Uittreksel uit het register
van de gemeenteraadszittingen
Gemeenteraad
19 oktober 2015

Algemeen bestuur – algemeen politiereglement voor de stad Eeklo - wijziging.
aanwezig Odette VAN HAMME, voorzitter
Koen LOETE - burgemeester;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK,
Bob D’HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voorzitter OCMW zonder stemrecht;
Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Koen WATERSCHOOT, Rosita
MEIRESONNE, Caroline D’AUBIOUL, Filip LECOMPTE, Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan
BLOMME, Tineke VERSTRAETE, Rudi DESMET, Paul VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS en Ann
EGGERMONT, Hilde LAMPAERT en Peter DE GRAEVE, gemeenteraadsleden;
Monique Haegeman, stadssecretaris wd.

De gemeenteraad,
Gelet op het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo, goedgekeurd in zitting van de
gemeenteraad van 25 februari 2008, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluiten van 29 september
2008, 23 maart 2009, 29 juni 2009, 27 september 2010, 13 december 2010, 21 februari 2011,
26 april 2011, 21 november 2011, 27 februari 2012, en 23 april 2012, 25 juni 2012, 26 november
2012, 20 januari 2014, 26 mei 2014, 23 juni 2014, 17 november 2014, 23 februari 2015, 29 juni
2015 en 21 september 2015;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties,
gewijzigd bij de wet van 21 december 2013 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken
(GAS-wet) en op de uitvoeringsbesluiten;
Gelet op de omzendbrieven dd. 23 december 2013 en 22 juli 2014 van de Vice-Eerste Minister
en de Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, waarbij uitleg verschaft wordt bij de
nieuwe regelgeving aangaande de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op de protocolakkoorden afgesloten in het kader van GAS, tussen de stad Eeklo en de
Procureur des Konings van het parket Oost-Vlaanderen, goedgekeurd door de gemeenteraad in
zitting van 23 februari 2015 en 29 juni 2015; voor
- Inbreuken verkeer
- Inbreuken op het Strafwetboek (niet-verkeer);
Overwegende dat het noodzakelijk is het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo aan de
nieuwe wetgeving aan te passen;
Op voorstel van de korpschef van de politiezone Meetjesland centrum;
BESLUIT:
Artikel 1
Aan het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo wordt een hoofdstuk 6ter toegevoegd:
H O O F D S T U K 6ter
Afdeling 1 – Gemengde inbreuken op het strafwetboek
Artikel 288 (GAS)
Inbreuk op artikel 398 van het Strafwetboek (Hij die opzettelijk verwondingen of slagen
toebrengt, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met

