GAS

Gemeentelijke
Administratieve
Sancties
GAS staat voor Gemeentelijke
Administratieve Sancties. Maar eigenlijk staat GAS eveneens voor
‘Graag Aangenaam Samenleven’.
We proberen onze inwoners en
bezoekers bewust te maken dat
sommige handelingen storend kunnen zijn en overlast kunnen veroorzaken. Voordien werden deze
vormen van kleine overlast zelden
beboet en was sensibiliseren moeilijk. Het GAS-reglement biedt de
gemeente nu de mogelijkheid om
zelf de overtreders te beboeten.

De inbreuken waar het onder meer
over gaat zijn de volgende: loslopende en rondzwervende honden,
niet opruimen van hondenpoep,
niet bijhebben van een zakje om de
hondenpoep op te ruimen, zwerfvuil, sluikstorten…
In deze brochure wordt een ludiek
overzicht gegeven van de basisafspraken die we maken met onze
bewoners en bezoekers van onze
gemeente om een prettige leefomgeving voor iedereen te verzekeren.
We hopen dat deze brochure bijdraagt tot een goede verstandhouding tussen onze inwoners en de
leefbaarheid van onze gemeente
verhoogt.
Deze brochure bevat alleen de belangrijkste bepalingen uit het reglement.
> Raadpleeg het volledige politiereglement voor de toepassing van gemeentelijke administratieve sancties
op de gemeentelijke website.

Kamperen en
BBQ op het
strand
Niemand mag zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van de
burgemeester op het strand of in de
duinen overnachten, een barbecue
of kampvuur houden, vuur maken,
vuurwerk afsteken, een fuif of enige
andere activiteit organiseren.

Verboden te
zwemmen in
onbewaakte
badzones
Het is verboden in zee te baden:
· buiten de bewaakte badzones;
· binnen de bewaakte badzones maar
buiten de uren van bewaking door
de redders, of wanneer de rode vlag
er gehesen is aan de reddingspost.

Honden
op het strand
Tijdens de paasvakantie en het badseizoen wordt de toegang tot het
strand, de duinen en tot de zee verboden voor honden tussen 10-19u.
In de periodes en op de plaatsen
waar honden toegelaten zijn op het
strand, hoeven ze niet aan de leiband te worden gehouden. De begeleider dient echter steeds zijn loslopende hond in bedwang te kunnen
houden en te beletten dat de openbare orde op het strand wordt verstoord door zijn hond.

Meeuwen
voederen
Het is verboden om op het strand,
op de zeedijken of in de duinen
vogels of andere dieren te voederen.

Hondenpoep

Nachtlawaai

De begeleiders van de honden moeten steeds in het bezit zijn van
een hondenpoepzakje. Het zakje
moet op het eerste verzoek van
de politie of een bevoegd persoon
worden getoond. Gebruik het ook!

Iedere nachtrust verdient respect.
Lawaai maken kan niet tussen 227u, behoudens vergunning van de
burgemeester.

Vandalisme,
graffiti
Het is verboden aanplakbrieven,
woorden, tekens of zinnebeelden
aan te brengen of te schilderen op
de openbare weg of openbare eigendommen, sierborden of straatnaamborden.

Wildplakken

Sluikstorten

Wilt u tijdelijke wegwijzers of affiches hangen, dan kan dit mits
toelating van het college van burgemeester en schepenen. Zomaar
wildplakken van affiches of wegwijzers kan beboet worden indien deze
zichtbaar zijn van op de openbare
weg of van op een openbare plaats.

Het is verboden afval van planten,
papier, vis, dieren, glas, blik, ijzer,
stenen, aarde, of onreine stoffen
of voorwerpen achter te laten in de
grachten, beken, duinen, openbare
wegen, onbebouwde gronden of
bossen. >>

Sluikstorten
>> Overal waar door de zorgen van
het gemeentebestuur vuilnisbakken worden geplaatst, moet iedere
gebruiker van de openbare weg of
openbare plaats zijn afval dat op
het openbaar domein ontstaat in
die vuilnisbakken deponeren.
Het is verboden huishoudelijk afval
in bovenvermelde vuilnisbakken te
deponeren.

