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DE GOEDKEURING VAN HET POLITIEREGLEMENT HOUDENDE DE
HANDHAVING VAN DE ORDE OP HET PROVINCIAAL DOMEIN HALVE
MAAN.
DE GEMEENTERAAD
in openbare zitting vergaderd,
Gelet op het strategisch beleidsplan van de stad Diest, goedgekeurd door de
Gemeenteraad op 17 december 2007, inzonderheid speerpunt I: Kwaliteitsvolle
woon- en zorgstad:
- I.1. De stad Diest wil groeien als stad en een veilig en leefbaar klimaat
scheppen voor al haar inwoners;
- I.1.A. De stad wil in samenwerking met de lokale politie een
handhavingsbeleid instellen en streven naar minder hinder van zowel
sluikstorten en zwerfvuil alsook naar minder lawaaihinder, hinder van
bedrijven en overlast van evenementen of horeca om zo een leefbare stad
te behouden;
- I.1.A.1. verder werken aan een aangepaste lokale regelgeving, een
uitgebouwd en gecoördineerd toezicht door verschillende diensten en de
toepassing van gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid op de artikels 2;
42 en 43 § 2.2.;
Gelet op het artikel 119, 119bis,119ter, en 135 § 2 van de nieuwe
gemeentewet;
Gelet op de wet van 13 mei 1999 tot invoering van gemeentelijke
administratieve sancties;
Gelet op het koninklijk besluit van 7 januari 2001, tot vaststelling van de
procedure tot aanwijzing van de ambtenaar en tot inning van de boetes in
uitvoering van de wet van 13 mei 1999, betreffende de invoering van de
gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op de wet van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965
betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 maart 2005 tot vaststelling van de
inwerkingtreding van de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe
gemeentewet;
Overwegende dat de verantwoordelijkheid van de bestuurlijke overheid zich ook
uitstrekt binnen het provinciedomein domein Halve Maan en dat zij derhalve
belast is met het handhaven en desnoods herstellen van de openbare orde,
rust en veiligheid;
Overwegende dat het derhalve noodzakelijk is dat bepaalde handelingen
typisch voor het provinciale recreatiecentrum te reglementeren en zelfs te
verbieden en dat deze reglementering bijgevolg afdwingbaar moet gemaakt
worden;
Overwegende dat de handhaving van administratief strafbaar gestelde
overtredingen de gemeente de mogelijkheid biedt sneller te reageren op
problemen van lokale aard;
Gelet op het reglement op de administratieve sancties van 30 mei 2005 dat de
wettelijke verplichtingen en administratieve straffen vastlegt inzake bepaalde
overtredingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 september 2007 waarin de heer
Johan Guillemyn en mevrouw Greet Van Eygen worden aangewezen als
provinciale ambtenaren voor het opleggen van administratieve geldboetes;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17 maart 2008 betreffende de
goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Leuven en
de stad Diest met betrekking tot de aanstelling van de arrondissementeel
bemiddelaar voor het voeren van de bemiddelingsprocedures in kader van de
gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17 maart 2008 betreffende de
goedkeuring van het reglement op de bemiddeling in het kader van de
gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het besluit van de provincieraad Vlaams Brabant van 19 juni 2007
houdende de goedkeuring van het reglement van orde provinciedomein domein
Halve Maan, gelegen Omer Vanaudenhovelaan 48 te 3290 Diest;
Gelet op het feit dat de provinciale overheid geen administratieve sancties kan
koppelen aan voornoemd besluit van de provincieraad;
Gelet op de vraag van de provinciale overheid om het reglement van orde
provinciedomein Halve Maan over te nemen als politiereglement van de stad
Diest en de overtredingen erop strafbaar te stellen met een administratieve
sanctie;
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Artikel 1
De stad Diest onderschrijft de inhoud van het als bijlage gevoegd reglement
van orde voor het provinciedomein Halve Maan te Diest zoals goedgekeurd op
de provincieraad Vlaams Brabant van 19 juni 2007, en wil de handhaving
realiseren met onderhavig politiereglement.
Artikel 2
Overtredingen van het reglement van orde voor het provinciedomein Halve
Maan te Diest zoals goedgekeurd op de provincieraad Vlaams Brabant van 19
juni 2007 en voor zover door wetten, decreten, besluiten, algemene of
provinciale verordeningen geen sancties zijn voorzien, worden bestraft met een
administratieve geldboete van maximum € 250.
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.
De bemiddelingsprocedure is verplicht voor minderjarigen die de volle leeftijd
van 16 jaar hebben bereikt.
Artikel 3
In geval van overtreding van dit politiereglement kan de politie de overtreder
aanmanen om de niet-reglementaire toestand ongedaan te maken. De politie is
bevoegd voor de vaststelling van alle overtredingen vervat in dit
politiereglement.
Ingevolge het artikel 119 bis § 6 van de nieuwe gemeentewet kunnen
inbreuken die uitsluitend bestraft worden met een administratieve sanctie
eveneens het voorwerp uitmaken van een vaststelling door de hiernavolgende
personen:
1. de gemeenteambtenaren die beantwoorden aan de minimumvoorwaarden
die door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad
zijn bepaald inzake selectie. rekrutering, opleiding en bevoegdheid, en die
daartoe door de gemeenteraad zijn aangewezen;
2. ambtenaren van de vervoersmaatschappijen behorend tot één van de
categorieën bepaald door de Koning.
In deze politieverordening worden deze ambtenaren de “gemachtigde
ambtenaar” genoemd.
De bewakingsagenten, daartoe aangesteld door de gemeenteraad, kunnen
eveneens aangifte doen van de inbreuken die uitsluitend bestraft kunnen
worden met administratieve sancties, bij de politieambtenaar of hulpagent van
politie bedoeld in het eerste lid en dit enkel in het kader van de activiteiten
bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 6° van de wet van 10 april 1990 op de
bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne
bewakingsdiensten.
Artikel 4
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 proces-verbaal 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 5
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 6
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 7
De beslissing dient aan de overtreder ter kennis te worden
gebracht door een aangetekend schrijven, ofwel door overhandiging tegen
ontvangstbewijs.
Artikel 8
Afschriften van deze verordening zullen gestuurd worden aan:
de provinciegouverneur;
de griffie van de rechtbank van eerste aanleg;
de griffie van de politierechtbank Leuven;
de korpschef van de Politiezone Demerdal DSZ;
de juridische dienst van de provincie Vlaams-Brabant - cel administratieve
sancties;
de arrondissementeel bemiddelaar;
de domeinbeheerder van het provinciaal domein Halve Maan;
de preventiedienst van de stad Diest.
Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het decreet van 15 juli 2005,
houdende regeling, voor het Vlaams Gewest, van het administratief toezicht op
de gemeenten, van toepassing, meer bepaald artikel 252.
i.o.
de secretaris
(g) Liesbeth Van Rompaey
Voor eensluidend afschrift:

de burgemeester-voorzitter
(g) Jan Laurys
Diest, 6 mei 2008
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