geldboete van zesentwintig euro tot honderd euro of met een van die straffen alleen.
Ingeval de schuldige heeft gehandeld met voorbedachten rade, wordt hij veroordeeld tot
gevangenisstraf van een maand tot een jaar en tot geldboete van vijftig euro tot
tweehonderd euro) onder de cumulatieve toepassingsvoorwaarden:
a. het nadeel is kleiner of gelijk aan 125,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke
aangifte, en
b. de afwezigheid van enige verzwarende omstandigheid, en
c. de dader (of daders) van het feit is (zijn) niet gekend voor geweldsdelicten (d.w.z.
slagen, bedreigingen, belaging, vermogensdelicten met geweld, zedendelicten, enz.
volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de afgelopen twee jaar, zoals
blijkt uit de vaststelling, en
d. op grond van de vaststellingen staan de feiten onherroepelijk vast.
Artikel 289 (GAS)
Inbreuk op de artikelen 461 (Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk
wegneemt, is schuldig aan diefstal. Met diefstal wordt gelijkgesteld het bedrieglijk
wegnemen van andermans goed voor een kortstondig gebruik) en 463 (Diefstallen, in dit
hoofdstuk niet nader omschreven, worden bestraft met gevangenisstraf van een maand
tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro.
In het geval bedoeld bij artikel 461, tweede lid, bedraagt de gevangenisstraf echter meer
dan drie jaren.
Het minimum van de straf bedraagt drie maanden gevangenisstraf en vijftig euro
geldboete wanneer de diefstal werd gepleegd ten nadele van een persoon van wie de
bijzonder kwetsbare toestand ten gevolge van de leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan
wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid duidelijk was of de dader
bekend was.) van het Strafwetboek, onder de cumulatieve toepassingsvoorwaarden:
a. het feit handelt om een winkeldiefstal of een poging daartoe, en
b. het nadeel is kleiner of gelijk aan 125,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke
aangifte, en
c. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i.
geen winkeldiefstallen volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de
afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststelling, en
d. op grond van de vaststellingen staan de feiten onherroepelijk vast, en
e. er werd geen enkele vorm van geweld of gelijkgesteld geweld gebruikt door de
verdachte, en
f. er zijn geen aanwijzingen van georganiseerd karakter van de feiten.
Artikel 290 (GAS)
Inbreuk op artikel 521, derde lid van het Strafwetboek (Bij onbruikbaarmaking met het
oogmerk om te schaden, is de straf vijftien dagen tot drie jaar gevangenis en geldboete
van vijftig euro tot vijfhonderd euro.
De in het tweede lid bedoelde straf is toepasselijk in geval van gehele of gedeeltelijke
vernieling of van onbruikbaarmaking, met het oogmerk om te schaden, van rijtuigen,
wagons en motorvoertuigen.), onder de cumulatieve toepassingsvoorwaarden:
a.
het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de
aanvankelijke aangifte;
EN
b.
de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden
(d.i. geen feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale
Gegevensbank) in de afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen.
Artikel 291 (GAS)
Inbreuk op artikel 526 van het Strafwetboek (Met gevangenisstraf van acht dagen tot een
jaar en met geldboete van zesentwintig tot vijfhonderd euro wordt gestraft hij die vernielt,
neerhaalt, verminkt of beschadigt: Grafsteden, gedenktekens of grafstenen;
Monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare
versiering bestemd zijn en door de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn
opgericht;
Monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in kerken,
tempels of andere openbare gebouwen zijn geplaatst.), onder de cumulatieve
toepassingsvoorwaarden:
a.
het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de
aanvankelijke aangifte;

EN
b.

de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden
(d.i. geen feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale
Gegevensbank) in de afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen.

Artikel 292 (GAS)
inbreuk op artikel 534bis van het Strafwetboek (Met gevangenisstraf van één maand tot
zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met een
van die straffen alleen wordt gestraft hij die zonder toestemming graffiti aanbrengt op
roerende of onroerende goederen.), onder de cumulatieve toepassingsvoorwaarden:
a.
het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de
aanvankelijke aangifte;
EN
b.
de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden
(d.i. geen feiten van beschadiging en vernieling, of graffiti volgens de Algemene
Nationale Gegevensbank) in de afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de
vaststellingen.
Artikel 293 (GAS)
Inbreuk op artikel 534ter van het Strafwetboek (Met gevangenisstraf van een maand tot
zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met een
van die straffen alleen wordt gestraft hij die opzettelijk andermans onroerende
eigendommen beschadigt.), onder de cumulatieve toepassingsvoorwaarden:
a.
het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de
aanvankelijke aangifte;
EN
b.
de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden
(d.i. geen feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale
Gegevensbank) in de afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen.
Artikel 294 (GAS)
Inbreuk op artikel 537 van het Strafwetboek (Hij die kwaadwillig een of meer bomen
omhakt of zodanig snijdt, verminkt of ontschorst dat zij vergaan, of een of meer enten
vernielt, wordt gestraft: voor elke boom, met gevangenisstraf van acht dagen tot drie
maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot honderd euro; voor elke ent, met
gevangenisstraf van acht dagen tot vijftien dagen en met geldboete van zesentwintig
euro tot vijftig euro of met een van die straffen alleen);
Artikel 295 (GAS)
Inbreuk op artikel 545 van het Strafwetboek (Met gevangenisstraf van acht dagen tot zes
maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met een van
die straffen alleen wordt gestraft hij die geheel of ten dele grachten dempt, levende of
dode hagen afhakt of uitrukt, landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen
ook gemaakt, vernielt; grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend om
de grenzen tussen verschillende erven te bepalen, verplaatst of verwijdert.), onder de
cumulatieve toepassingsvoorwaarden:
a.
het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de
aanvankelijke aangifte;
EN
b.
de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden
(d.i. geen feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale
Gegevensbank) in de afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen;
Artikel 296 (GAS)
Inbreuk op artikel 559, 1° van het Strafwetboek (Met geldboete van tien euro tot twintig
euro worden gestraft: zij die, buiten de gevallen omschreven in boek II, titel IX,
hoofdstuk III, van dit wetboek, andermans roerende eigendommen opzettelijk
beschadigen of vernielen.), onder de cumulatieve toepassingsvoorwaarden:
a.
het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de
aanvankelijke aangifte;
EN

b.

