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Voorwoord
Sint-Truiden, mei 2011

Geachte mevrouw
Geachte heer
Beste inwoner van Sint-Truiden, Gingelom of Nieuwerkerken

Voor u ligt de geactualiseerde brochure, waarin op een overzichtelijke manier alle 
politiereglementen betreffende de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare 
gezondheid en de openbare overlast, die in Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken 
van toepassing zijn, neergeschreven zijn en die elke bewoner van de politiezone moet 
respecteren. 
In 2008 verscheen dit politiereglement voor de eerste keer.
De reden van deze heruitgave is dat een aantal politiereglementen van de zone recent 
zijn aangepast en/of vereenvoudigd.
De maatschappij evolueert. De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken 
moet zich daaraan aanpassen. Bovendien hebben reglementen maar zin als ze
effectief gecontroleerd worden.

Leefbaarheid en (integrale) veiligheid in Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken 
zijn de verantwoordelijkheid van de gemeentebesturen en van de lokale politie 
Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, maar ook van de burgers, de inwoners zelf. 
Immers, ergens eindigt de verantwoordelijkheid van de overheid en begint die van de 
burgers.

Als burger en inwoner moet u zoveel mogelijk de regels en de politiereglementen
respecteren en trachten het goede voorbeeld te geven. 
Dat is één van de uitgangspunten van leefbaarheid en/of integrale veiligheid.
Indien dat niet gebeurt, moet de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken 
optreden.

Politieleden en/of gemeenschapswachten kunnen in de politiezone Sint-Truiden
- Gingelom - Nieuwerkerken niet alles zien en overal tegelijkertijd aanwezig zijn, vooral 
omdat Sint-Truiden qua oppervlakte de grootste stad van Limburg is, om dan nog niet 
te spreken van Gingelom en Nieuwerkerken. Mede daarom hebben we uw ogen en 
vooral uw burgerzin nodig.
Door ons alle onregelmatigheden, die u opmerkt, te melden, draagt u uw steentje bij 
aan de leefbaarheid en de integrale veiligheid.

Vermits wij als gemeentebesturen en lokale politie Sint-Truiden - Gingelom
- Nieuwerkerken regels voor een geordend en veilig samenleven, vastleggen, moeten 
wij de verantwoordelijkheid ervoor dragen en de handhaving ervan afdwingen ten 
aanzien van die burgers, die ze niet respecteren en op die manier voor overlast zorgen 
voor andere burgers.

De burger wil terecht dat er snel opgetreden wordt tegen overtreders, uiteraard zeker 
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tegen de grote, maar ook tegen diegenen, die allerlei kleine vormen van overlast
veroorzaken, zoals hondenpoep, nachtlawaai, sluikstorten, etc.

Sedert 2005 beschikken lokale overheden over zogeheten Gemeentelijke
Administratieve Sancties (GAS), zodat die overtredingen niet meer naar de rechtbank 
moeten, maar dat er onmiddellijk kan gesanctioneerd worden via geldboetes.

Politieleden van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en sinds 
2010 ook 12 ambtenaren van de stad Sint-Truiden stellen de overtredingen vast.
De sanctionerende ambtenaar van de stad Sint-Truiden legt de boetes op.

In onze politiezone zijn we grote voorstander van deze aanpak, het zogeheten
‘lik-op-stuk-beleid’.
Wij kiezen voor het ‘slachtoffer’, niet voor de ‘overtreder’.
We zijn één van de eerste politiezones in België en in Vlaanderen, die deze GAS
toegepast hebben.
En met succes: in 2006 werden er 46 GAS-processen-verbaal gemaakt in onze
politiezone, in 2010 al 319. 
Deze stijging is er gekomen, omdat de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom
- Nieuwerkerken meer aandacht aan overlast besteedt en omdat er meer ambtenaren, 
die overlast mogen vaststellen, aangesteld zijn. Bovendien wordt de bevolking op 
allerlei manieren gesensibiliseerd om overlast aan de lokale politie Sint-Truiden 
- Gingelom - Nieuwerkerken te melden.

Merkt u bepaalde onregelmatigheden op die voor overlast zorgen en/of die de
leefbaarheid en/of het veiligheidsgevoel in uw buurt beïnvloeden, aarzel dan niet om 
het te melden aan de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, die 
permanent (24 uur/24 uur) bereikbaar is via het algemeen telefoonnummer 011-70 19 
11 of via e-mail op politie@poltrudo.be. Tijdens de dag kan u terecht in het politiehuis, 
Sluisberg 1, 3800 Sint-Truiden, bij de politieposten in Gingelom (Thewitstraat 38) en 
Nieuwerkerken (Nieuwesteenweg 3) en/of bij uw wijkinspecteur en/of uw 
gemeenschapswacht, die over een persoonlijk gsm-nummer beschikken.

Samenwerken aan een leefbare en veilige politiezone Sint-Truiden - Gingelom
- Nieuwerkerken: daar komt het op aan en dat moeten we allen samen doen en bereiken!

Philip Pirard  Benny Bamps  Charly Moyaerts Ludwig Vandenhove
korpschef burgemeester burgemeester burgemeester
hoofdcommissaris Nieuwerkerken  Gingelom Sint-Truiden
van politie    voorzitter
    politiecollege en -raad
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DEEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN

 1.1 Toepassingsgebied

De inhoud van dit reglement betreft de materies die verband houden met de
opdrachten van de gemeente, zoals bepaald in de gemeentewet.

Dit reglement geldt met behoud van de toepassing van enige andere wetgeving.

Iedereen moet de bevelen van de burgemeester, krachtens artikel 133 van de Nieuwe 
Gemeentewet, naleven.

Dit reglement is van toepassing op het grondgebied van Sint-Truiden, Gingelom en 
Nieuwerkerken en is geldig voor iedereen die zich op dit grondgebied bevindt, ongeacht 
haar/zijn woonplaats of nationaliteit.

De gemeentelijke administratieve sancties kunnen opgelegd worden aan alle personen 
vanaf 16 jaar.

 1.2 Begrippen

§ I Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder openbare ruimte of 
openbaar domein (openlucht):
 1. de openbare weg met inbegrip van de bermen, voetpaden, rijbaan, fietspaden,  
  aardewegen en paden;
 2. de groene ruimten, te weten de openbare plantsoenen, wandelplaatsen, parken,  
  tuinen, pleinen, speelterreinen en alle delen van de openbare ruimte langs de  
  openbare weg.
De openbare weg is dat gedeelte van het gemeentelijke grondgebied dat bestemd is 
voor het verkeer van personen of voertuigen en voor iedereen toegankelijk is. De berm 
is de ruimte of het gedeelte van de weg dat niet in de rijweg begrepen is. Onder
voetpad verstaat men de doorgaans ten opzichte van de rijweg verhoogde of
gelijkgrondse berm, die langs de rooilijn gelegen is en voor voetgangers bestemd is. 

§ 2 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder voor het publiek
toegankelijke inrichtingen: inrichtingen waar het publiek, eventueel tegen betaling 
en/of met een uitnodiging, toegang heeft.

§ 3 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder openbare overlast: alle 
elementen die de openbare rust en netheid, veiligheid en gemak van doorgang
verstoren en waardoor de subjectieve veiligheid in het gedrang komt.

§ 4 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder tijdig: de tijd die nodig 
is om de activiteiten te coördineren, te onderzoeken en te adviseren. 
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DEEL 2. OPENBARE RUST

 2.1 Geluidsoverlast
Artikel 1. 

Het is verboden om het even welk geluid te
produceren gedurende de dag en/of de nacht,
veroorzaakt zonder reden of zonder noodzaak en dat 
is toe te schrijven aan een gebrek aan vooruitzicht 
en voorzorg en dat van die aard is dat het de rust van 
de inwoners in het gedrang kan brengen. Het bewijs 
van geluidsoverlast kan met alle mogelijke middelen 
geleverd worden.

 1.1.1. Niet-hinderlijk geluid

 Artikel 2. 

Het geluid wordt als niet-hinderlijk beschouwd en kan geen aanleiding geven tot een 
gerechtvaardigde klacht wanneer het geluid:
 1. het gevolg is van werkzaamheden op het openbaar domein of voor het
  aanleggen van openbare nutsvoorzieningen, uitgevoerd met toelating van de
  daartoe bevoegde overheid of in opdracht van die overheid;
 2. het gevolg is van werkzaamheden aan privé-eigendommen, waarvoor door de  
  bevoegde overheid een vergunning werd verleend, of het gevolg is van
  verbeterings-, verbouwings- en/of onderhoudswerkzaamheden aan private
  eigendommen die zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd, en waarbij 
  de nodige voorzorgen worden getroffen om overdreven of niet-noodzakelijk
  lawaai te vermijden;
 3. het gevolg is van werkzaamheden of handelingen die bij hoogdringendheid of 
  zonder verder uitstel moeten worden uitgevoerd ter bescherming van personen  
  of eigendommen, of ter voorkoming van noodsituaties of om de gevolgen van  
  noodsituaties te beperken;
 4. het gevolg is van een door het gemeentebestuur vergunde manifestatie of
  evenement, voor zover de in de vergunning opgelegde voorwaarden worden nageleefd.

 1.1.2. Laden en lossen

 Artikel 3. 

