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----------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Patricia De Meyer, raadslid-voorzitter;
Freddy De Vilder, burgemeester;
Marleen Maenhout, Rony Schatteman, Kristof Stevelinck, Kurt Van
Weynsberghe en Luc Verstraeten, schepenen;
Frans Van Acoleyen, Martin Acke, Frank Bruggeman, Dirk Goemaere,
Luc Van Waesberghe, Andréa Wolfaert, Rik Laureys, Geert Asman, Jan
De Beule, Carine van Belleghem, Karl Segers, Jan Coppens, Maureen
Tollenaere, Philiep De Vuyst, Kurt Reynhout en Marc Uyttendaele,
raadsleden;
Willy De Meyer, gemeentesecretaris.
----------------------------------------------------------------------------OPENBARE ZITTING – PUNT 17 - POLITIEREGLEMENT OP HET PLAATSEN EN GEBRUIK VAN
DE SLEUTELKLUIS
----------------------------------------------------------------------------DE RAAD:


Overwegende dat bij sommige interventies de brandweer zich geen toegang
kan verschaffen tot de woning of het terrein wegens afwezigheid van de
bewoner of gebruiker van de woning of het gebouw;



Overwegende dat de brandweer zich dan door braak toegang dient te
verschaffen tot het gebouw of terrein, hetgeen leidt tot belangrijk
tijdverlies en extra kosten;



Overwegende dat dit kan worden vermeden door het plaatsen van een
sleutelkluis; dat de plaatsing van een sleutelkluis echter dient te
worden gereglementeerd;



Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikels 119, eerste lid en 135§2;



Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005, artikels 186 en 187.

BESLUIT:
In openbare zitting
Met algemene stemmen:
ARTIKEL 1: - Het hierna vermeld reglement op het plaatsen en gebruik van de
sleutelkluis wordt goedgekeurd. Dit reglement gaat in op 1 februari 2010.
Politiereglement op het plaatsen en gebruiken van de sleutelkluis
Artikel 1
Elke eigenaar, huurder of gebruiker van een gebouw of terrein kan onder de in
dit reglement bepaalde voorwaarden op dat gebouw of terrein een sleutelkluis
plaatsen, waarin zich de toegangssleutel bevindt waarmee de brandweer zich,
in geval van noodoproep, toegang kan verschaffen.
Artikel 2
De sleutelkluis mag slechts in gebruik genomen worden na voorafgaande
toelating van de burgemeester.
De aanvraag tot toelating vermeldt:
1. naam en adres van de aanvrager;
2. naam, adres en telefoonnummer van de persoon verantwoordelijk voor het
beheer of de exploitatie van het gebouw of terrein;
3. het adres van het gebouw of terrein evenals een precieze beschrijving van
de plaats waar de sleutelkluis zal geplaatst worden.
Artikel 3
Enkel sleutelkluizen die kunnen geopend worden met de hoofdsleutel gebruikt
door de brandweer zullen mogen geplaatst worden.

Artikel 4
Aan de aanvrager die de toelating bekomt, wordt een sticker afgeleverd die
moet worden aangebracht op de klep van de sleutelkluis.
De brandweer zal slechts gebruikmaken van sleutelkluizen waarop deze sticker
is aangebracht.
Artikel 5
Behalve indien in de toelating andere voorwaarden worden opgelegd, moet de
sleutelkluis:
1. in de gevel of in een solide constructie verankerd worden zodat hij niet
kan weggenomen worden;
2. geplaatst worden op een hoogte van minstens 2,50 m, boven of naast de
toegangsdeur, -poort of -hekken;
3. beschermd worden tegen atmosferische omstandigheden door een sleutelklep
waarop de in artikel 4 bedoelde sticker moet aangebracht zijn.
Artikel 6
Sleutels voor het openen van de sleutelkluis mogen slechts worden aangemaakt
nadat naam en adres van de personen die er zullen over beschikken is
meegedeeld.
Artikel 7
De aanvrager en de verantwoordelijke, bedoeld in artikel 2, 1° en 2°, zullen
ervoor instaan dat:
1. de sleutelklep, voorzien van de sticker, niet wordt overschilderd of op
enige manier aan het zicht wordt onttrokken;
2. stopzetting van het gebruik van de kluis, bij verhuring of verkoop van het
gebouw of terrein waar de kluis is aangebracht, binnen de 15 dagen
schriftelijk aan de burgemeester wordt gemeld;
3. zich in de kluis steeds de passende sleutel bevindt;
4. de sleutelkluis regelmatig wordt gecontroleerd en dat eventuele defecten
onmiddellijk worden hersteld.
Artikel 8
Elke nieuwe huurder, eigenaar of gebruiker van een gebouw of terrein waar een
in dit reglement bedoelde sleutelkluis is aangebracht is gehouden binnen de
15 dagen hetzij een nieuwe aanvraag overeenkomstig artikel 2 te doen, hetzij
schriftelijk de buitengebruikstelling van de sleutelkluis te melden aan de
brandweer.
Artikel 9
Overtredingen van dit reglement worden gesanctioneerd met politiestraffen.
ARTIKEL 2: - Dit politiereglement zal worden bekendgemaakt op de wijze
voorgeschreven door artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.
ARTIKEL 3: - Afschrift van huidig politiereglement zal worden overgemaakt aan
de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen, de griffie van de Rechtbank van
Eerste Aanleg, de griffie van de politierechtbank, de vrederechter, de lokale
politie, de gemeenteontvanger en aan de gemeentelijke vrijwillige brandweer.
Vastgesteld in openbare zitting van de gemeenteraad van Zelzate op
26 januari 2010.
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