de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden
(d.i. geen feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale
Gegevensbank) in de afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen;

Artikel 297 (GAS)
Inbreuk op artikel 561, 1° van het Strafwetboek (Met geldboete van tien euro tot twintig
euro en met gevangenisstraf van een dag tot vijf dagen of met een van die straffen alleen
worden gestraft: zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor
de rust van de inwoners kan worden verstoord.).
Artikel 298 (GAS)
Inbreuk op artikel 563, 2° van het Strafwetboek (Met geldboete van vijftien euro tot
vijfentwintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen of met een van
die straffen alleen worden gestraft: zij die stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke
materialen ook gemaakt, opzettelijk beschadigen.) , onder de cumulatieve
toepassingsvoorwaarden:
a.
het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de
aanvankelijke aangifte;
EN
b.
de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden
(d.i. geen feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale
Gegevensbank) in de afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen;
Artikel 299 (GAS)
Inbreuk op artikel 563, 3° van het Strafwetboek (Met geldboete van vijftien euro tot
vijfentwintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen of met een van
die straffen alleen worden gestraft: daders van feitelijkheden of lichte gewelddaden, mits
zij niemand gewond of geslagen hebben en mits de feitelijkheden niet tot de klasse van
de beledigingen behoren; in het bijzonder zij die opzettelijk, doch zonder het oogmerk
om te beledigen, enig voorwerp op iemand werpen dat hem kan hinderen of bevuilen.).
Artikel 300 (GAS)
Inbreuk op artikel 563bis van het Strafwetboek (Met geldboete van vijftien euro tot
vijfentwintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen of met een van
deze straffen alleen worden gestraft, zij die zich, behoudens andersluidende
wetsbepalingen, in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht
geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn.
Het eerste lid geldt echter niet voor hen die zich in de voor het publiek toegankelijke
plaatsen begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij
niet herkenbaar zijn, en wel krachtens arbeidsreglementen of een politieverordening naar
aanleiding van feestactiviteiten.
Afdeling 2 – Gemengde inbreuken op het Koninklijk Besluit van 1/12/1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
Onderafdeling 1 – overtredingen van eerste categorie
Artikel 301 (GAS)
Omschrijving

Art. v/h KB
1/12/1975

a

Binnen de woonerven en de erven, is het parkeren
verboden, behalve:
- op de plaatsen die afgebakend zijn door
wegmarkeringen of door een wegbedekking in een
andere kleur en waar de letter "P" aangebracht is;
- op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat.

22bis, 4°, a)

b

Op de openbare wegen voorzien van verhoogde
inrichtingen, die aangekondigd zijn door de
verkeersborden A14 en F87, of die op de kruispunten
alleen aangekondigd zijn door de verkeersborden A14,
of die gelegen zijn binnen een zone afgebakend door de

22ter.1, 3°

verkeersborden F4a en F4b, is stilstaan en parkeren
verboden op deze inrichtingen, behoudens plaatselijke
reglementering.
c

In voetgangerszones is het parkeren verboden.

22sexies.2

d

Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden
opgesteld rechts ten opzichte van zijn rijrichting.
Indien het een rijbaan is met éénrichtingsverkeer, mag
het evenwel langs de ene of langs de andere kant
opgesteld worden.

23.1, 1°

e

Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden
opgesteld:
- buiten de rijbaan op de gelijkgrondse berm of, buiten
de bebouwde kommen, op eender welke berm;
- indien het een berm betreft die de voetgangers moeten
volgen, moet langs de buitenkant van de openbare weg
een begaanbare strook van ten minste 1,50 meter breed
vrijgelaten worden;
- indien de berm niet breed genoeg is, moet het voertuig
gedeeltelijk op de berm en gedeeltelijk op de rijbaan
opgesteld worden;
- indien er geen bruikbare berm is, moet het voertuig op
de rijbaan opgesteld worden.