Voor het dragen, laden en/of lossen van materialen, toestellen of gelijk welke
voorwerpen, zoals platen, staven, dozen, vaten of metalen recipiënten of andere
voorwerpen in het kader van handelsactiviteiten, gelden onderstaande principes.
 1. Deze voorwerpen moeten gedragen en niet gesleept worden, op de grond
  geplaatst en niet geworpen worden.
 2. Als deze voorwerpen door hun afmetingen of hun gewicht niet gedragen kunnen  
  worden, moeten ze uitgerust zijn met een voorziening waardoor ze geluidsarm  
  verplaatst kunnen worden.
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 1.1.3. Verhuizingen

 Artikel 4. 

Verhuizen is verboden tussen 22.00 uur en 7.00 uur, behalve met een voorafgaande 
schriftelijke toelating van de burgemeester.
 
 1.1.4. Muziek in openbare ruimten

 Artikel 5. 

Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester zijn de volgende zaken 
verboden in de openbare ruimte met uitzondering van de gesloten plaatsen: vocale, 
instrumentale of muzikale audities, het gebruik van luidsprekers, versterkers of andere 
apparaten of toestellen die geluidsgolven voortbrengen.

 Artikel 6. 

Het is verboden op het openbaar domein toestellen met luidsprekers te laten
functioneren, tenzij het voortgebrachte geluidsniveau 45 dB(A) niet overtreft.

 1.1.5. Muziek in voertuigen

 Artikel 7. 

Het is verboden elektronisch versterkte muziek in voertuigen te produceren, die
hoorbaar is buiten het voertuig. Overtreding van deze bepaling wordt verondersteld 
door de bestuurder te zijn begaan. Indien de bestuurder niet gekend is dan is de
eigenaar van het voertuig aansprakelijk, tot het bewijs van het tegendeel geleverd is.

 1.1.6. Voertuigen 

 Artikel 8. 

Het is verboden voertuigen of toebehoren bij het voertuig (o.a. koelinstallaties)
draaiend te houden terwijl het voertuig stilstaat, tenzij daartoe noodzaak is en indien 
de nodige voorzorgen genomen zijn, overeenkomstig de bepalingen van het
verkeersreglement. 

 1.1.7. Voertuigen met luidsprekers

 Artikel 9. 

Voertuigen met luidsprekers, bestemd om reclame, promotie of publiciteit te maken, 
mogen enkel gebruikt worden mits voorafgaande schriftelijke toelating van de
burgemeester. Die toelating kan slechts gegeven worden in de periode van 1 oktober 
tot en met 31 maart tussen 09.00 uur en 19.00 uur en in de periode van 1 april tot en 
met 30 september tussen 09.00 uur en 22.00 uur. Het voortgebrachte geluidsniveau 
mag daarenboven niet hoger liggen dan 90 dB(A) en niet hoger dan 45 dB(A), gemeten 
in de woningen. 
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 1.1.8. Alarmsystemen in voertuigen

 Artikel 10. 

De eigenaar van een voertuig waarvan het alarm afgaat, moet het alarm dadelijk
uitschakelen. Wanneer de eigenaar niet opdaagt nadat het alarm zonder noodzaak 
geactiveerd werd, mogen politieambtenaren, agenten van politie of gemachtigd
ambtenaren, de nodige maatregelen nemen om die hinder te beëindigen, op kosten
en risico van de overtreder.

 1.1.9. Geluidsverwekkende hulpmiddelen

 Artikel 11. 

Het aanwenden van fluiten, sirenen, bellen, klokken, muziek en geluidsverwekkende 
hulpmiddelen van welke aard ook, met het doel de aandacht te trekken op de verkoop 
of de promotie van een product of een koopwaar of het verlenen van een dienst, is 
enkel toegelaten met een voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester:
 1. voor de periode van 1 oktober tot en met 31 maart dagelijks tussen  
  09.00 uur en 19.00 uur;
 2. voor de periode van 1 april tot en met 30 september dagelijks van  
  09.00 uur tot 22.00 uur.
Het voortgebrachte geluidsniveau mag daarenboven niet hoger liggen dan 90 dB(A) en 
niet hoger dan 45 dB(A), gemeten in de woningen. Het geluid moet afgezet worden als 
het voertuig stilstaat.

 1.1.10. Grasmaaiers en dergelijke

 Artikel 12. 

Het gebruik in openlucht van grasmaaiers is
toegelaten op alle dagen tussen 9.00 uur en
22.00 uur. Het gebruik van andere werktuigen
met elektrische en ontploffingsmotoren is enkel
toegelaten op werkdagen en zaterdagen tussen
9.00 uur en 22.00 uur. 

 1.1.11. Vogelschrikkanonnen

 Artikel 13. 

Het gebruik van al dan niet automatische vogelschrikkanonnen of gelijksoortige
toestellen, al dan niet elektronisch versterkt, die het geluid laten horen van krijsende 
vogels, voor het verjagen van vogels bij het beschermen van de akkerbouw, tuinbouw 
en fruitteelt moet gemeld worden aan de burgemeester.

 Artikel 14. 

De toestellen bedoeld in artikel 13 mogen enkel opgesteld worden op een afstand van 
meer dan 300 meter van enig bewoond huis en meer dan 200 meter van het openbaar 
domein uitgezonderd de ruilverkavelingswegen. 
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 Artikel 15. 

Het gebruik van de toestellen bedoeld in artikel 13 is op alle dagen toegelaten tussen 
9.00 uur en 22.00 uur. Er moet een tussenpoos van minstens 10 minuten tussen de 
ontploffingen en/of de aaneengesloten perioden van vogelgekrijs zijn. 
 
 Artikel 16. 

De opening van het kanon moet steeds in de meest gunstige richting geplaatst worden 
ten opzichte van hindergevoelige plaatsen of gebieden, zoals omschreven in artikel 14.
 Artikel 17. 

De geluidssterkte van het vogelgekrijs en/of de ontploffingen, gemeten in de woningen, 
mag niet hoger liggen dan 45 dB(A). 
 
 Artikel 18. 

Bij overtreding kan een politieambtenaar, een agent van politie of een gemachtigd
ambtenaar het gebruik van de toestellen bedoeld in artikel 13 doen ophouden op
kosten en risico van de overtreder. 

 1.1.12. Hagelkanonnen (of schokgolfgeneratoren)

 Artikel 19. 

Het gebruik van hagelkanonnen is enkel toegestaan na het verkrijgen van een milieu- en 
een stedenbouwkundige vergunning. 

 Artikel 20. 

De hagelkanonnen mogen enkel opgesteld worden op een afstand van meer dan 500 
meter van enig bewoond huis en van het openbare domein, met uitzondering van 
ruilverkavelingswegen.

 1.1.13. Vuurwerk

 Artikel 21. 

Het is verboden, zowel op het openbaar als
privédomein, om het even welk vuurwerk te
ontsteken, af te steken of tot ontploffing te brengen 
of voetzoekers, thunderflashes, knal- en/of
rookbussen te laten ontploffen. 
De burgemeester kan afwijkingen voor het afsteken 
van feestvuurwerk(1)  toestaan.

(1) Onder feestvuurwerk wordt verstaan: vuurpijlen, vuur- of zwermpotten, batterijen van vuur- of zwermpotten 
en gemengde batterijen die een sterke knal veroorzaken, geweerklappers (petarden), liniaaltjes en rolletjes van 
petarden en soortgelijk vuurwerk bestemd om een sterke knal voort te brengen, kleine vuurwerkartikelen zoals 
voetzoekers, zevenklappers, vulkanen en staartsterren.
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 1.1.14. Toestellen voor recreatief gebruik

 Artikel 22. 

Het is verboden experimenteertuigen en met ontploffingsmotoren aangedreven
speeltuigen te gebruiken om er evenementen mee te houden of te organiseren in 
openlucht, op minder dan 100 meter van woonwijken of woonkernen of enig bewoond 
huis, zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester. 
Deze bepaling geldt niet voor de erkende terreinen waarop afzonderlijke reglementen 
van toepassing zijn.

2.2 Geur- en rookoverlast
 Artikel 23. 

Het is verboden materiaal of substanties te
verbranden, zowel in openlucht als binnenshuis in 
stookinstallaties of kachels en hierbij geuroverlast of 
overlast door rookvorming te veroorzaken. De
politieambtenaren, agenten van politie en
gemachtigd ambtenaren kunnen de nodige
maatregelen nemen om de geur- en/of rookhinder te 
doen stoppen op kosten en risico van de overtreder.

 Artikel 24. 

Elke uitbating van een handelszaak is verplicht om alle nodige maatregelen te nemen 
opdat omwonenden geen geur-, licht- of lawaaioverlast of enige andere vorm van
overlast van de uitbating ondervinden.

 2.3 Lichtoverlast
 Artikel 25. 

Het is verboden het privédomein van een lichtinstallatie te voorzien wanneer die
installatie rechtstreeks binnenschijnt in woongelegenheden of het verkeer op de
openbare weg kan verblinden. 

 Artikel 26. 

Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester is het verboden lasers 
en lichtstralen te gebruiken bij evenementen of manifestaties op het openbaar domein 
en op publiek toegankelijke plaatsen.
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DEEL 3. OPENBARE VEILIGHEID

 3.1 Algemene bepalingen
 Artikel 27. 

Het is verboden opzettelijk met voorwerpen, die kunnen bevuilen of hinderen, te 
werpen. 

 Artikel 28. 

