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UITTREKSEL 
Gemeenteraad 
 
• datum zitting • agendapunt nr. 

18/12/2017 Openbare vergadering 23 

 
 
 

Uitbreiding politieverordening overlast: inname openbaar domein - winkelwaren en reclame. 

 
Artikel 1: 
Onder 'Afdeling II Openbare weg: privatief gebruik - veiligheid en gemak van doorgang' van de 
politieverordening overlast Hoogstraten, worden volgende aanpassingen doorgevoerd en 
aanvullingen ingevoegd: 
 
AFDELING II OPENBARE WEG: PRIVATIEF GEBRUIK - VEILIGHEID EN GEMAK VAN 
DOORGANG  
HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN - UITSTALLINGEN 
 
Artikel 2.1.1. Definitie openbare weg  
 
§1. Voor de toepassing van deze verordening, wordt onder het begrip "openbare weg" verstaan: 
elke weg die voor het openbaar verkeer van personen en/of voertuigen open staat, ook wanneer 
de bedding ervan private eigendom is.  
De openbare weg omvat o.a.:  
•rijbaan, pad, aardeweg, fietspad, plein, (woon)erf, trottoir, berm,  
•(definities: zie resp. artikelen 2.1., 2.5., 2.6. 2.7., 2.10., 2.23., 2.40., 2.41., 2.42., 2.44. van het 
koninklijk besluit van 1 december 1975, wegcode);  
•alles dat strekt tot het behoud van de weg, alsook alles wat ten behoeve van de weg en de 
aangelanden is aangelegd (andere dan verkeersfuncties), zoals bijvoorbeeld: riolering 
(watervoergeul, kolk, buis, enz.), gracht, beplanting (bomen, struiken, enz.), talud;  
•de voor het publiek vrij toegankelijke parkeerplaatsen met inbegrip van de aanhorigheden om het 
parkeren mogelijk te maken (bv. doorgangsweg in een parkeerzone);  
•de voor het publiek vrij toegankelijke plantsoenen, wandelpaden, parken, tuinen, pleinen, 
speelterreinen, e.d..  
 
§2. Wanneer er in een bepaald hoofdstuk van deze verordening een voor dat hoofdstuk specifieke 
definitie van het begrip "openbare weg" werd opgenomen, dan heeft deze specifieke definitie voor 
de bepalingen van het betrokken hoofdstuk voorrang. 
  
Artikel 2.1.2. Algemene bepaling inzake het privatief gebruik van de openbare weg  
§1. Alle privatief gebruik van de openbare weg - op de begane grond, alsook erboven of eronder - 
waardoor de veiligheid of het gemak van doorgang in het gedrang kan gebracht worden, is 
verboden, tenzij daartoe een voorafgaandelijke en schriftelijke vergunning van de bevoegde 
wegbeheerder bekomen is, naargelang het geval conform onderhavige politieverordening, dan wel 
conform hogere regelgeving.  
 
§2. Wie de in §1. bedoelde vergunning bekomen heeft, moet de voorwaarden naleven waaronder 
deze vergunning werd verleend. 
  
Artikel 2.1.3 Uitstalling van koopwaar 
 
2.1.3.1 Vergunning en pleegvormen 
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§1. Onverminderd de betrokken bepalingen van hogere regelgeving, mag de uitbater van een 
handelszaak geen uitstallingen van koopwaar - zijnde koopwaar en de voorwerpen nodig om de 
koopwaar te tonen - plaatsen op, boven of onder de openbare weg of het openbaar domein zonder 
voorafgaande schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen. 
 
Uitstallingen van koopwaar waarbij gebruik wordt gemaakt van toestellen die werken op gas of in 
het algemeen uitstallingen van koopwaar die op enige wijze de veiligheid van de passanten in 
gevaar kunnen brengen, zijn verboden. 
 
§2. De vergunningsaanvraag dient ten laatste één maand voor het effectief plaatsen van de 
uitstalling te gebeuren. In het andere geval is er sprake van een spoedprocedure en kan een extra 
toeslag worden aangerekend. 
 
Voor een kortlopende inname tot één maand, zoals voor bepaalde evenementen (bv.  
opendeurdagen), kan een specifieke vergunningsprocedure worden voorzien. 
 
§3. De vergunning wordt afgeleverd op naam van de uitbater van de handelszaak. Wanneer de 
zaak wordt overgenomen door een nieuwe uitbater of wanneer de aard van de uitstalling wijzigt, 
vervalt de vergunning van rechtswege en moet een nieuwe vergunning aangevraagd worden. 
 
