verwijderen;
2) bomen te verminken, schudden of ontschorsen;
3) takken, bloemen of andere planten uit te rukken, af te rukken of af te snijden;
4) paden, wegen en dreven te beschadigen;
5) in bomen en op kunstwerken te klimmen;
6) op plaatsen te komen waar dit volgens opschriften verboden is;
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Artikel 13
§1. In de groene ruimtes mag men zich enkel begeven op de wandelwegen, op de voorziene
rust- en zitplaatsen en de voorbehouden speel- en ligweiden.
§2. Het is verboden om een bedrijfs- of beroepsbezigheid uit te oefenen, schouwspelen te
vertonen, koopwaren uit te stallen of te verkopen, reclame te maken, reclamedrukwerk,
pamfletten of om het even wat uit te delen zonder voorafgaandelijke toelating van de
burgemeester.
§3. Het college van burgemeester en schepenen kan afwijken van onderhavig artikel voor de
organisatie van uitzonderlijke evenementen.
Artikel 14
Tenzij er vooraf uitdrukkelijk toelating is verleend door de burgemeester, is alle verkeer
verboden in de natuurgebieden van Dassenaerde, het Groot Ven en de Lazarijberg. Het verbod
geldt niet voor voetgangers, fietsers, ruiters, voertuigen, aangewend voor beroepsdoeleinden
(vb. landbouwvoertuigen, postbedeling, onderhoud, hulpverlening...) en personenwagens van
aangelanden voor verplaatsingen van en naar aanliggende percelen. Het gebruik van quads en
motoren voor motorcross zijn niet toegestaan.
Dit verbod zal ter kennis gebracht worden door middel van verkeersborden F99C.
Hoofdstuk 3 - Dieren
Artikel 15
§1. De eigenaars, bezitters of bewakers van honden en andere dieren moeten deze aangelijnd
laten rondlopen op een openbare plaats en in groene ruimtes zoals parken, speelpleinen,
sportterreinen. Deze verplichting geldt niet voor honden die gebruikt worden tijdens de jacht,
die een kudde begeleiden, die voor reddingsoperaties ingezet worden en voor politiehonden.
‘Aangelijnd’ houdt in dat de dieren effectief aan de leiband worden gehouden.
§2. De begeleider van dieren moet deze dieren op elk ogenblik beletten om personen of andere
dieren te intimideren of lastig te vallen, voertuigen te bespringen of private domeinen te
betreden.
§3. Het is verboden om honden te laten begeleiden door personen die de hond niet onder
controle kunnen houden.
Artikel 16
Begeleiders van honden zijn verplicht:
1) te beletten dat hun hond de openbare plaats bevuilt;
2) waar mogelijk, de hond gebruik te laten maken van de aanwezige hondentoiletten,
hondenloopzone of hondenweide;
3) in het bezit te zijn van voldoende zakjes voor het opruimen van hondenpoep;
4) op de voornoemde plaatsen de uitwerpselen van de hond onmiddellijk te verwijderen.
Indien de overtreder de uitwerpselen niet verwijdert, worden de kosten voor het opruimen en
reinigen door de gemeente aan de overtreder aangerekend.
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Artikel 17
Honden of andere dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken voor de omwonenden door
aanhoudend geblaf, geschreeuw of gekrijs, of een ander aanhoudend geluid. Onverminderd de
toepassing van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet kan de burgemeester een passende
maatregel nemen zoals laten overgaan tot de inbeslagname van het dier en het te laten
plaatsen in een dierenasiel, of te verplichten tot het dragen van een muilkorf, zo de eigenaar of
de houder van het dier na een eerste waarschuwing geen passende maatregelen zou genomen
hebben en de abnormale hinder zou aanhouden waarbij de openbare rust wordt verstoord.
Alle hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de eigenaar of de houder van het dier.
Artikel 18
Uitgezonderd de door het college van burgemeester en schepenen afgeleverde toelatingen, is
het verboden op de openbare plaats eender welke materie voor de voeding van zwervende
dieren of duiven achter te laten, te deponeren of te werpen, met uitzondering van voedsel voor
vogels bij vriesweer.