Algemene
reinheid

Onderhoud
van voetpaden

Het is verboden om voorwerpen
zoals bankjes, bushokjes, verkeersborden, voetpaden of perken... te
bevuilen op welke manier dan ook.
Er wordt opgetreden tegen elke
vorm van vervuiling van de openbare ruimte.
Klein afval zoals verpakkingen,
drankblikjes, sigarettenpeuken, papier of plastic afval mag u niet op
de openbare weg, grachten, beken,
onbebouwde gronden of bossen
achterlaten.

De eigenaar van ieder huis of stuk
grond moet de straat voor zijn
woning of grond rein houden over
de ganse lengte van zijn bewoond
perceel of eigendom. Eveneens moet
hij het gras zuiver en kort houden
van zijn eigendom tot aan de straatverharding. Woont de eigenaar er
niet, dan worden deze verplichtingen opgelegd aan de huurder van de
woning of aan de huurder van de
onderste verdieping.

Afval
verbranden
Het is verboden vuur te maken in
open lucht, in parken, weiden of
bossen zonder toelating van de
burgemeester. U mag ook de buurt
niet storen met rook, geur of stof
van welke bron ook.
In private tuinen zijn barbecues en
vuurkorven wel toegelaten.

Wildplassen
Het is verboden te urineren of uitwerpselen achter te laten op openbare plaatsen. U doet dit uiteraard
ook niet tegen bomen en planten,
gebouwen, portalen, vervoersmiddelen of voorwerpen (bijvoorbeeld
brievenbussen).

Aanbieden
van afval
Het afval wordt periodiek opgehaald
en moet aangeboden worden in de
door de gemeente voorgeschreven
vuilniszakken. De huisvuilzakken
mogen maar langs de openbare weg
geplaatst worden vanaf 5u op de
dag van de ophaling (bij nachtophaling vanaf 21u daags voordien).
De inwoners die een vuilzak buitenzetten, zijn verantwoordelijk voor
het eventueel uitspreiden van de
inhoud ervan en staan zelf in voor
het opruimen.

Inname
openbare weg

Inname
openbare weg

> bouwwerken

> terrassen

Elke privatieve ingebruikname van
de openbare weg voor uitvoering
van bouwwerken is verboden.
Dit verbod geldt onder meer voor
het plaatsen van kranen, machines,
werfketen, stellingen, kalksilo’s,
containers en cementmolens, alsook voor het stapelen van bouwmaterialen en materieel op de openbare weg.

Bij het bezetten van het voetpad
(trottoir) dient altijd een obstakelvrije doorgang van minimum 1,50
meter te worden gelaten tussen
de constructies en de rijweg, de
parkeervlakken, het straatmeubilair
of vaste obstakels. Tenzij anders
bepaald door het college van burgemeester en schepenen.

Inname

openbaar
domein
Elke inname van de openbare
ruimte voor gelijk welk doel moet
eerst aangevraagd worden bij de
burgemeester. Dit geldt zeker ook
voor het uitvoeren van werken en
bijvoorbeeld het plaatsen van een
container.

Gebruik
van de paden

Loslopende
honden

Respecteer elkaar en elkaars specifieke paden tijdens de vrije tijd.
Het is verboden handelingen te stellen waardoor de rust, orde en veiligheid in het gedrang wordt gebracht.

Vermijd dat uw hond andere mensen hindert of lastigvalt. Honden
moeten op de openbare weg, in
de bossen en op andere openbare
plaatsen aan de leiband gehouden
worden.
Kwaadaardige honden moeten gemuilband zijn.

Overnachten
langs openbare weg voor
mobilehomes
en caravans
Overnachten in kampeerwagens,
tenten, mobilhomes, kampeerauto’s
en dergelijke, op de openbare weg,
in het bos, in de duinen of op het
strand, is verboden.