De vergunning vervalt ook van rechtswege bij het niet-betalen van de verschuldigde belasting, 
zoals die voorzien is in het desbetreffende gemeentelijk belastingreglement. 
 
De vergunning vervalt eveneens wanneer, door ingrepen van overheden aan het straatmeubilair, 
de straatinrichting, de nutsleidingen, en dergelijke, de uitstalling niet meer in zijn vergunde vorm 
kan behouden blijven. De vergunninghouder heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding. 
 
2.1.3.2 Periode 
§1. De vergunningen worden verleend voor een periode van maximum 3 jaar, maar kunnen voor 
de vervaltermijn telkens verlengd worden. Bij de aanvraag tot verlenging van een vergunning heeft 
het college van burgemeester en schepenen het recht de plaatsingsvoorwaarden te wijzigen. 
 
§2. Tenzij anders bepaald in de vergunning, mogen binnen deze periode de uitstallingen 
uitsluitend op de openbare weg of het openbaar domein geplaatst worden tijdens de openingsuren 
van de achterliggende handelszaak. Draagconstructies mogen niet op de openbare weg of het 
openbaar domein worden geplaatst of tegen de gevel bevestigd indien er geen waren op uitgestald 
zijn. De uitstalling  (inclusief draagconstructies, kabels,  e.d.) moet volledig verwijderd zijn van de 
openbare weg of het openbaar domein wanneer de handelszaak gesloten is of moet zijn. 
 
2.1.3.3 Plaatsing 
§1. De uitstallingen mogen slechts die oppervlakte innemen bepaald in de vergunning, en ze 
moeten steeds voldoen aan de opgelegde normen. 
 
§2. Tenzij anders bepaald in de vergunning, moeten de uitstallingen tegen de rooilijn geplaatst 
worden over een breedte die niet meer bedraagt dan de breedte van de bijbehorende 
handelszaak. 
 
§3. De uitsprong over het voetpad, de openbare weg of het openbaar domein, wordt voor ieder 
geval afzonderlijk bepaald door het college van burgemeester en schepenen in functie van de 
voetpad-, plein- of straatbreedte en de drukte van het voetgangersverkeer. 
 
Uitstallingen kunnen enkel op voetpaden met een breedte van meer dan 1,50m, waarbij er steeds 
een vrije breedte van minimum 1,00m moet openblijven voor de voetgangers, dit is de stoeprand 
niet meegerekend. In het geval het voetpad breder is dan 2m, dient een vrije breedte van 1,50m 
open te blijven voor voetgangers, de stoeprand niet meegerekend. 
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§4. De maximumhoogte van de uitstallingen met uitgestalde koopwaar mag niet meer dan 1,20m 
bedragen; voor hoekpercelen geldt een maximumhoogte van 0,80m. 
 
§5. Het in de bodem verankeren kan enkel mits uitdrukkelijke toelating hiertoe in de vergunning. 
Ook deze uitstallingen worden beschouwd als verplaatsbaar en moeten worden verwijderd van de 
openbare weg of het openbaar domein telkens wanneer de betrokken handelszaak gesloten is of 
moet zijn. 
 
§6. Het college van burgemeester en schepenen kan afwijkingen toestaan m.b.t. de bepalingen 
van onderhavig artikel. 
 
2.1.3.4 Onderhoud, veiligheid en gebruik 
§1. De uitstalling in het algemeen en de constructiedelen in het bijzonder moeten zorgvuldig 
onderhouden worden, zodanig dat deze zich steeds in een goede staat bevinden en noch de 
veiligheid van de passanten in het gedrang brengen, noch het uitzicht van de omgeving schaden. 
 
§2. Tijdens de periode dat de uitstalinrichting verwijderd is, mogen geen uitstekende delen of 
openingen op de openbare weg of het openbaar domein achterblijven. 
 
§3. De uitstallingen mogen geen constructies en/of voorwerpen van openbaar nut bedekken, zoals 
verkeersborden, brandmonden, gasafsluiters, hydranten en dergelijke. 
 
Artikel 2.1.4 Plaatsen van privatieve verplaatsbare constructies en andere privatieve voorwerpen 
met of zonder reclames of opschriften. 
 
2.1.4.1 Vergunning en pleegvormen 
§1. Onverminderd de betrokken bepalingen van hogere regelgeving, is het verboden om privatieve 
verplaatsbare constructies en andere privatieve voorwerpen van welke aard ook - met of zonder 
reclame of opschriften -, (bv. toestellen, plantenbakken, strandvlaggen, reclamepanelen, 
sandwichborden, makelaarsborden, e.d.) op, boven of onder de openbare weg of het openbaar 
domein te plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van het college van 
burgemeester en schepenen.  
 
