
 

 

Hervaststelling van de lokale politiereglementen 
 
artikel 1: Het reglement voor het gebruik van het gemeenschapscentrum wordt opnieuw 

vastgesteld, mits het aanbrengen van volgende aanpassingen met inwerkingtreding 
per 1 november 2010. Dit lokaal reglement vormt bijlage II.1 van het Algemeen 
Politiereglement. 

In Deel 1 – Reglement van inwendige orde wordt het volgende toegevoegd: 
‘Art. 10: Handhaving 
Overtredingen van dit reglement van inwendige orde worden beteugeld overeenkomstig 
de Titels 1 en 2 van deel 3 – Straf- en Slotbepalingen van het Algemeen Politiereglement, 
waarvan dit reglement van inwendige orde een bijlage vormt.’ 

Volgende bepaling in Deel 2 – Gebruik- en huurreglement gemeenschapscentrum wordt geschrapt: 
“De inrichtende vereniging die de bepalingen van dit reglement niet naleeft zal gesanctioneerd 
worden met een administratieve sanctie van 100 euro. De instrumenterende ambtenaar voor het 
toepassen van deze sanctie is ir. Dominik Ronse, gemeentesecretaris.” 

In Deel 2 – Gebruik- en huurreglement gemeenschapscentrum wordt het volgende toegevoegd: 
‘Art. 11 Handhaving 
Overtredingen van dit gebruik- en huurreglement worden beteugeld overeenkomstig de 
Titels 1 en 2 van deel 3 – Straf- en Slotbepalingen van het Algemeen Politiereglement, 
waarvan dit gebruik- en huurreglement een bijlage vormt.’ 

In Deel 4 – Veiligheidsvoorschriften worden de artikels 1, 2, 3 en 4 geschrapt. 

In Deel 2 – Gebruik- en huurreglement gemeenschapscentrum wordt in art. 3 het volgende 
geschrapt: 
‘De huurprijs per dag bedraagt:’ + tabel van de tarieven 
en vervangen door: 
‘Overeenkomstig het besluit van de gemeenteraad van 16 maart 2010 houdende 
vaststelling van de machtiging tot het vaststellen van retributies en de voorwaarden 
ervan worden de tarieven vastgesteld door het College van Burgemeester en Schepenen.’ 

Verder in art. 3 van Deel 2 – Gebruik- en huurreglement gemeenschapscentrum wordt het 
volgende geschrapt: 
tabel van de energietarieven 
en vervangen door: 
‘Overeenkomstig het besluit van de gemeenteraad van 16 maart 2010 houdende 
vaststelling van de machtiging tot het vaststellen van retributies en de voorwaarden 
ervan worden de energietarieven vastgesteld door het College van Burgemeester en 
Schepenen.’ 

artikel 2: Het reglement voor het gebruik van het sportcentrum wordt opnieuw vastgesteld, 
mits het aanbrengen van volgende aanpassingen met inwerkingtreding per 1 
november 2010. Dit lokaal reglement vormt bijlage II.2 van het Algemeen 
Politiereglement. 

In Deel III – Algemeen reglement van inwendige orde wordt het volgende toegevoegd: 
‘Artikel III.5.4 Handhaving 
Overtredingen van dit reglement van inwendige orde worden beteugeld overeenkomstig 
de Titels 1 en 2 van deel 3 – Straf- en Slotbepalingen van het Algemeen Politiereglement, 
waarvan dit reglement van inwendige orde een bijlage vormt.’ 

Aan Deel IV - Gebruik- en huurreglementen wordt het volgende toegevoegd in artikel IV.1.4: 
“Overtredingen van dit gebruik- en huurreglement worden beteugeld overeenkomstig de 
Titels 1 en 2 van deel 3 – Straf- en Slotbepalingen van het Algemeen Politiereglement, 
waarvan dit reglement een bijlage vormt.” 

Volgende bepaling in Deel IV – Gebruik- en huurreglementen wordt geschrapt in artikel IV.2.4: 
“De inrichtende vereniging die de bepalingen van dit reglement niet naleeft zal gesanctioneerd 
worden met een administratieve sanctie van 100 euro. De instrumenterende ambtenaar voor het 
toepassen van deze sanctie is ir. Dominik Ronse, gemeentesecretaris.” 
en wordt vervangen door: 
“Overtredingen van dit gebruik- en huurreglement worden beteugeld overeenkomstig de 
Titels 1 en 2 van deel 3 – Straf- en Slotbepalingen van het Algemeen Politiereglement, 
waarvan dit reglement een bijlage vormt.” 



 

 

Volgende bepaling in Deel IV – Gebruik- en huurreglementen wordt geschrapt in artikel IV.3.5: 
“De inrichtende vereniging die de bepalingen van dit reglement niet naleeft zal gesanctioneerd 
worden met een administratieve sanctie van 100 euro. De instrumenterende ambtenaar voor het 
toepassen van deze sanctie is ir. Dominik Ronse, gemeentesecretaris.” 
en wordt vervangen door: 
“Overtredingen van dit gebruik- en huurreglement worden beteugeld overeenkomstig de 
Titels 1 en 2 van deel 3 – Straf- en Slotbepalingen van het Algemeen Politiereglement, 
waarvan dit reglement een bijlage vormt.” 

