
HOOFDSTUK 5 - OPENBARE RUST 

 

Afdeling 5.1 – Lawaaibestrijding. 

 

5.1.1 veld- en kruitkanonnen 

 

Artikel 120 

Het is verboden vogelschrikkanonnen te gebruiken tussen 21.00 u en 08.00 u. 

 

Het is ten alle tijde verboden kruit- of andere kanonnen, te gebruiken voor het afvuren van 

vreugdesalvo’s. 

 

Het gebruik van vogelschrikkanonnen is, met inachtname van bovenstaande 

verbodsbepalingen, slechts toegelaten mits uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke 

machtiging van de burgemeester of zijn gemachtigde. De aanvraag wordt gemotiveerd en 

moet toelaten de mogelijke hinder van de installatie te beoordelen. Dit gebeurt door middel 

van de daartoe voorziene formulieren, te verkrijgen op het gemeentehuis of bij de lokale 

politie. 

 

Artikel 121 

Voor het gebruik van vogelschrikkanonnen moeten volgende bepalingen worden 

geëerbiedigd: 

- de loop van de kanonnen mag in geen geval worden gericht naar de meest nabije woning of 

woningen; 

- de kanonnen moeten worden geplaatst op minstens 200 meter van een bewoond huis; waar 

mogelijk dient een grotere afstand te worden in acht genomen; 

- bij het veldkanon dient geplaatst te worden: 

 - een geplastificeerd exemplaar van de vergunning 

 - een vlag, bord of paal, die voldoende ver boven de gewassen uitsteekt 

- de nodige maatregelen en voorzorgen moeten worden genomen om te voorkomen dat de 

uitoefening van andere normale beroepsactiviteiten wordt onmogelijk gemaakt; 

- het kanon mag niet meer dan 6 knallen per uur afvuren. 

- de machtiging kan maximaal voor een aaneengesloten periode van 4 weken na elkaar 

worden toegestaan, uitsluitend in de periode van 1 maart tot 30 juni. Langer gebruik vereist 

het bekomen van een nieuwe machtiging. 

- de machtiging kan worden geschorst of ingetrokken indien een overtreding van dit 

reglement of het bestaan van een overmatige hinder wordt vastgesteld. 

- bij gebreke aan een machtiging kan bewarend beslag gelegd worden op het 

vogelschrikkanon en toebehoren door de politiediensten. 

 

5.1.2 Het afschieten van vuurwerk. 

 

Artikel 122 

Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen, is het verboden, 

zowel op de openbare weg als op private domeinen, binnenplaatsen en op alle plaatsen die 

palen aan de openbare weg, om het even welk vuurwerk af te steken of voetzoekers, 

thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen. 

 

De burgemeester is ertoe gemachtigd toestemming te verlenen om feestvuurwerk af te steken. 

Vooraleer vergunning wordt verleend geeft de brandweer advies. 



Deze toestemming is in de nacht van 31 december op 1 januari niet vereist voor het ontsteken 

van vuurwerk of het doen ontsteken van voetzoekers. Wel is vereist dat bij deze handelingen 

de gepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen om het veroorzaken van schade of gevaar 

aan derden te vermijden. 

 

5.1.3 Lawaaihinder 

 

Artikel 123 

Het is verboden, zelfs gedurende de dag, niet-elektronisch versterkte apparaten, instrumenten 

en/of werktuigen, in werking te stellen of te gebruiken zodanig dat ze op de openbare weg of 

buitenshuis uitgalmen derwijze dat de rust van de bewoners van hetzelfde huis of van de 

naburige woningen op abnormale wijze wordt verstoord. 

Het gebruik van deze niet-elektronisch versterkte apparaten, instrumenten en/of werktuigen, 

inzonderheid draagbare radio’s, is verboden in de openbare ruimten zoals bijvoorbeeld 

parken, speelpleinen en begraafplaatsen. 

Het college van burgemeester en schepenen kan uitzonderingen toestaan voor openbare 

feestelijkheden, sportmanifestaties, en dergelijke. 

 

Artikel 124 

Het is verboden nachtgerucht of nachtrumoer  te maken waardoor de rust van de inwoners kan 

worden verstoord. 

 

Artikel 125 

Het gebruik van voertuigen met luidsprekers voor reclame - propaganda of andere doeleinden 

is alleen veroorloofd mits voorafgaande schriftelijke vergunning van de burgemeester en mits 

naleving van de daarbij gestelde voorwaarden. 

Aan dezelfde voorschriften is onderworpen het aanwenden van luidsprekers met reclame - 

propaganda of andere doeleinden in handelshuizen en om het even welke inrichtingen voor 

zover het geluid buiten hoorbaar is. 

