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Beste Schellenaar,

Steeds met meer mensen leven we samen op  
een beperkte oppervlakte. Afspraken en samen
levingsregels worden daarom al maar belangrijker. 
Alles begint evenwel bij respect voor mekaar en dit 
als buur, als gebruiker van het openbaar domein en 
als deelnemer aan het maatschappelijk gebeuren.   

Regels opstellen om het samenleven te ordenen 
veronderstelt ook hierop toezicht houden.  
Zo is het o.m. de taak van de gemeenten en hun 
politiediensten hierop toe te zien en om samen 
openbare overlast in te dijken en te vermijden. 

Samen met onze Politiezone Rupel stelden de 5 
Rupelgemeenten een uniform politiereglement op 
dat van toepassing is in elke Rupelgemeente.  
Dit reglement vormt ook de basis voor de 
zogenaamde gemeentelijke administratieve 
sancties, kortweg GASwet. 

Iedereen wil een openbaar domein dat net en 
proper is en dat overlast beperkt blijft.  
Dit uniform politiereglement wil hiertoe bijdragen. 
Hierin staat beschreven hoe vervuiling, licht, 
geluid, reuk en rookhinder en andere vormen van 
overlast kunnen voorkomen en vermeden worden. 
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Deze folder is een zeer beperkte, maar richting
gevende beschrijving van het uniform politie
reglement van de Politiezone Rupel. U vindt het 
volledige reglement terug op de website van de 
gemeente. 

Laten we vooral met veel respect en begrip voor 
mekaar ‘samenleven’. Dit is beter dan het beste 
politiereglement.

Rob Mennes
Uw burgemeester
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Wildplakken mag niet 

Organiseer je een feest of een evenement en wil je op 
straat wegwijzertjes plaatsen? Doe eerst een aanvraag 
bij de gemeente. Als je dat niet doet, ben je aan het 

wildplakken. Naast een 
fikse GAS-boete riskeer 
je ook de rekening voor 
het verwijderen van de 
wegwijzertjes.

Op straat

de straat is nooit privédomein 

Ben je aan het verbouwen en wil je 
een container voor de deur? Wil je 
plaats houden voor een verhuis-
wagen? Wil je een fietsrek voor je 
winkel plaatsen? In al deze gevallen 
palm je een stukje openbaar domein 
in en moet je een vergunning heb-
ben. Die moet je aanvragen bij jouw 
gemeente. De regels en voorwaarden 
verschillen per gemeente. Soms 
moet je ook iets betalen. 
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Houd je vensterbank veilig  
Bloempotten of beeldjes op de 
vensterbank, het fleurt je gevel op. 
Maar het kan ook gevaarlijk zijn. 
Maak alles goed vast zodat er niks 
kan vallen of wegvliegen.

Houd je stoep proper

Iedereen moet het stukje stoep, wegberm, straatgoot 
en fietspad voor zijn woning proper houden. 
• Het is verboden om onkruid te verdelgen met chemi-

sche middelen.
• Verwijder in de winter alle sneeuw en ijs voor je 

deur. Verzamel de sneeuw aan de rand van de stoep 
of het fietspad, zodat iedereen veilig kan passeren.

parkeer enkel waar het mag 
Wie fout parkeert, riskeert een 
fikse boete. Niet alleen de politie, 
ook een bevoegd ambtenaar kan 
boetes uitschrijven.
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dieren 

je hond hoort aan de leiband
Ga je wandelen met de hond? Houd hem dan altijd aan 
de leiband. Veel mensen zijn bang van honden.  
En je moet ook altijd hun veiligheid kunnen garanderen. 
• Je hond mag alleen loslopen in afgebakende loop-

zones of hondenweides. Dus niet op straat, in parken 
of in de natuur.

• Loslopende dieren zonder baasje worden naar een 
asiel gebracht. De eigenaar krijgt nadien de rekening.

Hondenpoep is strontvervelend

Als je de hond uitlaat, neem dan altijd plastiek 
zakjes mee. Als het zover is, ruim de hondenpoep 
dan meteen op.
• Neem altijd een paar zakjes mee. 