Het is verboden voorwerpen in het bezit te hebben die het verloop van een evenement 
en/of activiteit kunnen verstoren, de veiligheid van de deelnemers in het gedrang
kunnen brengen of de openbare orde kunnen verstoren.

 Artikel 29. 

Het is verboden op gelijk welke wijze ieder concert, spektakel, evenement, sportieve 
bijeenkomst of gelijk welke bijeenkomst, die door de gemeentelijke overheid
toegelaten is, te verstoren.

 3.2 Evenementen en activiteiten op het openbaar domein  
  en op publiek toegankelijke plaatsen
 Artikel 30. 

Zonder een voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en 
schepenen is het organiseren van manifestaties, evenementen en activiteiten op het 
openbaar domein en vergaderingen in openlucht verboden. De aanvraag tot organisatie 
dient tijdig voor de datum van de activiteit bij het college van burgemeester en
schepenen ingediend te worden. Het college van burgemeester en schepenen kan 
bijkomende voorwaarden opleggen.

 Artikel 31. 

De voorschriften vervat in het toelatingsbesluit bepaald in artikel 30 moeten strikt 
nageleefd worden. 
 
 Artikel 32. 

De organisator moet de nodige maatregelen treffen zodat er geen schade berokkend 
wordt aan personen en/of goederen en dat de veiligheid niet in het gedrang komt. 
Bij overtreding van dit artikel kan de burgemeester de activiteit doen ophouden. 

 Artikel 33. 

Iedereen die zich bevindt op het openbaar of privédomein of in een voor het publiek 
toegankelijke plaats, waar een vergunde activiteit plaatsvindt, moet zich onmiddellijk 
schikken naar de verzoeken, richtlijnen of bevelen van de door de organisator
aangestelde personen of van politieambtenaren, agenten van politie of gemachtigd 
ambtenaren. 
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 Artikel 34. 

De organisator brengt de burgemeester of zijn gevolmachtigde schriftelijk minstens 48 
uur op voorhand op de hoogte van een evenement en/of activiteit op publiek
toegankelijke plaatsen. 

 3.3 Sportwedstrijden en spelen
 Artikel 35. 

De plaatsen die voor welbepaalde spelen of sporten voorbehouden zijn, mogen niet 
gebruikt worden voor andere spelen of sporten of voor andere doeleinden, tenzij met 
voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 

 Artikel 36. 

Het is verboden om vóór, tijdens en/of na een sportwedstrijd:
 1. voorwerpen op het speelveld of de zone die het sportveld omringt, te gooien 
  en/of af te schieten en/of te leggen;
  2. de sportwedstrijden te verstoren door het aanzetten tot slagen en
  verwondingen, beledigingen, haat of woede ten opzichte van één of meer
  personen die zich op het terrein bevinden;
  3. racistische uitdrukkingen te gebruiken en/of daden te stellen.

 3.4 Carnavalsviering
 Artikel 37. 

Het is verboden om op het openbaar domein gemaskerd carnaval te organiseren
zonder een voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester. Deze aanvraag 
moet tijdig ingediend worden bij de burgemeester.

 Artikel 38.

Het is alle deelnemers van de activiteit, zoals vermeld in artikel 37, verboden:
 1. iemand te beledigen, te plagen, een geschrift of drukwerk uit te delen zonder  
  naam van de schrijver, de uitgever of drukker;
 2. in gebouwen binnen te treden zonder toelating van de bewoners of de uitbater;
 3. wapens, op wapens gelijkende voorwerpen, behalve deze die duidelijk als
  nepwapens kunnen geïdentificeerd worden of stokken of voorwerpen te dragen
  die een gevaar kunnen vormen voor de openbare veiligheid;
 4. lokalen te betreden waarin aan openbare dienstverlening gedaan wordt.

 Artikel 39. 

Het is verboden maskers en vermommingen te dragen die de openbare orde of de 
goede zeden zouden kunnen storen en/of de openbare bedienaars kunnen beledigen.

 Artikel 40. 

Het is verboden:
 1. confetti of slingerpapier te gooien vanaf openbare plaatsen naar plaatsen die niet  
  uitsluitend elektrisch verlicht zijn en dit ter voorkoming van brand;
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 2. opgeraapte confetti of slingerpapier rond te gooien;
 3. met andere dan biologisch afbreekbare confetti met een diameter van minimum  
  0,8 cm, te gooien;
 4. confetti of slingerpapier op openbare plaatsen waar dranken en/of eetwaren 
  verkocht en/of verbruikt worden te gooien;
 5. met vuurpijlen, poffers of andere ontplofbare voorwerpen die personen of dieren  
  kunnen hinderen of doen schrikken te gooien;
 6. computerconfetti, spuitbussen met schuim en/of kleurstoffen, spuitbussen met  
  haarlak, schoensmeer en/of enig ander middel dat verwondingen en/of schade  
  kan veroorzaken aan personen en/of goederen, op de openbare weg of in de  
  openbare inrichtingen te gebruiken of te bezitten. Met computerconfetti wordt  
  bedoeld de confetti vervaardigd uit afval van computerpapier.

 3.5 Vermommingen
 Artikel 41. 

Het is verboden zich te verkleden in de actuele 
ambtskledij van burgerlijke en militaire overheden en 
politieambtenaren.

 Artikel 42. 

Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de 
burgemeester, is het verboden op het openbaar 
domein het gelaat geheel of gedeeltelijk te bedekken 
zodanig dat de identificatie van de persoon
onmogelijk is. De toepassing van dit artikel wordt opgeschort bij de deelname aan
carnavalsactiviteiten, halloweenfeesten, sinterklaasfeesten voor Sinterklaas en Zwarte 
Piet en Kerstmis voor de kerstman. 
 
 Artikel 43. 

De gemaskerde en/of vermomde persoon moet haar/zijn gezicht tonen en zich kenbaar 
maken op het eerste verzoek van een politieambtenaar of een agent van politie.

 3.6 Bescherming van het privéleven
 Artikel 44. 

Alle manifestaties aan privéwoningen van leden van de rechterlijke, wetgevende en 
uitvoerende macht, met als doel eisen te doen gelden, zijn verboden.

 Artikel 45. 

De afgifte van petities of eisenbundels door een beperkte delegatie van maximum 5 
personen is toegelaten op voorwaarde dat de bestemmeling aanwezig is en erin
toestemt ze in ontvangst te nemen.
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 3.7 Inrichtingen die voor het publiek toegankelijk zijn
 Artikel 46. 

Het is verboden om inrichtingen waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld 
te openen zonder een preventieve geluidsmeting te laten doen of te beschikken over 
een verslag van een preventieve geluidsmeting en een gunstig veiligheidsverslag van de 
brandweer.

 Artikel 47. 

Een officier van bestuurlijke politie kan, na een waarschuwing en tot de eerstvolgende 
ochtendopening, een voor het publiek toegankelijke inrichting sluiten, wanneer de 
uitbating de openbare rust verstoort. De uitbater of haar/zijn zaakwaarnemer die aan 
dit bevel tot sluiting geen gevolg geeft, wordt bestraft.

 Artikel 48. 

Bezoekers van inrichtingen die voor het publiek toegankelijk zijn, dienen zich te
gedragen naar de voorschriften van het huishoudelijk reglement van de uitbater of
organisator, voor zover dit aan alle toegangen op een duidelijk zichtbare manier
uitgehangen wordt en voor zover de inhoud ervan niet in strijd is met de geldende 
wetgeving. 

 Artikel 49. 

De verkoop van alcoholische dranken via drankautomaten, opgesteld op het openbaar 
domein of inrichtingen die voor het publiek toegankelijk zijn en die niet onder
permanent toezicht van een natuurlijk persoon staan, wordt verboden.

 3.8 Recreatieterreinen, natuurgebieden en parken
 Artikel 50. 

Het is verboden op recreatieterreinen, in natuurgebieden en in parken:
 1. te rijden met motorvoertuigen, uitgezonderd voertuigen voor hulpdiensten,  
  de voertuigen die nodig zijn voor het onderhoud en gemotoriseerde rolstoelen;
 2. te fietsen, uitgezonderd op de hiertoe aangelegde paden;
 3. spelende kinderen lastig te vallen of het spelen te beletten;
 4. de zandbakken bedoeld om in te spelen oneigenlijk te gebruiken, zoals 
  bijvoorbeeld voor hondenbehoefte. 
Afwijkende bepalingen in het huishoudelijk reglement van openbare recreatieterreinen 
en parken blijven van toepassing.

 Artikel 51. 

Het is verboden te kamperen, tenten of windschermen op te slaan op openbare 
recreatieterreinen, in natuurgebieden en in parken, zonder voorafgaande schriftelijke 
toelating van het college van burgemeester en schepenen.

 Artikel 52. 
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Het is verboden de orde en de rust te verstoren op recreatieterreinen,
in natuurgebieden en in parken door samenscholingen en hierbij de bezoekers en/of 
omwonenden op enige wijze te hinderen.
 
 Artikel 53. 

Het is verboden toestellen met luidsprekers te gebruiken op openbare
recreatieterreinen, in natuurgebieden en in parken uitgezonderd de toestellen die 
gebruikt worden tijdens een evenement, manifestatie of openbare vergadering. 

 Artikel 54. 

Het is verboden de speeltoestellen oneigenlijk te 
gebruiken of te bevuilen. 