 

Artikel 126 

Op de openbare plaatsen is het verboden om de geluidsinstallatie in een voertuig in werking te 

stellen op een zodanig geluidsniveau dat het hoorbaar is voor wie niet in het voertuig heeft 

plaatsgenomen. 

De overtredingen tegen deze bepaling, die aan boord van voertuigen worden begaan, worden 

geacht te zijn begaan door de bestuurder van het voertuig, tot bewijs van het tegendeel. 

 

Artikel 127 

De uitbaters van kermisattracties moeten de geluidsinstallatie stiller zetten tijdens de 

kerkelijke erediensten zodat de geluidssterkte gemeten aan de rand van de foorattractie de 

maximumgrens van 92 dB(C) niet overschrijdt. Met de geluidssterkte wordt bedoeld het C-

gewogen geluidsdrukniveau : LCeq,T over een tijdsperiode T van 1 tot 3 minuten. De 

organisatoren dienen erover te waken dat het geluidsniveau dermate is afgesteld dat de 

muziek kwalitatief optimaal genietbaar is, en niet stoort. Dat is het geval als het A-gewogen 

geluidsniveau (gemeten in dBA en uitgedrukt in LAeq,T=1 tot 3 minuten) gemiddeld 10 tot 

12 dB onder de toegestane C-norm ligt. De uitbaters dienen er zich van te vergewissen 

wanneer de kerkelijke erediensten plaatsvinden. 

 



Tijdens de junikermis, deelgemeente Michelbeke, en de julikermis, deelgemeente 

Nederbrakel, moeten alle attracties, alsook het muziek, stilgelegd worden gedurende de 

plaatselijke rondes van de ruiteromgang. 

 

AFDELING 5.2    Rondreizende woonwagens. 

 

Artikel 128 

Onder ‘woonwagen’ wordt verstaan: elke verplaatsbare of mobiele constructie, zelfs indien de 

wielen ervan verwijderd zijn, ontworpen en/of gebruikt als permanente of tijdelijke 

verblijfplaats. 

 

Artikel 129 

Het is verboden om zonder voorafgaandelijke vergunning van de burgemeester een grond 

voor beperkte tijd te gebruiken voor het plaatsen van een woonwagen, om er te verblijven. 

Onder grond wordt zowel de openbare als de private eigendom verstaan. 

 

Artikel 130 

In afwijking van artikel 129 mogen uitbaters van kermisattracties en rondreizende 

circusartiesten die deelnemen aan een door de gemeente georganiseerde of toegelaten 

evenement, met hun woonwagens en tenten plaatsnemen op de openbare weg of op een 

andere door de burgemeester aangewezen plaats voor de duur van het evenement en voor de 

periode nodig voor het opbouwen en afbreken van de attractie. 

 

Artikel 131 

Deze vergunning kan steeds worden ingetrokken. De politiediensten hebben steeds toegang 

tot de niet-afgesloten terreinen waarop woonwagens en tenten zich bevinden. 

 

Artikel 132 

De gebruikers van de woonwagens en/of tenten, zoals vermeld in art 127 en 128  zijn 

verplicht: 

- de plaats rond en onder de wagens rein te houden; 

- hun afval in de daarvoor voorgeschreven recipiënten van de gemeente te bergen; een 

doorgang van ten minste 4 meter tussen de wagens of constructies te laten teneinde de 

doorgang van hulpverleningsdiensten mogelijk te maken. 

 

AFDELING 5.3   Uitvliegen van reisduiven. 

 

Artikel 133 

Het is verboden alle soorten duiven welke niet aan prijskampen deelnemen, te laten uitvliegen 

tussen 07.00 en 18.00 uur op zon- en feestdagen waarop duivenwedstrijden plaats hebben en 

dit van 01 april tot en met de laatste zondag van de maand oktober. 

 

Artikel 134 

Ingeval van overmacht, slecht weer of andere oorzaken, waarbij de vluchten niet op de 

vermelde dagen worden gehouden, geldt dit verbod voor de daaropvolgende dag.  

 

Artikel 135 

Elke handeling die de deelnemer aan een duivenprijskamp schade kan toebrengen is ten alle 

tijde verboden. Hieronder wordt o.a. verstaan: slaan op allerlei voorwerpen, zwaaien met 

allerlei voorwerpen, ophangen van allerlei voorwerpen in de nabijheid van de hokken, 



opstellen van molentjes, draaiende voorwerpen en in het algemeen elke daad die de dieren kan 

doen op- of afschrikken. 
 