Aan Deel IV - Gebruik- en huurreglementen wordt het volgende toegevoegd in artikel V.4: 
“Overtredingen van dit gebruik- en huurreglement worden beteugeld overeenkomstig de 
Titels 1 en 2 van deel 3 – Straf- en Slotbepalingen van het Algemeen Politiereglement, 
waarvan dit reglement een bijlage vormt.” 

In Deel IV – Gebruik- en huurreglement wordt in artikel IV.1.3 het volgende geschrapt: 
‘De huurprijzen en waarborgen worden vastgelegd in het tarievenreglement, goedgekeurd door de 
gemeenteraad. (Bijlage 1)’ 
en vervangen door: 
‘Overeenkomstig het besluit van de gemeenteraad van 16 maart 2010 houdende 
vaststelling van de machtiging tot het vaststellen van retributies en de voorwaarden 
ervan worden de tarieven vastgesteld door het College van Burgemeester en Schepenen.’ 

In Deel IV – Gebruik- en huurreglement wordt in artikel IV.1.3 het volgende geschrapt: 
‘De huurprijzen en waarborgen worden vastgelegd in het tarievenreglement, goedgekeurd door de 
gemeenteraad. (Bijlage 1)’ 
en vervangen door: 
‘Overeenkomstig het besluit van de gemeenteraad van 16 maart 2010 houdende 
vaststelling van de machtiging tot het vaststellen van retributies en de voorwaarden 
ervan worden de tarieven vastgesteld door het College van Burgemeester en Schepenen.’ 

In Deel IV – Gebruik- en huurreglement wordt in artikel IV.2.3 het volgende geschrapt: 
‘De huurprijs voor de polyvalente zaal, keuken, bar en berging bedraagt 125 euro.’ 
en vervangen door: 
‘Overeenkomstig het besluit van de gemeenteraad van 16 maart 2010 houdende 
vaststelling van de machtiging tot het vaststellen van retributies en de voorwaarden 
ervan worden de tarieven vastgesteld door het College van Burgemeester en Schepenen.’ 

In Deel IV – Gebruik- en huurreglement wordt in artikel IV.3.4 het volgende geschrapt: 
‘De huurprijs werd vastgesteld op 250,00 € voor een periode van 2 dagen.’ 
en vervangen door: 
‘Overeenkomstig het besluit van de gemeenteraad van 16 maart 2010 houdende 
vaststelling van de machtiging tot het vaststellen van retributies en de voorwaarden 
ervan worden de tarieven vastgesteld door het College van Burgemeester en Schepenen.’ 

In Deel IV – Gebruik- en huurreglement wordt in artikel V.3 het volgende geschrapt: 
‘De huurprijzen en waarborgen worden vastgelegd in het tarievenreglement, goedgekeurd door de 
gemeenteraad. (Bijlage 1)’ 
en vervangen door: 
‘Overeenkomstig het besluit van de gemeenteraad van 16 maart 2010 houdende 
vaststelling van de machtiging tot het vaststellen van retributies en de voorwaarden 
ervan worden de tarieven vastgesteld door het College van Burgemeester en Schepenen.’ 

Deel VI – Huurtarieven wordt integraal geschrapt. 

artikel 3: Het reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten 
en op het openbaar domein wordt opnieuw vastgesteld, mits het aanbrengen van 
volgende aanpassingen met inwerkingtreding per 1 november 2010. Dit lokaal 
reglement vormt bijlage II.3 van het Algemeen Politiereglement. 

Aan afdeling 3 wordt het volgende toegevoegd: 
‘Art. 1bis Handhaving 
Overtredingen van dit reglement worden beteugeld overeenkomstig de Titels 1 en 2 van 
deel 3 – Straf- en Slotbepalingen van het Algemeen Politiereglement, waarvan dit 
reglement een bijlage vormt.’ 

artikel 4: Het reglement voor het gebruik van het park en de vijver ter hoogte van de 
Serviceflats ‘De Ermitage’ en RVT ‘Maria’s Rustoord’ wordt opnieuw vastgesteld, 
mits het aanbrengen van volgende aanpassingen met inwerkingtreding per 1 



 

 

november 2010. Dit lokaal reglement vormt bijlage II.4 van het Algemeen 
Politiereglement. 

Aan het reglement wordt het volgende toegevoegd: 
‘Art. 8 
Handhaving - Overtredingen van dit reglement worden beteugeld overeenkomstig de 
Titels 1 en 2 van deel 3 – Straf- en Slotbepalingen van het Algemeen Politiereglement, 
waarvan dit reglement een bijlage vormt.’ 

artikel 5: Het reglement op het gebruik van de gemeentelijke aankondigingsvoorzieningen 
aan de invalswegen wordt opnieuw vastgesteld mits het aanbrengen van volgende 
aanpassingen met inwerkingtreding per 1 november 2010. Dit lokaal reglement 
vormt bijlage II.5 van het Algemeen Politiereglement. 

In artikel 8 wordt het volgende geschrapt: 
‘Overtredingen van deze bepalingen kunnen enkel worden bestraft via een administratieve 
geldboete.’ 
en vervangen door: 
‘Overtredingen van dit reglement worden beteugeld overeenkomstig de Titels 1 en 2 van 
deel 3 – Straf- en Slotbepalingen van het Algemeen Politiereglement, waarvan dit 
reglement een bijlage vormt. ‘ 

Artikel 9 en 10 worden geschrapt. 
 

 