 Artikel 55. 

Meegebrachte materialen moeten functioneel zijn 
voor het spel en respectvol worden benut met het 
oog op de veiligheid. Deze materialen moeten terug 
meegenomen worden.

 Artikel 56. 

Het gebruik van skateboards is enkel toegelaten op 
voorwaarde dat de veiligheid van de voetgangers noch de vlotte doorgang in het ge-
drang worden gebracht.

 Artikel 57. 

Het skaten is verboden op de plaatsen die het college van burgemeester en schepenen 
bepaald heeft.(2)  

 Artikel 58. 

Het is verboden om de skatetoestellen en de skateterreinen te bevuilen. 

 Artikel 59. 

Het is verboden om andere attributen dan deze aanwezig op het skateterrein te
gebruiken om te skaten.

 Artikel 60. 

Het is verboden met bromfietsen of andere voertuigen, buiten die waarvoor het is 
voorzien, op de skatetoestellen te rijden. 

(2) Deze plaatsen zijn: het Trudoplein en de parking van het cultuurcentrum de Bogaard in Sint-Truiden.
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 3.9 Begraafplaatsen
 Artikel 61. 

Het is verboden zich op de begraafplaatsen te bevinden buiten de openingsuren. 

 Artikel 62. 

Het is verboden op de begraafplaatsen:
 1. de muren, de omheining, de hekken of het traliewerk te beklimmen;
 2. de grasperken, bomen, struiken of beplantingen en aanhorigheden te betreden  
  of te bevuilen;
 3. voorwerpen onrechtmatig te verplaatsen;
 4. de plaats, bestemd voor het uitstrooien van de as van de gecremeerde
  overledenen, zonder toelating te betreden;
 5. de gedenktekens, zinnebeelden, hulde- en versieringsvoorwerpen, afsluitingen  
  en/ of om het even welk voorwerp op de graven te bevuilen;
 6. met voertuigen binnen te rijden zonder de toelating van de verantwoordelijke  
  van de begraafplaatsen. Dit verbod geldt niet voor hulpdiensten, de
  begrafenisondernemer of voor voertuigen bestemd voor het vervoer van
  personen met een handicap;
 7. gelijk welke daad te stellen, een houding aan te nemen of manifestatie op touw  
  te zetten die de orde en de rust op de begraafplaats en de eerbied voor de doden  
  verstoren;
 8. te roken;
 9. alcoholhoudende dranken te consumeren.

 3.10 Inname van het openbaar domein
 Artikel 63. 

Het is verboden gebruik te maken van het openbaar domein voor privédoeleinden
zonder voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en
schepenen.

 3.10.1. Stroken van één meter

 Artikel 64. 

Landbouwers moeten een strook van één meter breedte aan weerszijden van de
verkavelingswegen, die grenzen met hun landbouwgebied, vrijlaten. Die strook mag 
niet bewerkt worden noch gebruikt worden als parkeerplaats. Er mogen op die strook 
ook geen onkruidverdelgingsmiddelen gebruikt worden of landbouwproducten
gestapeld worden. 

 Artikel 65. 

De overtreder van artikel 64 krijgt, na vaststelling door de burgemeester of een
bevoegde ambtenaar van de overtreding, veertien dagen de tijd om zich in orde te 
stellen. Indien dit na die termijn niet gebeurd is, laat de burgemeester of een bevoegde 
ambtenaar de maatregelen uitvoeren die de overtreder verzuimt en dit op diens
kosten. 
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 3.10.2. Rondreizende woonwagenbewoners en kampeerders

 Artikel 66. 

Het is verboden, zonder voorafgaande schriftelijke toelating van het college van 
burgemeester en schepenen en op andere dan hiervoor aangewezen plaatsen op het 
openbaar domein, tijdelijk of langdurig in tenten, barakken en/of alle soorten wagens 
te verblijven.

 3.10.3. Bouwwerven en -werkzaamheden op het openbaar domein

 Artikel 67. 

Het is verboden werkzaamheden te starten op het 
openbaar en privédomein van de gemeente, zowel 
aan de oppervlakte als onder de grond en/of eender 
welke constructie te plaatsen, zonder voorafgaande 
schriftelijke toelating van het college van burgemeester 
en schepenen.
De aanvraag voor een vergunning (inname
openbaar domein), moet door de opdrachtgever 
en/of de gebruiker, zelf aangevraagd worden bij de 
lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken 
en de aanvraag moet tijdig voor de aanvang van de
werkzaamheden gebeuren en vergezeld zijn van een veiligheids- en een
signalisatieplan. 

 Artikel 68. 

Een aanvraag voor verlenging van de vergunning kan uitsluitend door de
oorspronkelijke aanvrager ingediend worden. Dit dient schriftelijk te gebeuren
minimum 5 werkdagen voor het verstrijken van de periode waarvoor een vergunning 
werd verleend.

 Artikel 69. 

Inbreuken op artikelen waarvoor een toelating of vergunning verleend werd door de 
gemeentelijke of stedelijke overheid kunnen gesanctioneerd worden met de schorsing 
of intrekking van de vergunning overeenkomstig de bepalingen van de Nieuwe
Gemeentewet en dit zonder dat er aanspraak kan gemaakt worden op enige
schadeloosstelling van welke aard ook. 

 Artikel 70. 

De werkzaamheden mogen niet aangevat worden vooraleer de verplichte voorafgaande 
‘staat van het openbaar domein’ afgeleverd wordt door de stad of gemeente. 
 
 Artikel 71. 

De bouwheer is verplicht de burgemeester of zijn gevolmachtigde minstens 48 uur voor 
het begin van de werkzaamheden op de hoogte te brengen van de exacte aanvang van 
de werkzaamheden.
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 Artikel 72. 

De vergunninghouder is verplicht de volledige werfzone af te sluiten in functie van de 
veiligheid en ze te voorzien van de wettelijke vereiste signalisatie. 

 Artikel 73. 

Het college van burgemeester en schepenen kan bijkomende voorwaarden opleggen 
aan de vergunninghouder met betrekking tot het aanbrengen van een afsluiting van 
ten minste 2 meter hoogte over de volledige werfzone. Op deze afsluiting moet een 
speciaal zeil/banner/spandoek aangebracht worden, zodat de bouwwerf niet zichtbaar 
is vanaf het openbaar domein. De steunen van de werfafsluiting moeten volledig
binnen de werfzone geplaatst worden en alle werkzaamheden moeten uitgevoerd 
worden achter de werfafsluiting. 

 Artikel 74. 

Voor werkzaamheden die langer dan 90 kalenderdagen (inclusief bouwverlof) duren en 
die in de nabijheid van belangrijke cultuurhistorische bezienswaardigheden
plaatsvinden en waarvan de bouwplaats grenst aan of uitzicht heeft op het openbaar 
domein moet de verantwoordelijke van de bouwplaats een afsluiting voorzien met een 
speciaal zeil/banner/spandoek. Hierop moet een tekening aangebracht worden.
Tegen betaling van een vergoeding, zal de gemeente speciaal bedrukte doeken ter
beschikking stellen van de aanvrager. De aanvrager mag ook een eigen ontwerp 
indienen. Het materiaal van dit zeil/banner/spandoek en het ontwerp van de tekening 
moeten goedgekeurd worden door het college van burgemeester en schepenen.

 Artikel 75. 

Het is verboden op het openbaar domein allerlei bouwmaterialen voor bouwwerven 
te laden en te lossen en hierbij de vlotte doorgang van het verkeer te hinderen, zonder 
voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepen.
 
 Artikel 76. 

Het is verboden open of gesloten containers en/of laadbakken, te plaatsen op het 
openbaar domein zonder voorafgaande schriftelijke toelating van het college van
burgemeester en schepenen.
 
 Artikel 77. 

Werkzaamheden die stof of afval op het openbaar domein of de omringende
eigendommen kunnen verspreiden, mogen slechts aangevat worden na het
aanbrengen of door gebruikmaking van doeken, panelen en/of water om de
stofverspreiding te verhinderen en zo de overlast te beperken tot een minimum. 

 Artikel 78. 

Het is verboden puin of bouwstoffen op de openbare weg, in riolen en/of
waterleidingen te storten.
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 Artikel 79. 

Om puin te verwijderen vanaf de 1e verdieping en hoger, moet gebruik gemaakt worden 
van een stortkoker. 

 Artikel 80. 

Het is verboden, zonder vergunning, een reële oppervlakte in te nemen die groter is 
dan de vergunde oppervlakte. 
 
 Artikel 81. 

Iedere persoon die werkzaamheden op het openbaar domein en/of het privédomein 
van de gemeente uitvoert of laat uitvoeren of die zonder toelating een openbaar 
domein inneemt, is ertoe gehouden het openbaar domein te herstellen in de staat 
waarin het zich voor de uitvoering van de werkzaamheden bevond of in de staat die in 
de toelating vermeld is, zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op 
kosten en op risico van de overtreder. 

 3.10.4. Terrassen en schuttingen op het openbaar domein

 Artikel 82. 

De uitbater van een handelszaak mag geen terras en/of schutting op het openbaar 
domein plaatsen zonder voorgaande schriftelijke toelating van het college van
burgemeester en schepenen. 
Indien de voorwaarden, vervat in de toelating niet nageleefd worden of indien een 
grotere oppervlakte, dan de vergunde oppervlakte, wordt ingenomen, kan ambtshalve 
worden overgegaan tot de herstelling ervan in de oorspronkelijke staat op kosten en 
risico van de uitbater van de handelszaak.