Toestellen e.a. die werken op gas of in het algemeen constructies of voorwerpen die op enige 
wijze de veiligheid van de passanten in gevaar kunnen brengen, zijn verboden. 
 
§2. De vergunningsaanvraag dient ten laatste één maand voor het effectief plaatsen te gebeuren. 
In het andere geval is er sprake van een spoedprocedure en kan een extra toeslag worden 
aangerekend. 
 
Voor een kortlopende inname tot één maand, zoals het geval kan zijn voor makelaarsborden, kan 
een specifieke vergunningsprocedure worden voorzien. 
 
§3. De vergunning wordt afgeleverd op naam van de uitbater van de betrokken handelszaak, de 
makelaar, of in het algemeen de (natuurlijke of rechts-)persoon die de openbare weg of het 
openbaar domein inneemt of laat innemen. Wanneer deze (natuurlijke of rechts-)persoon wijzigt 
(bv. overname van een handelszaak), of wanneer de aard van de verplaatsbare constructie of 
voorwerp wijzigt, vervalt de vergunning van rechtswege en moet een nieuwe vergunning 
aangevraagd worden. 
 
De vergunning vervalt ook van rechtswege bij het niet-betalen van de verschuldigde belasting, 
zoals die voorzien is in het desbetreffende gemeentelijk belastingreglement. 
 
De vergunning vervalt eveneens van rechtswege wanneer - door ingrepen van overheden m.b.t. 
het straatmeubilair, de straatinrichting, de nutsleidingen, en dergelijke - de verplaatsbare 
constructie of het voorwerp niet meer in zijn vergunde vorm kan behouden blijven. De 
vergunninghouder heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding. 
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2.1.4.2 Periode, plaatsing, onderhoud, veiligheid en gebruik 
Voor wat betreft de periode, de plaatsing, het onderhoud, de veiligheid en het gebruik zijn de 
bepalingen van artikelen 2.1.3.2, 2.1.3.3 en 2.1.3.4 van overeenkomstige toepassing, tenzij 
hiervan onder artikel 2.1.4. wordt afgeweken. 
 
2.1.4.3 Afmeting en kleur 
§1. Verplaatsbare constructies of voorwerpen in het algemeen, mogen niet hoger zijn dan 0,80m 
en niet breder dan 0,60m.  
 
§2. Reclamepanelen moeten eveneens voormelde afmetingen hebben. De kleur van de panelen, 
rekening houdende met de esthetiek en de uniformiteit in de straat moet uniform uitgevoerd 
worden in volgende RAL-kleuren: hetzij nr. 3004, hetzij nr. 3005, hetzij nr. 3009, hetzij nr. 6007, 
hetzij nr. 6008, hetzij nr. 6009, hetzij mat zwart, hetzij mat aluminium-grijs. 
 
§3. Beachvlaggen zijn niet toegestaan. Makelaarsborden zijn wel toegestaan, waarbij voor de 
beweegbare delen (wind) rekening moet worden gehouden met een maximum straal van 0.50m 
rondom de draai-as. Makelaarsborden hebben een maximumhoogte van 1,50m. Windschermen 
zijn enkel toegestaan in combinatie met terrassen bij een horecazaak.  
 
§4. Het in de bodem verankeren kan enkel mits uitdrukkelijke toelating hiertoe in de vergunning. 
Ook deze constructies of voorwerpen worden beschouwd als verplaatsbaar en moeten worden 
verwijderd van de openbare weg of het openbaar domein telkens wanneer de betrokken 
vergunninghouder gesloten is of moet zijn. 
 
§5. De ondernemers gebruiken bij voorkeur gevelbanieren, zowel horizontaal als verticaal 
gealigneerd op de gevel, om de aandacht van de klanten te trekken, waarbij ze deze niet mogen 
hinderen, en mits ze hiervoor over de nodige vergunning beschikken. 
 
§6. Het college van burgemeester en schepenen kan afwijkingen toestaan m.b.t. de bepalingen 
van onderhavig artikel. 
 
2.1.5 Overgangsbepalingen 
Uitstallingen (artikel 2.1.3.), verplaatsbare constructies en andere voorwerpen (artikel 2.1.4.) welke 
de openbare weg of het openbaar domein innemen, vergund voor 1 januari 2018 en waarvan de 
plaatsingsvoorwaarden niet conform zijn met de bepalingen van onderhavig hoofdstuk, mogen nog 
geplaatst worden volgens de afgegeven vergunning tot uiterlijk 31 maart 2018. 
 