De eigenaars, beheerders of huurders van gebouwen moeten de plaatsen waar duiven nesten
zouden kunnen bouwen permanent afschermen, alsook bevuilde gebouwen doen schoonmaken
en ontsmetten.
Artikel 19
Onbewaakte loslopende dieren aangetroffen op openbare plaatsen, worden door de bevoegde
personen of in opdracht van de bevoegde personen, gevangen en overgebracht naar het
dierenasiel of andere geschikte locaties, onverminderd de bepalingen van artikel 30 van de wet
op het politieambt en de wet op de dierenwelzijn. Alle hieraan verbonden kosten vallen ten laste
van de eigenaar of de houder van het dier.
Artikel 20
Het doden of verwonden van dieren die aan een ander toebehoren, veroorzaakt door het laten
rondzwerven van zijn dier, is verboden.
Artikel 21
Het is verboden een dier binnen te brengen in de voor het publiek toegankelijke
etablissementen waartoe dat dier geen toegang heeft, hetzij op basis van een intern reglement
dat aan de ingang uithangt, hetzij door borden of pictogrammen die dat duidelijk maken met
uitzondering voor honden die speciaal opgeleid zijn om blinden of andere mensen met een
handicap te geleiden, dit alles onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen
betreffende de hygiëne van de lokalen en de personen in de voedingssector.
Hoofdstuk 4 – Slotbepalingen
Artikel 22
In geval van overtreding van dit reglement kan de politie de overtreder aanmanen om de nietreglementaire toestand ongedaan te maken. De politie is bevoegd voor de vaststelling van alle
overtredingen vervat in dit politiereglement.
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Artikel 23
Elke overtreding die aanleiding kan geven tot het opleggen van een gemeentelijke
administratieve sanctie dient te worden vastgesteld door middel van een proces-verbaal of een
vaststelling. Dit proces-verbaal of deze vaststelling wordt bezorgd aan de aangewezen
ambtenaar, zoals bepaald in artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet. Indien het procesverbaal of de vaststelling onvoldoende gegevens zou bevatten, kan de aangewezen ambtenaar
de politiediensten verzoeken die gegevens, eventueel na bijkomend onderzoek, nog toe te
voegen aan het dossier.
Artikel 24
Overtredingen van dit politiereglement kunnen, voor zover door wetten, decreten, besluiten,
algemene of provinciale verordeningen geen sancties zijn voorzien, bestraft worden met een
administratieve geldboete van maximum 250 euro.
Minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten,
kunnen gestraft worden met een administratieve geldboete van maximum 125 euro. De
bemiddelingsprocedure is verplicht voor minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben
bereikt.
Buiten deze administratieve geldboete zullen aan de overtreder de kosten voor reinigen,
opruiming of herstelling worden doorgerekend zoals bepaald in artikel 58 van dit
politiereglement.
Artikel 25
Bij het bepalen van het bedrag van de geldboete moet de aangewezen ambtenaar rekening
houden met de ernst van de feiten of de gevolgen van de overtreding. Wanneer eenzelfde feit
verschillende inbreuken op hetzelfde reglement oplevert, kan er toch maar één enkele
administratieve sanctie worden opgelegd.
Artikel 26
De aangewezen ambtenaar kan geen administratieve geldboete opleggen na het verstrijken van
een termijn van zes maanden, te rekenen van de dag waarop het feit werd gepleegd, de
mogelijke beroepsprocedures niet inbegrepen.
Artikel 27
De beslissing dient aan de overtreder ter kennis te worden gebracht door een aangetekend
schrijven, ofwel door overhandiging tegen ontvangstbewijs.
Artikel 28
Wanneer afvalstoffen worden achtergelaten op een wijze of op een plaats in strijd met dit
reglement is het stadsbestuur gemachtigd ambtshalve en op kosten van de overtreder, de
betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen.
Artikel 29
Deze reglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de beschikkingen van de artikels
186 en 187 van het gemeentedecreet.

5

Artikel 30
Dit reglement treedt in voege vanaf 1 april 2017.
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