 Artikel 83. 

Het terras van een handelszaak moet zorgvuldig onderhouden worden. Indien het
college van burgemeester en schepenen oordeelt dat door de slechte staat van de 
inrichting het uitzicht van de omgeving wordt geschaad of de veiligheid van de
voetgangers in het gedrang wordt gebracht, kan de uitbater schriftelijk aangemaand 
worden de inrichting onmiddellijk te herstellen of grondig te reinigen. Indien de 
uitbater dit nalaat, kan ambtshalve worden overgegaan tot de herstelling ervan in de 
oorspronkelijke staat op kosten en risico van de uitbater van de handelszaak. 

 Artikel 84. 

De terrassen en schuttingen mogen geen constructies en/of voorwerpen van openbaar 
nut bedekken zoals verkeersborden en brandkranen.

 3.10.5. Uitstalling van koopwaar, reclames of opschriften

 Artikel 85. 

Zonder een voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en 
schepenen is het verboden reclameborden te plaatsen onder gelijk welke vorm en 
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koopwaren op de openbare ruimte uit te stallen. De voorwerpen die in strijd met dit 
artikel geplaatst of uitgestald zijn, moeten op het eerste verzoek van een
politieambtenaar, een agent van politie of van een gemachtigd ambtenaar verwijderd 
worden, zoniet wordt ambtshalve overgegaan tot de verwijdering ervan, op kosten en 
risico van de overtreder.

 Artikel 86. 

Tenzij anders bepaald in de toelating, moeten reclamepanelen op de stoeprand tegen 
de rijbaan geplaatst worden. Er moet steeds een doorgang van minimum 1,5 meter 
voor de voetgangers vrijblijven.
 
 Artikel 87. 

Groenten en fruit, waarvoor een uitstalvergunning verkregen werd, moeten geplaatst 
worden op een verhoging van minstens 70 cm. Daaronder mogen geen voedingswaren 
opgestapeld liggen. 

 3.11 Aanplakkingen en publiciteit
 Artikel 88. 

Het is verboden om ongewenste reclame te bedelen. Reclame is ongewenst indien dat 
duidelijk op of aan de brievenbus kenbaar wordt gemaakt.

 Artikel 89. 

Een affiche en/of bericht mag enkel aangeplakt worden op de plaatsen die het college 
van burgemeester en schepenen heeft aangeduid. 

 Artikel 90. 

Niet-commerciële verenigingen en instanties kunnen, 
ter aankondiging van hun geplande eigen activiteiten 
op het grondgebied van de gemeenten Sint-Truiden, 
Gingelom en Nieuwerkerken, plakken op
wildplakzuilen, zonder toelating van het college van 
burgemeester en schepenen. 

 Artikel 91. 

Op de affiches en/of berichten moet de naam van de verantwoordelijke uitgever
vermeld worden. 

 Artikel 92. 

Het is verboden aankondigingsborden aan te brengen op het openbaar domein zonder 
voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.
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 Artikel 93. 

Het is verboden spandoeken, schilderijen en andere versieringen dwars over en langs 
de openbare weg te hangen of te bevestigen, zonder voorafgaande schriftelijke
toelating van het college van burgemeester en schepenen.

 Artikel 94. 

Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en
schepenen is het verboden flyers en/of strooibiljetten uit te delen, te verspreiden of 
achter ruitenwissers van voertuigen te plaatsen. 

 Artikel 95. 

Naast het betalen van de administratieve boete moet degene die artikel 94 overtreedt 
de flyers en/of strooibiljetten opruimen, zoniet kan ambtshalve worden overgegaan tot 
de opruiming ervan op kosten van de overtreder. 

 Artikel 96. 

Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toelating van respectievelijk het
college van burgemeester en schepenen en van de eigenaar, huurder of beheerder 
van een onroerend goed, opschriften, affiches, fotografische en beeldvoorstellingen, 
vlugschriften en plakbriefjes aan te brengen en/of te plaatsen op het openbaar en 
privédomein.

 Artikel 97. 

Het overplakken, aftrekken, bevuilen, scheuren en/of schenden van wettig
aangebrachte aanplakkingbrieven of -biljetten is verboden.

 Artikel 98. 

De kosten voor het verwijderen van opschriften en het reinigen van het openbaar
domein worden teruggevorderd van de overtreder. 

 Artikel 99. 

Bij overtreding van het artikel 88 tot en met het artikel 98 zal diegene die de handeling 
verricht als overtreder worden aangeduid. Is de overtreder niet gekend, dan zal de
verantwoordelijke uitgever als overtreder worden weerhouden. Is er geen
verantwoordelijke uitgever vermeld, dan is de organisator van de activiteit, waarvoor 
reclame wordt gemaakt, de overtreder. 

 3.12 Vlotte doorgang
 Artikel 100. 

Het is verboden ongevallen te veroorzaken en hierbij de openbare veiligheid in het
gedrang te brengen, door bouwvalligheid, gebrek aan herstelling of onderhoud van 
huizen en/of gebouwen of door een belemmering of een uitgraving of enig ander werk 
op of nabij openbare straten, wegen, pleinen of banen zonder de voorgeschreven of
gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen of waarschuwingstekens in acht te
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nemen of aan te brengen.
Indien de eigenaar, huurder of beheerder nalaat huizen en/of gebouwen die
bouwvallig zijn te herstellen, kan ambtshalve worden overgegaan tot de herstelling 
ervan in de oorspronkelijke staat op kosten en risico van de overtreder.

 3.12.1. Geluidssignalen

 Artikel 101. 

Het is verboden de geluidssignalen van de brandweer, de politiediensten en andere 
hulpdiensten na te bootsen.

 3.12.2. Bedrieglijke oproepen

 Artikel 102. 

Iedere bedrieglijke hulpoproep of ieder bedrieglijk gebruik van een praatpaal of 
signalisatietoestel dat bestemd is om de veiligheid van de gebruikers te verzekeren, is 
verboden.

 3.12.3. Betreden privé-eigendom

 Artikel 103. 

De eigenaar, huurder of beheerder van onbewoonde of niet gebruikte gebouwen moet 
gepaste maatregelen nemen om de toegang tot die gebouwen te verhinderen.

 Artikel 104. 

Het is verboden, zonder daartoe gerechtigd te zijn, op andermans grond te komen 
of erover te gaan of dieren erover te laten lopen, in het bijzonder indien de grond is 
gereedgemaakt of bezaaid of indien die bezet is met gewassen.

 3.12.4. Gebruik van gevels

  3.12.4.1. Aanleg van geveltuintjes

Artikel 105. 

De aanleg van een geveltuin op het openbaar domein 
kan mits een voorafgaande schriftelijke toelating van 
het college van burgemeester en schepenen. 
De maximale diepte van de begroeiing mag 30 cm 
bedragen op het openbaar domein, afboording
inbegrepen. Mogelijke schade door
(graaf)werkzaamheden aan leidingen en kabels valt 
ten laste van de vergunninghouder.
Alle voorzieningen van openbaar nut zoals
straatnaamborden, pictogrammen, huisnummer 

moeten steeds zichtbaar blijven en bereikbaar zijn. De plantengroei dient zich te
beperken tot de gevel van het pand waarvoor een vergunning werd verkregen.
Het college van burgemeester en schepenen kan bijkomende voorwaarden opleggen.
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 Artikel 106. 

Het onderhouden van geveltuintjes valt ten laste van de vergunninghouder.
Eventuele schade aan het voetpad, ten gevolge van het tuintje, zal door de bevoegde
gemeentediensten hersteld worden op kosten van de vergunninghouder.

 Artikel 107. 

De bevoegde gemeentediensten en de nutsbedrijven zijn gerechtigd de verwijdering 
van materialen te eisen ten behoeve van de aanleg of het onderhoud van
nutsleidingen. Door het verlenen van de vergunning kan het gemeentebestuur noch 
een nutsbedrijf aansprakelijk worden gesteld voor gelijk welke beschadiging
veroorzaakt aan een geveltuintje.

 Artikel 108. 

De vergunning vervalt wanneer het geveltuintje geheel of gedeeltelijk wordt
weggebroken of niet meer wordt onderhouden. De bevoegde dienst zal het voetpad op 
kosten van de initiële vergunninghouder in de oorspronkelijke toestand herstellen.

  3.12.4.2. Huisnummers

 Artikel 109. 

Iedere eigenaar, huurder of beheerder van een onroerend goed brengt aan de
straatkant de huisnummering die door de gemeente toegekend werd, goed zichtbaar 
aan. Elke bewoner is verplicht het huisnummer zichtbaar en in goede staat te houden. 
Bij nalatigheid of vrijwillige beschadiging zullen de kosten voor het aanbrengen van een 
nieuw huisnummer verhaald worden op de bewoner van de woning of de
verantwoordelijke van het gebouw.

  3.12.4.3. Aanduidingen van openbaar nut

 Artikel 110. 

De eigenaars, huurders of beheerders van een onroerend goed moeten toestaan dat 
aanduidingen van openbaar nut en andere nutsvoorzieningen op de gevel van hun 
onroerend goed aangebracht worden, ook wanneer deze zich buiten de rooilijn bevindt, 
eventueel aan de straatkant, zonder dat ze hiervoor enige vergoeding krijgen.