Artikel 2.1.6. Sanctie  
Inbreuken op artikel 2.1.2. en de niet-naleving van een door de burgemeester - of diens 
aangestelde - bevolen maatregel zoals bedoeld in artikel 2.1.8., worden bestraft met een 
gemeentelijke administratieve geldboete van maximum 175,00 EUR of 350,00 EUR, naargelang 
de overtreder minderjarig of meerderjarig is.  
 
Artikelen 2.1.3., 2.1.4. en 2.1.5. zijn niet van toepassing op minderjarigen. Inbreuken op deze 
artikelen worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete van maximum 350,00 
EUR.  
 
Artikel 2.1.7. Intrekking of schorsing  
Voor zover de vergunning verleend werd door de gemeente, kan het college van burgemeester en 
schepenen steeds overgaan tot schorsing of intrekking van de vergunning.  
 
Deze sancties kunnen slechts worden opgelegd mits de procedure wordt gevolgd zoals 
opgenomen in artikel 7 van de Algemene Bepalingen van onderhavige politieverordening. 
 
Artikel 2.1.8.  
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§1. Een privatief gebruik van de openbare weg of het openbaar domein dat – in toepassing van de 
bepalingen van onderhavig hoofdstuk - niet vergund is, is verboden. Een privatief gebruik dat niet 
beantwoordt aan de gegevens vermeld in de vergunningsaanvraag, is eveneens verboden. 
 
Ingeval van een verboden privatief gebruik, kan de burgemeester  - of diens aangestelde - op elk 
moment en zonder dat de stad kan worden aangesproken op enige schadevergoeding, aan de 
overtreder het bevel geven het privatief gebruik ongedaan te maken en hiertoe de betrokken 
voorwerpen van welke aard ook onmiddellijk te verwijderen. Indien de overtreder dit bevel niet 
naleeft, dan kunnen deze voorwerpen ambtshalve door de politie of de stadsdiensten op kosten en 
risico van de overtreder verwijderd worden. De overtreder kan dan geen aanspraak maken op 
enige schadeloosstelling, van welke aard ook. 
 
§2. Ingeval een vergunning werd bekomen, is het verboden af te wijken van de verplichtingen, 
voorschriften en voorwaarden vermeld in de vergunning of in onderhavig hoofdstuk. 
 
Ingeval van voormelde verboden afwijking, wordt de overtreder schriftelijk in gebreke gesteld de 
voorwaarden van de vergunning en onderhavig hoofdstuk na te leven en dit binnen de 7 
kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na de dag van aangetekende verzending (poststempel). 
 
Indien geen gevolg wordt gegeven aan deze ingebrekestelling, is de burgemeester - of diens 
aangestelde - gemachtigd ambtshalve het privatief gebruik ongedaan te (laten) maken, zonder 
verdere verwittiging en op kosten en risico van de overtreder. De overtreder kan dan geen 
aanspraak maken op enige schadeloosstelling, van welke aard ook. 
 
§3. Telkens wanneer de burgemeester oordeelt dat het privatief gebruik - ongeacht of een 
vergunning werd verleend of niet - een gevaar zou kunnen betekenen voor de openbare veiligheid, 
gezondheid, orde of rust, voor de vlotheid van het verkeer of ingeval van overlast of werken van 
openbaar nut, kan de burgemeester de betrokken uitstallen, constructies of voorwerpen van welke 
aard ook, onmiddellijk ambtshalve (laten) verwijderen. Er kan dan geen aanspraak worden 
gemaakt op enige schadeloosstelling, van welke aard ook. 
 
Artikel 2.1.9.  
Artikelen 133, lid 2 en 135 § 2 van de nieuwe gemeentewet blijven onverminderd van toepassing. 
 
Artikel 2: 
Deze aanpassing van de politieverordening overlast Hoogstraten in werking te laten treden op 1 
januari  2018. 
Artikel 3: 
Conform artikel 42, §3 gemeentedecreet en artikel 119, lid 3 nieuwe gemeentewet, een afschrift 
van de aangepaste politieverordening met aangehecht protocolakkoord over te maken aan de 
griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te Turnhout, alsook aan de 
deputatie van de provincie Antwerpen. Bijkomend een afschrift met aangehecht protocolakkoord 
over te maken aan de sanctionerend ambtenaar en de politiezone Noorderkempen. 
Artikel 4: 
Deze aangepaste politieverordening met aangehecht protocolakkoord bekend te maken 
overeenkomstig de artikels 186 en 187 van het gemeentedecreet en overeenkomstig artikel 15 van 
de GASwet, zijnde middels publicatie op de gemeentelijke website (met registratie in het 
gemeentelijk register van bekendmaking) en via regelmatige verwijzing ernaar in het gemeentelijk 
publicatieblad. 
 
  

 
  
 


