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Artikel 1 

Niemand mag de openbare weg op private wijze in gebruik nemen of gebruiken 

zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van de bevoegde overheid. 

Artikel 2 (GR 17/06/1997) 

2.1. Bij het verlenen van de vergunning kunnen voorwaarden worden opgelegd. 

Voor wat het gebruik van het openbaar domein voor het uitstallen van 

koopwaar ter hoogte van een handelszaak betreft, kan gebruik gemaakt 

worden van een strook grond beperkt tot een breedte van maximum 1,2 m 

vanaf de gevel en over maximum de gevelbreedte en dit onder de 

voorwaarde dat voor het voetgangersverkeer een beschikbare vrije ruimte 

van minimum 1,2 m behouden blijft. 

De titularis van de vergunning draagt de verantwoordelijkheid voor de 

stipte naleving van de in de vergunning opgelegde voorwaarden. 

2.2. Privatief gebruik van de openbare weg, strijdig met de opgelegde 

voorwaarden, wordt geacht een niet vergunde, en dus wederrechtelijke 

inneming van de openbare weg te zijn. 

Artikel 3 

3.1. Voorwerpen en toestellen die wederrechtelijk op of over de openbare weg 

geplaatst zijn moeten op politiebevel onmiddellijk verwijderd worden. 

Indien aan het bevel geen gevolg wordt gegeven, zullen zij op kosten en 

risico van hun eigenaars en/of gebruikers worden weggenomen. 

3.2. Elke wederrechtelijke inneming die de veiligheid en het gemak van 

doorgang van de weggebruikers in het gedrang brengt, wordt ambtshalve 

en zonder aanmaning, op kosten en risico van de eigenaars en/of de 

gebruikers verwijderd. 

Artikel 4 

4.1. De vergunning kan steeds éénzijdig worden gewijzigd of herroepen door de 

bevoegde overheid. 

De wijziging of intrekking wordt aan de titularis van de vergunning ter 

kennis gebracht per aangetekende brief, waarin een termijn wordt 

gesteld voor de wijziging of verwijdering van de inrichting. 

4.2. De vergunninghouder dient binnen de gestelde termijn de inrichting te 

wijzigen en ingeval van intrekking van de vergunning de plaats in de 

oorspronkelijke staat te herstellen. 

Hij doet zulks op eigen kosten en kan uit dien hoofde geen aanspraak 

maken op enige vergoeding. 

Artikel 5 

De titularis van de vergunning die nalaat of weigert gevolg te geven aan het 

bevel tot wijziging of verwijdering van de inrichting wordt geacht 

wederrechtelijk gebruik te maken van de openbare weg. 

Tegen hem zal toepassing gemaakt worden van het bepaalde in artikel 3. 

Artikel 6 

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 7 

Alle bepalingen in bestaande reglementen met inbegrip van deze nog van kracht 

voor een gedeelte van het grondgebied (zie o.a. het politiereglement op het 

plaatsen van terrassen, verkoopkramen of verkoopstalletjes op de Grote Markt 

- die in strijd zijn met onderhavige verordening worden opgeheven. 