 3.13 Dieren
 Artikel 111. 

Het is verboden dieren op het privédomein zonder toelating van de eigenaar van dat 
privéterrein of op het openbaar domein te laten rondzwerven.

 Artikel 112. 

Het is verboden dieren op het openbaar domein te laten lopen zonder de nodige
voorzorgsmaatregelen te treffen zodat ze geen gevaar vormen voor de
verkeersveiligheid en het gemak van doorgang. 
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 Artikel 113. 

De eigenaars of begeleiders van dieren zijn ertoe gehouden alle maatregelen te nemen 
om te voorkomen dat die dieren ontsnappen. 
 
 Artikel 114. 

De eigenaars of begeleiders van dieren die in weiden grazen zijn gehouden de
afsluitingen van de weiden waar de dieren grazen, te onderhouden en alle voorzorgen 
te nemen die beletten dat dieren uit de weiden ontsnappen.

 Artikel 115. 

De burgemeester kan ontsnapte dieren, op kosten en risico van de eigenaar of de
begeleider van deze dieren, laten verwijderen en onderbrengen in een asiel, in
afwachting dat de eigenaar de nodige maatregelen heeft genomen om een nieuwe 
ontsnapping te voorkomen en dit binnen de door de burgemeester gestelde termijn. 
Indien de eigenaar nalaat de nodige maatregelen te nemen binnen deze termijn,
beslist de burgemeester over de definitieve bestemming van het dier. 

 Artikel 116. 

De eigenaars of begeleiders van dieren zijn verplicht 
in alle omstandigheden te zorgen dat de dieren in 
behoorlijke omstandigheden gehouden worden. De 
eigenaars of begeleiders van dieren zijn verplicht
ervoor te zorgen dat de dieren zich kunnen
beschermen tegen alle weersomstandigheden.
Stallingen dienen behoorlijk ingericht en
onderhouden te worden. De dieren moeten
voldoende bewegingsvrijheid hebben.

 Artikel 117. 

Het is verboden een hond aan de ketting vast te leggen. 
Indien de hond niet binnen in het huis of vrij in een afgesloten erf, omheind door een 
constructie die stevig en hoog genoeg is opdat de hond er niet zou kunnen
overspringen of zich verwonden, gehouden wordt, moet de hond in een ren geplaatst 
worden. De ren moet eveneens omheind zijn door een constructie die stevig en hoog 
genoeg is opdat de hond er niet zou kunnen overspringen of zich verwonden.
De hond moet bovendien over een slaaphok beschikken, dat het dier voldoende
beschut tegen alle weersomstandigheden. De grootte van het slaaphok moet in
verhouding zijn tot de fysieke eigenschappen van het dier.

 Artikel 118. 

Het is verboden schapen, geiten, varkens of groot wild te slachten, elders dan in het 
slachthuis, tenzij met een voorafgaande schriftelijke toelating van burgemeester. 
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 Artikel 119. 

Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester is het verboden op 
het openbaar domein eender welk voedsel voor zwervende dieren achter te laten, te 
deponeren of te werpen, met uitzondering van voedsel voor vogels bij vriesweer.
 
 Artikel 120. 

De eigenaars, huurders of beheerders van onroerende goederen zijn verplicht
maatregelen te treffen om te verhinderen dat verwilderde duiven en katten nesten. 
Ze zijn verplicht bevuilde gebouwen schoon te maken en te ontsmetten. Indien de 
eigenaars, huurders of beheerders van onroerende goederen nalaten gevolg te geven 
aan deze verplichting, wordt ambtshalve overgegaan tot de reiniging op kosten en risico 
van de overtreder.

 Artikel 121. 

Eigenaars of begeleiders van dieren wordt geacht de nodige voorzorgen te nemen om 
te voorkomen dat hun dieren abnormale geluidshinder veroorzaken, ongeacht of de 
dieren op dat ogenblik wel of niet onder toezicht staan.

 Artikel 122. 

De eigenaars of begeleiders van honden moeten 
ervoor zorgen dat hun hond(en) het openbaar en
privédomein niet bevuilen met hun uitwerpselen. 
Op die plaatsen moeten de eigenaars of begeleiders 
steeds in het bezit zijn van een zakje of een ander 
voorwerp om de uitwerpselen van hun dier te
verwijderen. Uitzondering aan deze verplichting wordt 
gemaakt voor blinden met geleidehond of andere
personen met een handicap die zelf fysisch niet in 
staat zijn om de uitwerpselen te verwijderen. Het 
voorwerp voor het verwijderen van de uitwerpselen 
moet op het eerste verzoek van een politieambtenaar, een agent van politie of een 
gemachtigd ambtenaar getoond worden. De eigenaars of begeleiders van honden zijn 
verplicht op openbaar en privédomein de uitwerpselen van de hond onmiddellijk te 
verwijderen. 
Indien de overtreder de uitwerpselen niet verwijdert, worden de kosten voor het
opruimen en reinigen aan de overtreder doorgerekend. 

 Artikel 123. 

De eigenaars of begeleiders van paarden moeten de paardenpoep niet opruimen.

 Artikel 124. 

Op het openbaar domein moeten honden aan de leiband gehouden worden. Deze regel 
is niet van toepassing voor het beoefenen van de jacht, voor het begeleiden van een 
kudde en op afgesloten privéterreinen.
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 Artikel 125. 

Bijterige honden moeten een muilband dragen op het openbaar domein.

 Artikel 126. 

Het is verplicht honden of andere dieren tegen te houden wanneer die voorbijgangers 
of andere dieren aanvallen of achtervolgen, zelfs wanneer er geen schade of hinder uit 
volgt. Het is bovendien verboden honden of andere dieren op te hitsen.

 Artikel 127. 

Honden zijn enkel toegelaten op domeinen voor recreatie, speelterreinen, sportvelden 
en -hallen, begraafplaatsen en skateterreinen, mits ze aan de leiband gehouden worden 
en op de wandelpaden blijven. 
Honden zijn niet toegelaten op publiek toegankelijke plaatsen waar dit verbod duidelijk 
vermeld wordt.
Deze bepaling geldt niet voor blinden, personen met een handicap met een
geleidehond en politieambtenaren met politiehonden.
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DEEL 4. OPENBARE GEZONDHEID

 4.1 Algemene bepalingen
 Artikel 128. 

Het is verboden om voorwerpen, die schade kunnen 
toebrengen of bevuilen, daarin begrepen
huishoudelijk afval, weg te werpen, te gooien of voort 
te duwen.

 Artikel 129. 

Het is verboden op het openbaar domein voertuigen of stukken van deze voertuigen 
te onderhouden, te smeren, te herstellen en/of motoren van stilstaande voertuigen te 
testen. Een voertuig depanneren, vlak nadat een defect zich voorgedaan heeft met de 
bedoeling het voertuig in staat te stellen om zijn weg voor te zetten of weggesleept te 
worden, is wel toegelaten. Eventuele bevuiling van de openbare ruimte moet
verwijderd worden.

 Artikel 130. 

Het is verboden voorwerpen neer te halen, te plaatsen of achter te laten op de
openbare weg, die door hun val of door ongezonde uitwasemingen schade kunnen 
berokkenen.

 Artikel 131. 

Het is verboden huishoudelijk afval te werpen in of achter te laten langs de openbare 
vuilnisbakken of afvalcontainers.

 Artikel 132. 

Het is verboden in de openbare vuilnisbakken ander dan ter plaatse geproduceerd afval 
te deponeren.

 Artikel 133. 

Het is verboden afval te storten en/of te verbranden in openlucht.
 
 Artikel 134. 

Het is verboden het openbaar of privédomein of de voor het publiek toegankelijke 
plaatsen te bevuilen door het achterlaten van voorwerpen of substanties, onder andere 
flessen, blikjes, sigarettenpeuken, kauwgum, papier, vruchtenschillen, verpakkingen en 
andere afvalstoffen.
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 4.2 Aanbieden van huisvuil
 Artikel 135. 

Het is verboden om afval te deponeren in een recipiënt dat niet bestemd is voor die 
selectieve inzameling.

 Artikel 136. 

Het is verboden op andere dagen, dan die vermeld op de kalender van de ophaaldienst, 
afvalfracties aan te bieden om ze te laten ophalen, tenzij hiervoor een overeenkomst 
werd afgesloten met de ophaaldienst.

 Artikel 137. 

Het is verboden afval uit andere gemeenten aan te 
bieden.

 Artikel 138. 

De verschillende afvalfracties kunnen worden
aangeboden de dag voor de ophaling ten vroegste 
vanaf 18.00 uur en dienen ter hoogte van het eigen 
perceel op de openbare weg te worden geplaatst,
tenzij de plaatselijke toestand het niet mogelijk maakt.

 Artikel 139. 

De persoon die de afvalfractie heeft buitengezet, moet de niet-opgehaalde afvalfracties 
of niet-geledigde afvalrecipiënten ‘s anderdaags voor 8.00 uur binnenhalen.

 4.3 Afval op evenementen
 Artikel 140. 

De organisator van een evenement moet de nodige maatregelen nemen, opdat het 
afval zich niet buiten het terrein, waarop het evenement plaatsheeft, kan verspreiden.

 Artikel 141. 

