
Afdeling 2.7 Netheid openbaar domein  
 
Artikel 2.7.1  
§1 Iedere bewoner of gebruiker, en bij ontstentenis de eigenaar, moet het al dan niet verhoogd 
voetpad en de greppel voor zijn onroerend goed, tot aan de rand van de rijweg, met inbegrip van de 
straattegeltuintjes, steeds net en onkruidvrij houden. Elke uitbater/zaakvoerder van een handelszaak 
dient de vervuiling te wijten aan zijn economische activiteit te verwijderen, ook indien deze verder 
reikt dan het voetpad voor zijn onroerend goed.  
 
§2 Het vuil voor hun onroerende goederen moet verzameld en verwijderd worden; het is verboden 
dit vuil voor het onroerend goed van een ander te verzamelen. Het weggeveegd en verzameld vuil 
mag niet in de rioolkolken gedeponeerd worden.  
 
§3 Alle gebruikers, en bij ontstentenis de eigenaar, van een onroerend goed, gelegen langs een voor 
het publiek toegankelijke verkeersweg, moeten ervoor zorgen dat de beplantingen die op dat goed 
groeien zodanig worden gesnoeid dat zij geen hinder vormen voor de openbare veiligheid of de 
verkeersveiligheid.  
 
§4 Indien de bewoners/gebruikers in gebreke blijven kan de gemeente de werken bedoeld in §1 en 
§3 ambtshalve uitvoeren op last en op kosten van de bewoner/gebruiker. Bij leegstand van het 
gebouw valt deze verplichting ten laste van de eigenaar.  
 
§5 Iedere bewoner of gebruiker, en bij ontstentenis de eigenaar, moet de gelijkgrondse of verhoogde 
berm en de eventuele greppel voor zijn onroerend goed, tot aan de rand van de rijweg, steeds net 
houden en begaanbaar voor voetgangers. In geval deze berm geheel of gedeeltelijk is beplant met 
openbaar groen of tot het openbaar groenarsenaal behoort, wordt dit groen door de gemeente 
onderhouden, tenzij anders is overeengekomen.  
Uitzondering hierop kan worden gemaakt voor de bermen langs voornamelijk landbouwwegen die 
door de gemeente worden beheerd.  
 
Artikel 2.7.2  
Voor de gebouwen die meerdere gebruikers en/of bewoners kennen , vallen de verplichtingen, in 
artikel 2.7.1 vermeld, ten laste van de bewoners of gebruikers van de benedenverdieping(en) en, zo 
deze plaatsen niet bewoond/gebruikt zijn, ten laste van de bewoners van de verdiepingen te 
beginnen met de bewoners van de eerste verdieping en zo verder. Indien de bewoners/gebruikers in 
gebreke blijven vallen de verplichtingen ten laste van de syndicus of de eigenaar van het gebouw. Bij 
leegstand van het gebouw rusten deze verplichtingen op de eigenaar. Rondom de kerken, scholen en 
openbare gebouwen valt deze plicht ten laste van de besturen, die het gebouw gebruiken en bij 
ontstentenis de eigenaar ervan.  
 
Artikel 2.7.3  
Het achterlaten, opslaan of storten van afvalstoffen op niet-reglementaire plaatsen, op niet- 
reglementaire tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten is verboden.  
 
Artikel 2.7.4  
§1 Wikkels, verpakkingen, kauwgum, vruchtenschillen, noten en pitten, dozen, blikjes en alle andere 
voorwerpen van op het openbaar domein geconsumeerde producten , waarvan het publiek zich 
wenst te ontdoen , moeten in de daartoe bestemde openbare vuilnisbakken geworpen worden. Het 
is verboden op openbare wegen en plaatsen, in galerijen , doorgangen op private grond die voor het 
publiek toegankelijk zijn of op terreinen palend aan openbare plaatsen zwerfvuil te werpen of achter 
te laten. Diegene die deze bepaling overtreedt dient de openbare plaats onmiddellijk te reinigen, 



zoniet houdt de stad zich het recht voor ambtshalve tot reiniging over te gaan dit op kosten van de 
overtreder.  
 
§2 Deze openbare vuilnisbakken mogen echter niet gebruikt worden voor huisvuil.  
 
§3 Het wegwerpen van peuken op het openbaar domein is verboden.  
 
§4 Het is eveneens verboden verpakkingen, dozen, afval, huisvuil en om het even welk voorwerp te 
plaatsen naast of bij alle openbare infrastructuur zoals glasbollen, textielcontainers, 
elektriciteitskasten, vuilnisbakken, bloembakken. Dit verbod geldt niet voor reglementair 
aangeboden huisvuil dat buitengezet wordt op de reglementaire tijdstippen.  
 
§5 De bepalingen voor de inzameling, omhaling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en 
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen zijn vervat in hoofdstuk 5 van het specifieke gedeelte.  
 



Artikel 2.7.5  
§1 De vervoerders van goederen allerhande, die het openbaar domein kunnen vervuilen, zijn 
verplicht na het vervoer, het laden, uitladen of stationeren, het openbaar domein te reinigen en de 
vuilnis te verwijderen.  
 