23.1, 2°

f

Elk voertuig dat volledig of ten dele op de rijbaan
opgesteld is, moet geplaatst worden:

23.2, lid 1

-

zover mogelijk van de aslijn van de rijbaan;

1°

-

evenwijdig met de rand van de rijbaan, behoudens
bijzondere plaatsaanleg;

2°

-

in één enkele file.

3°

Motorfietsen zonder zijspan of aanhangwagen mogen
evenwel haaks op de rand van de rijbaan parkeren voor
zover zij daarbij de aangeduide parkeermarkering niet
overschrijden.

23.2, lid 2

g

Fietsen en tweewielige bromfietsen moeten buiten de
rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 van
het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en
van het gebruik van de openbare weg opgesteld worden
zonder het verkeer van de andere weggebruikers te
hinderen of onveilig te maken, behalve op plaatsen
gesignaleerd zoals voorzien in artikel 70.2.1.3°. f van het
koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en
van het gebruik van de openbare weg.

23.3

h

Motorfietsen mogen buiten de rijbaan en de
parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van het
gebruik van de openbare weg opgesteld worden zonder
het verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of
onveilig te maken.

23.4

i

Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te
parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar
zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of
waar het hun onnodig zou kunnen hinderen,
inzonderheid:

24, lid 1

-

-

-

-

-

-

j

op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter van
de plaats waar de fietsers en bestuurders van
tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te
verlaten om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te
verlaten om op het fietspad te rijden;

2°

op de rijbaan op 3 meter of meer doch op minder
dan 5 meter voor de oversteekplaatsen voor
voetgangers en de oversteekplaatsen voor fietsers
en bestuurders van tweewielige bromfietsen;

4°

in de nabijheid van de kruispunten, op minder dan 5
meter van de verlenging van de naast bijgelegen
rand van de dwarsrijbaan, behoudens plaatselijke
reglementering;

7°

op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten op
de kruispunten, behoudens plaatselijke
reglementering;

8°

op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten
buiten de kruispunten behalve voor voertuigen
waarvan de hoogte, lading inbegrepen, niet meer
dan 1,65 m bedraagt, wanneer de onderkant van die
verkeerslichten zich ten minste 2 meter boven de
rijbaan bevindt;

9°

op minder dan 20 meter voor de verkeersborden
behalve voor voertuigen waarvan de hoogte, lading
inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer
de onderkant van die verkeersborden zich ten
minste 2 meter boven de rijbaan bevindt.

10°

Het is verboden een voertuig te parkeren:
-

-

-

-

-

-

-

-

25.1

op minder dan 1 meter zowel voor als achter een
ander stilstaand of geparkeerd voertuig en op elke
plaats waar het voertuig het instappen in of het
wegrijden van een ander voertuig zou verhinderen;

1°

op minder dan 15 meter aan weerszijden van een
bord dat een autobus-, trolleybus- of tramhalte
aanwijst;

2°

voor de inrij van eigendommen, behalve de
voertuigen waarvan het inschrijvingsteken leesbaar
op die inrij is aangebracht;

3°

op elke plaats waar het voertuig de toegang tot
buiten de rijbaan aangelegde parkeerplaatsen zou
verhinderen;

5°

buiten de bebouwde kommen op de rijbaan van een
openbare weg waarop het verkeersbord B9 is
aangebracht;

8°

op de rijbaan wanneer deze verdeeld is in rijstroken,
behalve op de plaatsen waar het verkeersbord E9a
of E9b is aangebracht;

9°

op de rijbaan langs de gele onderbroken streep,
bedoeld in artikel 75.1.2.° van het koninklijk besluit
van 1 december 1975 houdende algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer en van het gebruik
van de openbare weg;

10°

op rijbanen met tweerichtingsverkeer tegenover een

11°

ander stilstaand of geparkeerd voertuig, wanneer
twee andere voertuigen daardoor elkaar moeilijk
zouden kunnen kruisen;
-

op de middelste rijbaan van een openbare weg met
drie rijbanen;

12°

-

buiten de bebouwde kommen, langs de linkerkant
van een rijbaan van een openbare weg met twee
rijbanen of op de middenberm die deze rijbanen
scheidt.

13°

k

Het is verboden onjuiste aanduidingen op de schijf te
laten verschijnen. De aanduidingen van de schijf mogen
niet gewijzigd worden voordat het voertuig de
parkeerplaats verlaten heeft.

27.1.3

l

Het is verboden op de openbare weg motorvoertuigen
die niet meer kunnen rijden en aanhangwagens langer
dan vierentwintig uur na elkaar te parkeren.

27.5.1

Binnen de bebouwde kommen is het verboden op de
openbare weg auto's, slepen en aanhangwagens met
een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton
langer dan acht uur na elkaar te parkeren, behalve op de
plaatsen waar het verkeersbord E9a, E9c of E9d is
aangebracht.

27.5.2

Het is verboden op de openbare weg reclamevoertuigen
langer dan drie uur na elkaar te parkeren.

27.5.3

m

Het niet hebben aangebracht van de speciale kaart
bedoeld in artikel 27.4.3 van het koninklijk besluit van 1
december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg of het door artikel 27.4.1 van hetzelfde
besluit hiermee gelijkgesteld document op de
binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op
het voorste gedeelte van het op een voorbehouden
parkeerplaats voor personen met een handicap
geparkeerde voertuig.

27bis

n

Het niet in acht nemen van het verkeersbord C3 wanneer
deze inbreuken vastgesteld worden door automatisch
werkende toestellen.

68.3

o

Het niet in acht nemen van het verkeersbord F103
wanneer deze inbreuken vastgesteld worden door
automatisch werkende toestellen.

71

p

Verkeersborden E1, E3, E5, E7 en van type E9
betreffende het stilstaan en het parkeren niet in acht
nemen.

70.2.1

q

Het verkeersbord E11 niet in acht nemen.

70.3

r

Het stilstaan of parkeren is verboden op markeringen
van verkeersgeleiders en verdrijvingsvlakken.

77.4

s

Het stilstaan of parkeren is verboden op witte
markeringen bedoeld in artikel 77.5 van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer en van het
gebruik van de openbare weg die de plaatsen afbakenen
waar de voertuigen moeten staan.

77.5

t

Het stilstaan of parkeren is verboden op de

77.8

dambordmarkering die bestaat uit witte vierkanten die
op de grond zijn aangebracht.
Onderafdeling 2 – overtredingen van tweede categorie
Artikel 302 (GAS)

a

Omschrijving

Art. v/h
KB
1/12/1975

Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te
parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou
kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar
het hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid :

24, lid 1

-

-

-

-

b

Artikel 2

1°

op de fietspaden en op minder dan 3 meter van de
plaats waar de fietsers en bestuurders van
tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te
verlaten om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te
verlaten om op het fietspad te rijden;

2°

op de oversteekplaatsen voor voetgangers, op de
oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van
tweewielige bromfietsen en op de rijbaan op minder
dan 3 meter voor deze oversteekplaatsen;

4°

op de rijbaan in de onderbruggingen, in de tunnels en
behoudens plaatselijke reglementering onder de
bruggen;

5°

op de rijbaan nabij de top van een helling en in een
bocht wanneer de zichtbaarheid onvoldoende is.

6°

Het is verboden een voertuig te parkeren:
-

d

op de trottoirs en, binnen de bebouwde kommen, op
de verhoogde bermen, behoudens plaatselijke
reglementering;

25.1

op de plaatsen waar de voetgangers en de fietsers en
bestuurders van tweewielige bromfietsen op de
rijbaan moeten komen om omheen een hindernis te
gaan of te rijden;

4°

-

op de plaatsen waar de doorgang van
spoorvoertuigen zou belemmerd worden;

6°

-

wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3
meter breed zou worden.

7°

Het is verboden een voertuig te parkeren op de
parkeerplaatsen gesignaleerd zoals voorzien in artikel
70.2.1.3°, c van het koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
behalve voor de voertuigen gebruikt door personen met
een handicap die in het bezit zijn van een speciale kaart
zoals bedoeld in artikel 27.4.1 of 27.4.3 van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer en van het
gebruik van de openbare weg.

25.1, 14°

De artikelen 105bis, 34 en 267 van het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo worden
opgeheven. Deze artikelen worden vervangen door de artikelen 292, 294 en 297 van hoofdstuk
6ter afdeling 1.
Artikel 3
Hoofdstuk 7 van het algemeen politiereglement van de stad Eeklo wordt gewijzigd en
hernummerd en aangepast als volgt:
HOOFDSTUK 7
STRAFBEPALING DWANGMAATREGEL OPHEFFINGSBEPALINGEN
Artikel 303 (voorheen artikel 288) (GAS)
§ 1 - Voor zover niet strafbaar gesteld in andere wetten of decreten kunnen overtredingen
op de artikelen 15, 16, 17, 18, 18bis, 38, 50, 59, 92, 94, 94bis, 94ter, 96, 105,1°, 147 tem 150,
150bis, 263bis, 267bis, 267ter, 269, 271 tem 273, 277 tem 280 en 287bis en 287ter en 288
t.e.m. 302d van dit reglement gestraft worden met een administratieve geldboete van
maximum 350 euro, overeenkomstig het gemeentelijk reglement op de administratieve
sancties, opgelegd door de gemachtigde ambtenaar.
§ 2 - Ernstige overtredingen van de bepalingen van dit reglement, in de zin dat ze een
gevaar betekenen voor de openbare rust, veiligheid, gezondheid en zindelijkheid kunnen
evenwel gestraft worden met een administratieve sanctie (schorsing of intrekking van een
vergunning of sluiting van een exploitatie) op te leggen door het college van burgemeester
en schepenen overeenkomstig artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet en
overeenkomstig het reglement dat de gemeentelijke administratieve sancties regelt.
Artikel 304 (voorheen artikel 289)
Overtredingen op de artikelen van dit reglement, behoudens de artikelen bepaald in artikel 303
van dit politiereglement, worden gestraft met een gevangenisstraf van één tot zeven dagen en
met een boete van één tot vijfentwintig euro, of met één dezer straffen alleen, behoudens
strengere straffen voorzien in andere wetten, decreten, besluiten of reglementen.
Artikel 305 (voorheen artikel 290)
Boven de toepassing van de straffen kan de Rechtbank, op vordering van het College of van
diens gemachtigde, de overtreder veroordelen,

hetzij tot de herstelling in de vroegere toestand door de afbraak, de vernietiging of
wegneming van de zonder machtiging uitgevoerde werken

hetzij tot de naleving van de voorschriften van de huidige verordeningen

hetzij tot de vergoeding van de onkosten aan het stadsbestuur verschuldigd wegens
ambtshalve uitgevoerde werken.
Tevens kan de rechtbank beslissen, indien de overtreder aan dit vonnis geen voldoende gevolg
geeft binnen de gestelde termijn, dat het stadsbestuur gemachtigd wordt de door het vonnis
voorgeschreven werken te doen uitvoeren op kosten van de overtreder en dat deze kosten
terugvorderbaar zijn op de wijze door de wet bepaald.
Artikel 306 (voorheen artikel 291)
Wanneer ten gevolge van een overtreding op deze verordening een werk dringend moet
uitgevoerd worden om de schadelijke gevolgen van deze overtreding te voorkomen of te
herstellen, hetzij op de openbare weg, hetzij aan een private eigendom, zal onmiddellijk, bij een
besluit van de Burgemeester, dat de dringendheid aanwijst, de uitvoering van het werk aan de
overtreder ambtshalve bevolen worden.
Indien geen gevolg wordt gegeven aan het besluit van de Burgemeester, zal de uitvoering na de
gestelde termijn ambtshalve en op kosten van de overtreder gebeuren.
Artikel 307 (voorheen artikel292)
Elke vorige politieverordening strijdig met deze verordening wordt opgeheven.
Artikel 4
Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het
gemeentedecreet en treedt in werking op 1 november 2015.

Namens de gemeenteraad,
Monique HAEGEMAN
stadssecretaris wd.

Odette VAN HAMME
voorzitter-gemeenteraad
Voor eensluidend uittreksel:
voor de burgemeester,
de stadssecretaris wd.
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