Op het terrein van het evenement moeten voldoende inzamelpunten voor het afval 
aanwezig zijn. Deze punten moeten door middel van symbolen aangeduid worden. De 
inzamelpunten moeten bovendien zo geconstrueerd zijn dat het afval selectief
ingezameld kan worden.

 Artikel 142. 

De organisator van evenementen moet het terrein uiterlijk de dag na het beëindigen 
van het evenement, opgeruimd hebben, zoniet kan het bestuur overgaan tot
ambtshalve opruiming op kosten van de organisator. 
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 4.4 Netheid rond verkoopsinrichtingen
 Artikel 143. 

De uitbaters van voedingswinkels, alsook de houders van kramen op foren en markten 
en de verkopers van buiten de inrichting te verbruiken eetwaren, moeten het nodige 
doen opdat hun klanten de openbare ruimte rond hun handel niet vervuilen. Ze
moeten hiervoor degelijke en goed bereikbare vuilnisbakken plaatsen. Ze moeten
instaan voor het rein houden van deze vuilnisbakken, het ledigen en bergen ervan, 
alsook voor het reinigen van het terrein rond de inrichting. 
Indien bovenvermelde personen nalaten de openbare ruimte rond hun handel te
reinigen, wordt ambtshalve overgegaan tot de reiniging ervan op kosten en risico van 
de overtreder. 

 4.5 Onderhoud van bermen en voetpaden
 Artikel 144. 

Iedere inwoner van de gemeente staat in voor de
reinheid en het onderhoud van de aangelegde 
bermen en het voetpad voor haar/zijn eigendom of 
woonst. 
Alles moet vrijgehouden worden van onkruid en vuil. 
Dit mag niet in de afvoerroosters geveegd of`
geworpen worden. 
Langs de onbewoonde huizen, andere bebouwde 
eigendommen of onbebouwde bouwpercelen
moeten de eigenaars, huurders of beheerders
hiervoor instaan. Voor de gebouwen verdeeld in
verschillende wooneenheden, valt de verplichting ten laste van alle bewoners van het 
gebouw volgens de bepalingen opgenomen in de basisakte of het reglement van
mede-eigendom. 
Voor openbare inrichtingen valt de verplichting ten laste van de beheerder.

 Artikel 145. 

Het is verboden vuil voor of op andermans eigendom te verzamelen. 
 
 Artikel 146. 

Iedere inwoner van de gemeente moet het voetpad sneeuw- en ijsvrij houden. De 
sneeuw of het ijs moet op de uiterste rand van het voetpad gelegd worden zodat er 
voor de voetgangers voldoende ruimte overblijft en dat gladheid vermeden wordt. Er 
moeten tevens voldoende openingen zijn voor het afvloeien van het dooiwater. Tevens 
dienen de brandkranen en riooldeksels vrij te blijven. Bij een te smal voetpad moet de 
sneeuw of het ijs op de weg opgehoopt worden, zo dicht mogelijk bij de
stoeprand, maar op die wijze dat de greppels, riooldeksels, autobushaltes, rioolmonden 
en overig materiaal van openbaar nut vrij blijven.
Langs de onbewoonde huizen, andere bebouwde eigendommen of onbebouwde
bouwpercelen moeten de eigenaars, huurders of beheerders hiervoor instaan.
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Voor de woningen bewoond door verschillende gezinnen en waar geen conciërge is, 
valt de verplichting ten laste van alle bewoners van het gebouw volgens de bepalingen 
opgenomen in de basisakte of het reglement van mede-eigendom. 
Voor openbare inrichtingen valt de verplichting ten laste van de beheerder.

 Artikel 147. 

Het is verboden op de openbare weg:
 1. bij vorst water te gieten of te laten vloeien;
 2. glijbanen aan te leggen;
 3. sneeuw of ijs dat afkomstig is van privé-eigendommen op de rijbaan te storten of  
  te gooien.

 Artikel 148. 

Het is verboden om zich op het ijs van de waterlopen en stilstaande waters te begeven. 
Bij een voldoende ijsdikte kan de burgemeester, op advies van de brandweer,
een afwijking toestaan op dit verbod.
 
 Artikel 149. 

Het is steeds verboden om het voetpad te gebruiken:
 1. als terras of om reclameborden, tafels, stoelen, koopwaren en andere
  voorwerpen te plaatsen;
 2. als stort- of stapelplaats van materialen of grondstoffen buiten de
  gereglementeerde tijdstippen voor het buitenzetten van huisvuil;
 3. als werkplaats voor het opstellen van werktuigen;
 4. voor het vervaardigen van beton, mortel, kalk of eender welke andere materie.

Van dit verbod kan afgeweken worden door een voorafgaande schriftelijke toelating van 
het college van burgemeester en schepenen.

 4.6 Onderhoud van gronden
 Artikel 150. 

Elke eigenaar, huurder of beheerder van een terrein, bebouwd of niet-bebouwd, is 
ertoe gehouden het terrein zodanig te onderhouden dat de zindelijkheid, gezondheid 
en veiligheid niet in het gedrang komen en zodat er geen overlast veroorzaakt wordt 
aan de omliggende terreinen, aan de buren of het 
openbaar domein.

 Artikel 151. 

Elke eigenaar, huurder of beheerder van een
terrein is ertoe gehouden de bloei of zaadvorming te 
beletten van alle hinderlijke onkruidsoorten
waarvan zaadverspreiding gevolgen kan hebben voor 
de omliggende gronden. 
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 Artikel 152. 

Elke eigenaar, huurder of beheerder van een onroerend goed moet ervoor zorgen dat 
de planten en/of bomen op haar/zijn eigendom zodanig gesnoeid worden dat geen 
enkele tak ervan:
 1. over de rijbaan hangt op minder dan 4,5 meter boven de grond;
 2. over de gelijkgrondse berm of over het voetpad en/of fietspad hangt op minder  
  dan 2,5 meter boven de grond;
 3. de luchtleidingen van het laagspanningsnet, de openbare verlichting en de 
  voorzieningen voor tv, telefonie en/of internet hindert;
 4. de stabiliteit van de installaties voor openbare verlichting in het gedrang brengt  
  of het uitgestraalde licht ervan in belangrijke mate vermindert;
 5. de verkeerstekens bedekt;
 6. enige belemmering betekent voor de leesbaarheid van de straatnaamborden of  
  voor de doeltreffendheid van de openbare verlichting;
 7. het huisnummer bedekt.

 4.7 Onderhoud van woningen
 Artikel 153. 

Het is verboden om de hygiëne in een woning, bewoond of onbewoond, zodanig te 
laten verslechteren dat de buurt of de omwonenden hiervan hinder ondervinden. Deze 
hinder kan gevormd worden door penetrante geuren, door visuele impact op de
omgeving, door het aantrekken van ongedierte of door elke andere omstandigheid die 
de gezondheid of de veiligheid van de omwonenden in gevaar kan brengen.

 Artikel 154. 

Indien de overtreder van het artikel 150 t.e.m. het artikel 153 van dit politiereglement 
zich niet in orde stelt, worden de werkzaamheden, door een door de gemeente
aangeduide dienst, uitgevoerd op kosten en risico van de overtreder. 

 4.8 Wateroppervlakten, waterwegen, kanalen en  
  afvloeiingen
 Artikel 155. 

Het is verboden de leidingen bestemd voor de werking van fonteinen en de leidingen 
of afvoersloten voor de afvoer van regen- en/of afvalwater te versperren of er enig 
voorwerp in te gooien waardoor ze kunnen verstoppen. 

 Artikel 156. 

Het is verboden om in openbare fonteinen en vijvers te baden of het water ervan te 
bevuilen door het lozen van om het even welke stof of er dieren in te laten baden of te 
wassen of er eender wat in onder te dompelen. 

 Artikel 157. 

Het is verboden om water of andere vloeistoffen te gieten of te laten vloeien, waardoor 
voorbijgangers worden natgemaakt, gehinderd of bevuild.
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 4.9 Openbare aanplanting
 Artikel 158. 

Het is verboden op het openbaar domein of op plaatsen die voor het publiek
toegankelijk zijn in bomen te klimmen. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op 
sportdisciplines en spelen die in aangepaste installaties worden uitgeoefend.

 Artikel 159. 

Het is verboden om bomen en struiken op het openbaar domein te schudden,
alsook planten en bloemen (geheel of gedeeltelijk) te verwijderen.

 4.10 Straatmeubilair
 Artikel 160. 

Het is verboden gevels, palen, afsluitingen, straatlantaarnpalen, monumenten en 
andere constructies of installaties, die van openbare nut zijn of als versiering dienen,
te bevuilen, te beklimmen en/of eraan te hangen. 

 Artikel 161. 

Het is verboden op de rug- en zijleuning van de openbare banken te zitten of de banken 
te bevuilen.

 Artikel 162. 

Iedereen die op, om het even welke wijze het openbaar domein heeft bevuild, moet
ervoor zorgen dat dat onmiddellijk opnieuw wordt schoongemaakt. Indien de
bevuiler dit niet onmiddellijk schoonmaakt, kan ambtshalve worden overgegaan tot de
reiniging ervan op kosten en risico van de bevuiler.