§2 Bij het vervoer met open wagens van losse goederen of waren, die gemakkelijk aanleiding geven 
tot verlies, storten, wegwaaien enz., is het gebruik van een dekzeil of -net van voldoende dichtheid 
verplicht  
 
Artikel 2.7.6  
§1 Het is verboden op het openbaar domein voertuigen te smeren en er, behoudens overmacht, 
werken aan voertuigen uit te voeren.  
 
§2 Het openbaar domein mag door het wassen van een voertuig niet bevuild worden. Het wassen 
mag geen hinder opleveren voor derden.  
 
§3 Het uitgieten van asbakken van voertuigen op of langs het openbaar domein is verboden  
 
Artikel 2.7.7  
Bij gebruik van het openbaar domein voor verkoop van goederen moet worden voldaan aan de 
volgende voorwaarden:  
1° Er moeten voldoende maatregelen genomen worden om de bevuiling van het openbaar domein te 
voorkomen.  
2° Alleen toestellen die een minimum aan geur- en rookhinder veroorzaken mogen gebruikt worden. 
3° De uitbaters moeten alle afval opruimen en de standplaats reinigen voor ze te verlaten.  
 
Artikel 2.7.8  
§1 De uitbater van een private vaste of verplaatsbare inrichting aan of langs de openbare weg die 
voedingswaren of dranken verkoopt of aanbiedt die buiten de inrichting worden verbruikt 
(drankautomaat, snackbar, frituur, ijssalon, enz.) moet op een behoorlijke wijze, duidelijk zichtbare 
en goed bereikbare afvalrecipiënten voorzien.  
 
§2 De diverse afvalfracties dienen gescheiden te worden ingezameld in hun respectievelijke 
recipiënten. Deze dienen voorzien te zijn van een duidelijk leesbaar opschrift dat vermeldt welke 
fractie het betreft.  
 
§3 De uitbater moet de recipiënten zelf tijdig ledigen en het recipiënt zelf, de standplaats en de 
onmiddellijke omgeving van de inrichting rein houden.  
 
Artikel 2.7.9  
§1Het is verboden om het even welk voorwerp in het kanaal, de vijvers, fonteinen, beken, grachten, 
stadsriolen of slikputten, te werpen.  
 
§2Het is verboden in de grachten iets te plaatsen, te gieten, te gooien of te laten lopen, waardoor de 
normale waterafvoer kan verhinderd of bezoedeld worden. Behoudens wat voldoet aan de 
rioleringswetgeving.  
 
Artikel 2.7.10  
Het is verboden op het openbaar domein etensresten, eetbaar huishoudelijk afval en voedergranen 
te werpen of achter te laten of huisvesting aan dieren aan te bieden, tenzij bijzondere machtiging 
van de burgemeester. De burgemeester kan instellingen of personen daartoe schriftelijke vergunning 
verlenen met aanduiding van tijdstip en plaats van het voederen.  



Artikel 2.7.11  
Het is verboden zijn natuurlijke behoeften te doen of te braken in alle andere dan de daartoe 
geschikte plaatsen.  
 
Artikel 2.7.12  
Het achterlaten van groenafval en gemaaid gras op openbare groenzones, in bermen en grachten is 
verboden.  
 
Artikel 2.7.13  
Het is verboden te spuwen in de openbare ruimte of een voor het publiek toegankelijke plaats  
 
Artikel 2.7.14  
Het is verboden om huishoudelijke afvalstoffen, afgedankte en andere producten achter te laten of 
weg te gooien op de openbare ruimte, op aangrenzende terreinen of in ruimtes die publiek 
toegankelijk zijn (onder meer portieken, ingangen van gebouwen, ruimtes om voertuigen te stallen). 
Dat geldt ook voor voorwerpen die schade kunnen toebrengen of de plek vuil kunnen maken.  
Dit verbod geldt ook indien de voormelde voorwerpen geplaatst zijn voor de eigen woning. Het 
aanbrengen van een vermelding op voormelde afvalstoffen zoals ‘gratis’, ‘mee te nemen’ doet geen 
afbreuk aan dit verbod. Uitzondering hierop is het reglementair aanbieden van huisvuil of grofvuil 
volgens de modaliteiten voorzien in hoofdstuk 5 van het specifieke gedeelte.  
 
Artikel 2.7.15  
Indien voor het plegen van de in deze afdeling omschreven overtredingen, gebruik gemaakt wordt 

van een voertuig is de bestuurder van het voertuig aansprakelijk voor de overtreding. Als de 

bestuurder van het voertuig niet gekend is, is de eigenaar van het voertuig op het ogenblik van de 

overtreding aansprakelijk. Tenzij de eigenaar binnen een termijn van vijftien dagen vanaf de 

kennisgeving van de inbreuk, de volledige identiteit van de bestuurder op het ogenblik van de 

overtreding aan de sanctionerend ambtenaar meedeelt. 