Welke dat zijn, maakt niet uit. 
De politie of een gemachtigd 
ambtenaar kan altijd controleren 
of je er genoeg bij hebt. Volgens 
de laatste wijziging aangebracht 
in de intergemeentelijke codex 
moet je steeds minstens één 
zakje kunnen tonen bij navraag 
(net om te voorkomen dat men 
telkens als uitvlucht klaar heeft 
dat net het laatste zakje werd 
opgebruikt…).  

• Is het zakje vol? Werp het dan in een vuilbak voor 
hondenpoep of geef het mee met het gewone 
huisvuil (restafval).



7

Blaffen, balken en kraaien is lawaaihinder

Overdreven geluiden van dieren zijn niet leuk voor 
omwonenden. Een achtergelaten hond die jankt, 
een haan die dag en nacht kraait, een ezel die 
oorverdovend balkt … dit zijn voorbeelden van 
storende lawaaihinder. Dat mag niet. Als baasje 
neem je maatregelen om deze hinder tot een 
minimum te beperken.
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grOen

Onderhoud je voortuin en  
braakliggend stuk grond

Voortuinen en stukken braakliggende grond moeten er 
altijd netjes bijliggen, zeker als ze aan een straatkant 
liggen. Onderhoud de afsluitingen goed, ruim alle afval 
op en verwijder onkruid. Maai geregeld het onkruid. 

snoei tijdig je overhangende takken 

Heb je ergens last van overhan-
gende takken op de openbare 
weg? Vraag aan de gemeentelijke 
dienst om die bomen of struiken 
te snoeien. Je mag dat niet zelf 
doen.
Als die bomen of struiken op je 
privé-eigendom staan, dan moét 
je de overhangende takken 
snoeien. 
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Water

maak je gracht schoon

De overheid zorgt voor het onderhoud 
van alle grachten op het openbaar 
domein en van alle geklasseerde water-
lopen. Het onderhoud van grachten 
langs de baan doet ze samen met water-
maatschappij Pidpa en rioolbeheerder 
HidroRio, HidroGem, RI-ANT of de 
provincie.

• Loopt er een gracht voor je huis?  
Dan houdt de gemeente die proper.

• Heb je een gracht tussen twee privégronden?  
Dan moet je die gracht als eigenaar of bewoner zelf 
proper houden. Je moet elk jaar vóór 1 november  
 de gracht ook ruimen. 

• Wil je een gracht overdekken? Dat mag slechts in uit-
zonderlijke gevallen, bijvoorbeeld voor een oprit.  
Vraag vooraf schriftelijke toestemming aan de gemeente.

geen afval in de beek!

Smijt nooit verf, afvalwater of ander 
afval in een gracht of een beek. 
Anders vervuil je het grondwater.  
Afvalwater moet in de riool.  
Dat water wordt immers afgevoerd 
naar een zuiveringsstation. 
In veel straten is er dubbele riolering, 
voor afvalwater en voor regenwater. 
Opgelet! Stortbeton is geen afval-
water. Kap het nooit in de riool. 
Bouwafval in de riool storten, is 
strafbaar. 
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netHeid

de openbare weg is geen vuilbak 

Houd straten en pleinen proper. 
Zwerfvuil en sluikstorten horen niet 
thuis op straat of in de goot. Sigaret-
ten, blikjes, papiertjes, verpakkingen, 
zakjes, afval … gooi het in de vuilbak. 
Wie dat niet doet, riskeert een boete.

Houd de straten netjes

Alles wat de straat vervuilt, is verboden. 
• Je mag geen dieren voederen. Zwerfkatten, eenden 

en duiven veroorzaken stank, vuil en uitwerpselen. 
Achtergelaten eten trekt ratten aan. Uitzonderingen 
om dieren te voederen zijn mogelijk, maar enkel 
mits toestemming van de burgemeester en voldoende 
voorzorgen.

• Herstel nooit je auto of motor op de openbare weg. 
De kans op bodemvervuiling is te groot. Voor pech-
verhelping geldt een uitzondering, op voorwaarde 
dat er geen risico op vervuiling is.

