Provincie OOST-VLAANDEREN
Gemeente Zelzate

POLITIEVERORDENING OP DE OPENBARE RUST EN VEILIGHEID
GESTEMD IN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE VAN 5 MEI 1999,
GEWIJZIGD BIJ BESLUITEN D.D. 16 JUNI 2000, 3 JULI 2008,
24 NOVEMBER 2009 EN 30 JUNI 2010

Titel I: Algemene bepaling
artikel 1: Alle reglementen welke in strijd zijn met onderhavige
politieverordening, worden opgeheven.
Titel II: Bijeenkomsten en vergaderingen zoals bedoeld in art. 26 van de Grondwet.
Hoofdstuk I: Bijeenkomsten in open lucht: opgeheven (GR 30/06/2010)
artikel 2: opgeheven (GR 30/06/2010).
artikel 3: opgeheven (GR 30/06/2010).
artikel 4: opgeheven (GR 30/06/2010).
Hoofdstuk II: Openbare vergaderingen in gesloten plaatsen
artikel 5: Voor het inrichten van openbare vergaderingen in gesloten plaatsen
dienen de organisatoren één maand voorafgaandelijk aan de geplande activiteit de
burgemeester ervan in kennis te stellen, tenzij de situatie een kortere termijn
vereist. Zij vermelden daarbij de plaats, het tijdstip, het geschatte aantal
deelnemers alle andere nuttige informatie die een invloed kan hebben op de openbare
orde.
artikel 6: De organisator heeft de plicht al het mogelijke te doen opdat het
ordelijk verloop van de bijeenkomst gehandhaafd kan blijven.
Titel III: Collecten
artikel 7: Iedere geldinzameling op de openbare weg is onderworpen aan de
schriftelijke toelating van het College van Burgemeester en Schepenen.
Deze toelating moet worden aangevraagd minstens 8 dagen vóór er tot de eerste
inzameling zal worden overgegaan.
artikel 8: De inzamelingen zullen geschieden door middel van gesloten geldbussen.
artikel 9: Ten laatste twee dagen voor de inzamelingen plaats moeten grijpen,
zullen :
1° de geldbussen bij een gerechtsdeurwaarder, die standplaats heeft in de
gemeente, moeten aangeboden worden, teneinde er gelood te worden;
2° de naamlijsten der inzamelaars zullen voorgelegd worden bij deze
gerechtsdeurwaarder.
artikel 10: De inzamelaars zullen een degelijk onderscheidingsteken dragen,
waarvan een model op het bureau van de politie zal neergelegd worden.
artikel 11: De geldbussen zullen onder aanwezigheid van de gerechtsdeurwaarder
worden geopend; hij zal het bedrag van de ingezamelde gelden vaststellen.
Titel IV: Bestrijding van de geluidshinder: opgeheven (GR 30/06/2010)
artikel 12: opgeheven (GR 30/06/2010).
artikel 13: opgeheven (GR 30/06/2010).
artikel 14: opgeheven (GR 30/06/2010).
artikel 15: opgeheven (GR 30/06/2010).
artikel 16: opgeheven (GR 30/06/2010).

Titel V: Straatmuzikanten
artikel 17: Het is verboden om op de openbare weg zang-, muziek- of andere
voorstellingen te geven zonder voorgaandelijk daartoe de schriftelijke toelating
van de Burgemeester te hebben bekomen.
Titel VI: Honden: opgeheven (GR 30/06/2010)
artikel 18: opgeheven (GR 30/06/2010).
artikel 19: opgeheven (GR 30/06/2010).
Titel VII: Vuurwerk: opgeheven (GR 30/06/2010)
artikel 20: opgeheven (GR 30/06/2010).
Titel VIII: Veiligheid op de openbare weg
artikel 21 : Het is verboden op de openbare plaatsen en de voor het publiek
toegankelijke privé-terreinen, behoudens op de speciaal door het gemeentebestuur
daartoe aangelegde terreinen of straten, enig spel te spelen dat of enige
activiteit te beoefenen die de voorbijgangers zou kunnen hinderen, het verkeer
belemmeren of ongevallen met letsels en/of schade aan hetzij privé, hetzij
openbare eigendommen veroorzaken.
Titel IX: Rondreizende woonwagens
artikel 22: Onder ‘woonwagen’ wordt verstaan : elke verplaatsbare of mobiele
constructie, zelfs indien de wielen ervan verwijderd zijn, ontworpen en/of
gebruikt als permanente of tijdelijke verblijfplaats.
artikel 23: opgeheven (GR 30/06/2010).
artikel 24: In afwijking van art. 23 mogen uitbaters van kermisattracties en
rondreizende circusartiesten die deelnemen aan door de gemeente georganiseerde
of toegelaten evenementen, met hun woonwagens plaatsnemen op de openbare weg of
op een andere door de burgemeester aangewezen plaats voor de duur van die
evenementen en voor de periode nodig voor het op- en afbouwen van de attractie.
artikel 25: Rondreizende verplaatsbare inrichtingen die tot woning dienen of
kunnen dienen, zoals woonwagens en tenten, kunnen slechts voor beperkte tijd
standplaats innemen op een privé-eigendom mits een voorafgaande toelating van de
burgemeester en na voorlegging van goedkeuring van plaatsing door de eigenaar.
Deze toelating zal steeds kunnen worden ingetrokken. De politiediensten zullen
steeds toegang hebben tot de niet-afgesloten terreinen waar deze woongelegenheden
zich bevinden.
artikel 26: Ingeval van overtreding op de beschikkingen van de artikelen 23, 24
en 25 zullen de wagens of tenten van de plaats waar de inbreuk gepleegd werd door
tussenkomst van de politiediensten verwijderd worden op kosten van de overtreders.
Titel IXbis : Aanplakken / Publiciteitsborden (GR 24/11/2009)
artikel 27:
Het is verboden opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen,
vlugschriften en plakbrieven aan te brengen of te plaatsen:

op de openbare weg;

op straatmeubilair, verkeerssignalisatie, bomen, aanplantingen, palen,
omheiningen, monumenten, muren of andere bouwwerken gelegen langs de openbare
weg.
Voor het plaatsen van publiciteitsborden op privé-eigendom is vooraf een
schriftelijke toelating van de eigenaar vereist.
Voor het plaatsen van publiciteitsborden of wegwijzers voor evenementen die op
het grondgebied van de gemeente Zelzate worden georganiseerd langs de openbare

weg is vooraf een schriftelijke toelating van het College van Burgemeester en
Schepenen vereist. Het College van Burgemeester en Schepenen kan in de toelating
beperkingen opleggen.
Voor het plaatsen van publiciteitsborden en wegwijzers langs gewestwegen is vooraf
een schriftelijke toelating van de wegbeheerder vereist.
Op de door de gemeente geplaatste aanplakzuilen mogen alleen affiches van
activiteiten georganiseerd door Zelzaatse verenigingen worden aangebracht. Er mag
slechts één affiche (maximaal 120 x 160 cm) per activiteit per zuil aangebracht
worden. De affiche mag ten vroegste drie weken voor de datum van de activiteit
aangebracht worden. Affiches van activiteiten die nog moeten plaatshebben, mogen
niet overplakt worden.
Verkiezingspropaganda mag niet op de aanplakzuilen worden aangebracht.
Als overtreder wordt beschouwd de verantwoordelijke uitgever van de affiche.
Indien de verantwoordelijke uitgever niet bekend is, wordt de organisator van de
activiteit als overtreder beschouwd.
Onverminderd de strafbepaling worden wederrechtelijk aangebrachte
aankondigingaffiches, publiciteitsborden of wegwijzers verwijderd door de
gemeentelijke diensten op kosten van de overtreder of organiserende vereniging
of de verantwoordelijke uitgever en in beslag genomen met het oog op de
verbeurdverklaring waarbij volgende tarieven gelden afhankelijk van het aantal
foutief beplakte aanplakzuilen: 25 euro (1 zuil), 45 euro (2 zuilen), 60 euro (3
zuilen), 70 euro (4 zuilen), 70 + 5 (n-4) euro voor n borden (met n> of = 5).
Het verwijderen van niet tijdig weggenomen (publiciteitsborden / wegwijzers
moeten binnen de week u na de activiteit te zijn verwijderd), van niet-vergunde
of van niet volgens de vergunning geplaatste publiciteitsborden of wegwijzers
langs de openbare weg wordt uitgevoerd aan 25 euro per publiciteitsbord /
wegwijzer.”
Titel X: Strafbepalingen
artikel 28: De Burgemeester wordt belast met de uitvoering van onderhavig
verordening en is gerechtigd onmiddellijk over te gaan tot het treffen van alle
gepaste maatregelen. Ingeval van overtreding van onderhavige verordening alsmede
van de op grond ervan getroffen uitvoeringsbesluiten, wanneer de minste vertraging
gevaar oplevert, is de bevoegde gemeentelijke overheid gerechtigd tot het treffen
van ambtshalve maatregelen, ten koste van de overtreder, voor dewelke deze laatste
in gebreke is gebleven.
artikel 29: Inbreuken op dit reglement worden bestraft met een administratieve
geldboete, opgelegd door de hiertoe aangestelde ambtenaar, conform de procedure
in artikel 119 bis van de nieuwe gemeentewet, tenzij voor dezelfde inbreuken door
of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie straffen of administratieve
sancties worden bepaald. (GR 30/06/2010).
artikel 30: Ingeval van veroordeling kan de politierechtbank beslissen dat de
overtreding hersteld moet worden binnen de termijn die door het vonnis vastgesteld
zal worden en overeenkomstig de door het College verzochte herstelmaatregel
terwijl de uitspraak tevens kan bepalen dat, indien de uitvoering niet geschied
is binnen de bepaalde termijn, het plaatselijk bestuur gemachtigd wordt ervoor
in te staan op kosten van de overtreder; deze laatste kan, krachtens hetzelfde
vonnis, gedwongen worden de uitgave terug te betalen op grond van een door het
College van Burgemeester en Schepenen opgemaakte onkostenstaat. Bij weigering van
terugbetaling kan, met ingang van de datum van betekening van het vonnis, per dag
vertraging, een dwangsom dienen betaald van 1.000 BEF
artikel 31: Bij inbreuk op de artikelen 12, 20, 23 en 25 zullen de zaken die het
voorwerp hebben uitgemaakt van het misdrijf, hetzij tot het plegen van het misdrijf
hebben gediend, in beslag genomen worden.