 4.11 Urineren en goed fatsoen
 Artikel 163. 

Het is verboden te urineren of haar/zijn behoefte te 
doen op het openbaar domein en op het voor het
publiek toegankelijk privaat domein, tenzij op
plaatsen of accommodaties die speciaal voor het
urineren zijn ingericht. Die plaatsen en
accommodaties moeten volgens de regels van goed 
fatsoen gebruikt worden.
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DEEL 5. OPENBARE OVERLAST

 5.1 Hinderlijk gedrag
 Artikel 164. 

Het is verboden zich op een voor anderen hinderlijke wijze op te houden in of op 
een voor het publiek toegankelijke ruimte, waaronder een portaal, foyer, telefooncel, 
wachtlokaal voor een openbaar vervoermiddel, parkeergarage, rijwielstalling en dit te 
gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de ruimte bestemd is. 

 5.2 Bedelen
 Artikel 165. 

Het is verboden te bedelen of door het vertonen van lichaamsgebreken, verwondingen 
of verminkingen de liefdadigheid van de voorbijgangers of de aanwezigen op te
wekken. 

 5.3 Verbod op alcoholconsumptie en verkoop van alcohol 
 Artikel 166. 

Het is verboden om alcoholhoudende dranken (gedistilleerde of gegiste dranken al dan 
niet in gemixte vorm) op de openbare weg of het openbaar domein, buiten de
terrassen en andere toegelaten plaatsen speciaal bestemd voor dit doel, te gebruiken.
Het bezit van geopende recipiënten die alcoholhoudende dranken bevatten wordt 
gelijkgesteld met het gebruik beoogd in dit artikel. Deze plaatsen kunnen ter
ondersteuning van dit verbod een aanduiding krijgen via een pictogram. 

 Artikel 167. 

De terrassen en andere toegelaten plaatsen speciaal bestemd voor het verbruik van 
alcohol vallen buiten de reikwijdte van dit artikel. De burgemeester kan op basis van 
politionele gegevens van overlast bijkomende plaatsen aanduiden.

 Artikel 168. 

Het is de verantwoordelijke exploitanten of de door hen aangestelde personen van de 
winkels en hun aanhorigheden, die al dan niet tegen betaling voor het publiek
toegankelijk zijn, ook al is de toegang beperkt tot bepaalde categorieën van personen, 
verboden om in de maanden mei, juni, juli, augustus en september tussen 20.00 uur en 
01.00 uur alcoholhoudende dranken (gedistilleerde of gegiste dranken al dan niet in
gemixte vorm) te verkopen en/of aan te bieden, zelfs gratis en in welke hoeveelheid 
ook.

(3) Er geldt een verbod van alcoholconsumptie op en in een perimeter van 50 meter rond de Tiensevest,
Kazernevest, Tichelrijvest en Hoge Veser; het stadspark; de buitenruimte van het sportcomplex Sint-Pieter en 
van de Tochtgenoot, begrensd door de Olympialaan, Naamsesteenweg en Trudobron; het stationsgebouw, het 
parkeerterrein, de perrons, de tunnel, het parkeerterrein aan de kant Nieuw Sint-Truiden en het openbaar domein 
in de omgeving van dit parkeerterrein begrensd door de Gorsemweg, de Fabriekstraat en de Boomgaardenstraat.
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 Artikel 169. 

Een uitzondering op de artikels 166 t.e.m. 168 kan door de burgemeester toegestaan 
worden aan de organisatoren van activiteiten waarbij de inname van een afgebakende 
zone van de openbare weg of openbaar domein voorafgaand werd toegestaan door 
het college van burgemeester en schepenen. De uitzondering heeft enkel uitwerking 
binnen de toegestane afbakening van de openbare weg of openbaar domein en voor 
de toegestane periode. De schriftelijke aanvraag tot uitzondering dient minstens één 
maand voorafgaand aan de activiteit, ingediend te worden door de organisator bij de 
burgemeester.

 5.4 Opsluitingsboete bij ordeverstoring
 Artikel 170. 

Zij die bestuurlijk opgesloten worden in een politiecel, op grond van artikel 31.2°, 3° en 
4° van de Wet op het politieambt of op grond van artikel 9 ter van de drugwet van 24 
februari 1921 met betrekking tot ordeverstoring op het openbaar domein of in publiek 
toegankelijke gebouwen en plaatsen, worden gesanctioneerd met een gemeentelijke 
administratieve geldboete.

 5.5 Openbare zeden
 Artikel 171. 

Bij het zich vertonen aan de voorbijgangers moeten 
de diensters minstens een slip en een bustier dragen 
(geen string of tanga), zodat de huid op de bedekte 
plaatsen niet zichtbaar is. Het kledingsstuk mag
bovendien niet vervaardigd zijn uit een transparante 
en/of uit (nylon) - koord vervaardigde stof.
Dit verbod is eveneens van toepassing op eender 
welke personen die in een drankinstelling, café, bar 
en/of tapgelegenheid, de klanten bedienen, zingen of 
dansen. 

 Artikel 172. 

Voor de werknemers bedoeld in artikel 171 is het eveneens verboden zich, in die
hoedanigheid op straat op te houden in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting 
waar de voormelde activiteiten plaatsvinden.

 Artikel 173. 

Het college van burgemeester en schepenen bepaalt het aantal panden bestemd voor 
prostitutie alsook de locaties ervan op het grondgebied van de gemeente. 
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 5.6 Verhuring 
 Artikel 174. 

Op elke officiële of publieke mededeling van
verhuring van een goed, dat bestemd is voor
bewoning in de ruime betekenis van de zin en
gelegen is op het grondgebied, moeten de huurprijs 
en de gemeenschappelijke kosten vermeld worden.
 

 5.7 Taxiondernemingen
 Artikel 175. 

Het gedrag op de standplaatsen, mag niet van dien aard zijn dat het de rust van de
omwonenden verstoort of de veiligheid van de voorbijgangers in het gedrang brengt.
Onderstaande gedragingen op de standplaatsen zijn niet toegelaten:
 1.	het overschrijden van het aantal beschikbare plaatsen aanwezig op een
  standplaats
  2.	het onbemand achterlaten van een voertuig op een standplaats
  3.	het laten draaien van de motor zonder reden
  4.	het maken van lawaai en het voeren van discussies tussen chauffeurs op de  
  standplaatsen, die duidelijk hoorbaar zijn voor de omwonenden
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DEEL 6. STRAFBEPALINGEN

 Artikel 176. 

Politieambtenaren, agenten van politie en gemachtigd ambtenaren zijn bevoegd om 
overtredingen op het politiereglement vast te stellen.

 Artikel 177. 

Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen of
verordeningen niet in andere straffen voorzien, worden overtredingen op dit
politiereglement bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie van maximum 
250,00 EUR voor meerderjarigen. Voor minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar 
hebben bereikt op het tijdstip van de feiten kan een administratieve geldboete van 
maximum 125,00 EUR worden opgelegd.
Deze geldboete wordt opgelegd door de sanctionerende ambtenaar. 

 Artikel 178. 

De administratieve sanctie is evenredig met de ernst van de inbreuk en de persoon van 
de overtreder en van eventuele herhaling van de overtreding. De boete mag in geen 
geval het bedrag van het wettelijk bepaalde maximum van 250,00 EUR overschrijden.

 Artikel 179. 

De bemiddelingsprocedure, zoals bedoeld in artikel 119ter van de Nieuwe
Gemeentewet is ook voor minderjarigen van toepassing.

 Artikel 180. 

Alle artikelen van eerdere politieverordeningen die strijdig zijn met onderhavige
politieverordening worden geacht te zijn opgeheven. 



N
o

ti
ti

e





Nuttige telefoonnummers

Politiehuis Sint-Truiden  Openingsuren onthaal

Sluisberg 1 - 3800 Sint-Truiden  Weekdagen van 08.00 uur tot 20.00 uur

Tel.: 011-70 19 11 Weekend- en feestdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur

Fax: 011-70 19 12
E-mail: politie@poltrudo.be / www.politie-sint-truiden.be

Politiehuis Gingelom Openingsuren wijkdienst

Thewitstraat 38 - 3890 Gingelom Weekdagen van 08.00 uur tot 12.00 uur en op afspraak

Tel.: 011-70 19 30
Fax: 011-70 19 12
E-mail: politie@poltrudo.be / www.politie-gingelom.be

Politiehuis Nieuwerkerken Openingsuren wijkdienst

Nieuwesteenweg 3 - 3850 Nieuwerkerken Weekdagen van 08.00 uur tot 12.00 uur en op afspraak

Tel.: 011-70 19 40
Fax: 011-70 19 12
E-mail: politie@poltrudo.be / www.politie-nieuwerkerken.be

Dringende hulp
101

Preventiewinkel Openingsuren preventiewinkel

Sluisberg 1 - 3800 Sint-Truiden Weekdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur

Tel.: 011-70 19 90 en van 13.00 uur tot 16.00 uur

Fax: 011-70 19 12 Zaterdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur

E-mail: info.preventie@sint-truiden.be
www.preventie-sint-truiden.be
www.preventie-gingelom.be
www.preventie-nieuwerkerken.be

Voor bijkomende inlichtingen, gelieve u te wenden tot:
lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken
Valeria Gallucci 
bemiddelaar inzake Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)
Sluisberg 1 - 3800 Sint-Truiden
Tel.: 011-48 05 63
Fax: 011-70 19 12
E-mail: jongerenbemiddelaar@poltrudo.be

v.u. Ludwig Vandenhove, burgemeester, administratief centrum, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden


