Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van 11 juni 1996
Aanwezig:

THIENPONT Peter, Burgemeester-Voorzitter;
DERIEMAEKER Stijn, VAN EECKHOUT Eric, LUST Frans, CAPIAU Roger,
Schepenen;
LIPPENS Etienne, VANDERLINDEN Richard, BAUWENS Marc, MOREAU Marcel,
VANDENHAUTE Yvette, VANDENABEELE Herman, YSEBAERT Gilbert, DUWIJN
Guy, CASIERS Bernadette, DE MAESENEIRE Luc, DE SMET Gerard, DE
MEULEMEESTER Edmondn, Raadsleden;
DIDIER Mark, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd

6.

TREFFEN VAN EEN POLITIEREGLEMENT INZAKE GELUIDSHINDER VEROORZAAKT
DOOR KANONNEN, VUURWERK OF ANDERE ARTIFICIËLE GELUIDSBRONNEN
DE GEMEENTERAAD IN OPENBARE ZITTING VERGADERD;
Gelet op artikelen 117, 119, 133 en 135 § 2 van de gemeentewet;
Overwegende dat krachtens deze artikelen de gemeenten tot taak hebben te voorzien, ten hoeve van de
inwoners, in een goede politie, met name te waken over de rust en de veiligheid op openbare wegen en
plaatsen en in openbare gebouwen;
Overwegende dat dit in casu impliceert het tegengaan van inbreuken op de openbare rust, zoals
vechtpartijen en twisten met volkstoeloop op straat, tumult verwekt in plaatsen van openbare vergadering,
nachtgerucht en nachtelijke samenscholingen die de rust van de inwoners verstoren alsmede het handhaven
van de orde op plaatsen waar veel mensen samenkomen, zoals op jaarmarkten en markten, bij openbare
vermakelijkheden en plechtigheden, vertoningen en spelen, in drankgelegenheden, kerken en andere
openbare plaatsen;
Gelet op artikel 13 van de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder;
Overwegende dat overdreven lawaai van aard is om de openbare rust, veiligheid en gezondheid te verstoren;
Gehoord de opmerking van raadslid Herman Vandenabeele om in artikel 3 van onderhavig besluit toe te
voegen dat het om gemotiveerde of gegronde klachten moet handelen;
Na beraadslaging;
BESLIST: Met eenparigheid van stemmen,
Art. 1: Het is verboden vuurwapens af te schieten of vuurwerk af te steken in de straten, openbare plaatsen
of wegen, binnen de woningen, hoven of eigendommen, onder welk voorwendsel ook, zonder
voorafgaandelijke toelating van de Burgemeester.
Art. 2: De vuurwapens en het vuurwerk gebruikt in overtreding met artikel 1 hierboven, zullen
inbeslaggenomen worden overeenkomstig de voorschriften van artikel 553 van het Strafwetboek.
Art. 3: Het is verboden om ter gelegenheid van feestelijkheden, schoten te lossen door middel van
springbussen of gelijkaardige tuigen, zonder de voorafgaande toelating van de Burgemeester en
na 22 uur.

Bij gemotiveerde en gegronde klachten van omwonenden, moet het schieten onmiddellijk gestaakt
worden.
Art. 4: Het gebruik van een kruitkanon voor het verjagen van vogels op een eigendom is slechts toegelaten
tussen 8 uur en 20 uur.
Het moet op minstens 100 meter van de dichtstbijzijnde woning geplaatst worden en de tijd tussen
2 opeenvolgende ontploffingen moet minstens 15 minuten bedragen.
Er is een voorafgaandelijke toelating vereist van de Burgemeester.
Art. 5: De overtreders aan bovenvermelde verordeningen zullen met politiestraffen worden gestraft.
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