• Ook spuwen en wildplassen zijn ver-
boden.Vervuil je toch per ongeluk de 
straat, bijvoorbeeld tijdens werken?  
Ruim dan alles zo snel mogelijk op.
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Vuilbakjes op straat

In alle gemeenten van de Rupelstreek staan honderden 
openbare vuilbakjes en containers voor afval. 
• Gebruik ze enkel voor afval onderweg, zoals lege 

blikjes drank, snoeppapiertjes, zakjes met honden-
poep, gedoofde sigarettenpeuken, enzovoort. 
Gebruik ze nooit voor afval van thuis of van je 
bedrijf.

• Is een vuilbakje vol? Meld het aan de gemeente.  
Laat je afval niet achter naast het vuilbakje. 
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geen ongewenste reclame in de bus

Haal een sticker in het gemeen-
tehuis en kleef die op je 
brievenbus. Wie drukwerk 
verdeelt, is verplicht om 
rekening te houden met deze 
stickers.

Houd je evenement proper
Ben je van plan een festival, straatfeest, sportwed-
strijd of ander publiek evenement te organiseren?
• Waar veel volk samenkomt, is er altijd veel afval. 

Maak vooraf een plan hoe je een teveel aan afval 
wil voorkomen en hoe je alles gaat verzamelen, 
sorteren en verwijderen.

• Veel gemeenten gebruiken een standaardformulier 
om evenementen aan te vragen. Soms hoort het 
afvalplan daar bij.

Wil je iets uitdelen op straat?

Wil je gratis drankjes, kauwgom, snoep, parfum, 
kranten, folders, boeken, stickers, gadgets of wat dan 
ook uitdelen op straat? Of wil je iets verkopen aan 
voorbijgangers? Dat kan enkel overdag tussen 8 uur en 
20 uur, en mits toestemming van de gemeente.  
Vraag die eerst aan!
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Zet je afval tijdig buiten

De gemeente haalt samen met andere partners je afval 
thuis op. 
• Sorteer je afval goed en 

gebruik de juiste afvalzak-
ken of container.

• Op je afvalkalender staat 
wanneer het afval in je 
straat wordt opgehaald en 
hoe je alles moet aanbie-
den. Volg die kalender.

• Zet je zakken of container 
goed zichtbaar voor je 
woning of op je oprit.  
Dat mag vanaf 19 uur, de 
dag voor de ophaling.

• Is er een probleem met de ophaling van het rest-
afval? Bel het nummer 03/350 08 14 van IGEAN, of 
stuur een mail naar milieu@igean.be. Zij controleren 
alles meteen.

• Afvalzakken of containers mogen niet op straat 
blijven staan. Dan riskeer je een boete.

• Je kan je gesorteerd afval (uitgezonderd GFT) altijd 
naar het containerpark brengen.

Tip
Met de app ‘Recycle!’ weet je perfect waar en wat je 
moet sorteren, en wanneer je je afval moet buiten 
zetten! Het is gratis voor iPhone en Android.
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reCreatie 

de schorre

In Provinciaal recreatiedomein De Schorre in Boom is 
gekend voor zijn grote evenementen. De rest van het 
jaar is het vooral een oase van rust voor iedereen en 
dat is ook de bedoeling. Het huishoudelijk reglement 
van De Schorre maakt deel uit van de politiecodex.  
Wat niet op straat mag, mag dus ook niet in De Schorre. 
Zowel de politie als bevoegde ambtenaren houden er 
toezicht, bijvoorbeeld tegen loslopende honden. 

parken en speeltuinen  

In een park
• kan je enkel overdag terecht,  

tenzij de gemeente iets anders beslist
• mag je nooit planten beschadigen
• en is vandalisme strafbaar.

In een speeltuin 
• mag je enkel spelen als je nog 

geen 13 jaar bent
• zijn honden niet toegelaten
• en zorgt de gemeente voor 

regelmatig nazicht en onder-
houd.
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WOnen

gezond en veilig wonen

Ongezonde woningen, bouwvallige gebouwen en 
leegstand zijn een gevaar voor de openbare gezondheid 
(bv. ongedierte) en voor de veiligheid (bv. gevaar voor 
instorting). 
Op het gemeentehuis en bij elke maatschappij voor 
huisvesting kan je altijd terecht met vragen over 
wonen, of over sociale huisvesting, premies, huisves-
ting voor senioren, over hoe je een huis kan aanpassen 
om er te blijven wonen als je oud wordt, enzovoort.

LaWaai

Vermijd lawaaihinder

• Van 20 uur ’s avonds tot 8 uur ’s morgens (of 9 uur op 
zaterdag-, zon- en feestdagen) is het verboden om 
als privépersoon lawaai te 
maken met grasmachines, 
zaagmachines, frezen of 
andere toestellen met een 
motor.

• Ook tijdens evenementen 
is nachtlawaai steeds 
verboden. Voor fuiven of 
trouwfeesten is er soms 
een uitzondering, maar 
enkel na toelating van de 
gemeente.

• Vermijd ook overdag 
onnodig lawaai. Respecteer je buren.  
Zogenaamde ‘boomcars’ zijn verboden.
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Vuur

Knallers, vuurwerk en lampions

• Wil je vuurwerk afsteken? Vogels weg-
jagen met een kanon? Iets laten 
ontploffen? Vraag dan eerst de 
toelating van de burgemeester. 
Meestal legt die een aantal voorwaar-
den op die je strikt moet naleven.

• Wil je wensballonnen of Chinese 
lampions laten vliegen? Dat mag niet, 
want dat is veel te gevaarlijk. Heel 
uitzonderlijk kan de burgemeester 
toch toe lating geven, onder streng toezicht van 
brandweer en politie. 

Laat het niet stinken

• Zorg ervoor dat je buren geen last hebben van geur-  
of rookhinder door schouwen of ventilatie.

• Sta je in een woonzone stil 
met je auto? Zet je motor dan 
af. Zonder goede reden mag 
die nooit langer dan drie 
minuten blijven draaien.

• Berg al je afval zorgvuldig op. 
Zorg ervoor dat het geen geur 
verspreidt of ongedierte 
aantrekt.
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Vuurtje stook mag niet

• Verwarm je thuis met een kachel of een open haard? 
Gebruik dan enkel onbehandeld droog stukhout, 
steenkool of een afgeleid product daarvan.  
Verbrand nooit triplex, vezelplaat of hout dat 
gevernist, geverfd of geïmpregneerd is. Dat is giftig 
afval. Breng het naar het containerpark. 

• Verbrand nooit afval of iets anders dat hinderlijke 
rookgassen verspreidt. Dat is verboden, zowel 
binnenshuis als in openlucht. Hierop staan strenge 
boetes.

• Snoeihout of tuinafval opstoken is in heel Vlaanderen 
verboden. Zonder schriftelijke toelating van de 
burgemeester mag je nooit een vuur stoken in open 
lucht. 

• Een barbecue in de tuin of een vuurmandje voor de 
sfeer, dat mag wel zonder toelating.
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OVertredingen WOrden 
Bestraft

Wanneer de politiediensten of de bevoegde gemeente-
lijke ambtenaren vaststellen dat het politiereglement 
niet werd nageleefd, kan er een proces verbaal of 
een bestuurlijk verslag worden opgemaakt. Dit wordt 
overgemaakt aan de sanctioneerde ambtenaar van de 
intercommunale IGEAN, die bevoegd is voor de vijf  
Rupelgemeenten. Die onderzoekt de feiten en beslist 
over een geldboete die kan oplopen tot 350 euro.

Indien het gemeentebestuur bijkomend zelf kosten 
heeft moeten doen om de overlast weg te nemen  
(zoals het opruimen van sluikstorten) zullen deze kos-
ten extra aangerekend worden.

GAS-boetes worden enkel afgeleverd aan personen 
vanaf 16 jaar. Aan overtreders onder de 18 jaar wordt 
gratis bemiddeling aangeboden. De overtreder heeft 
steeds een mogelijkheid tot verweer. In tweede instan-
tie kan hij of zij beroep aantekenen bij de politierecht-
bank.
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info
Het volledige politiereglement vind je terug op de website 
www.schelle.be
Gemeente Schelle
tel. 03 871 98 30
info@schelle.be

Lokale PolitieZone Rupel: 
info@politiezonerupel.be 
tel. 03 443 09 00 of bel 101 (dringend)

V.U.: College van burgemeester en schepenen, 
Fabiolalaan 55, 2627 Schelle


