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Voorwerp

Algemene Politieverordening van de gemeente Kuurne goedkeuren wijzigingen

In openbare vergadering
Bevoegdheid en juridische grond
Artikel 162 van de grondwet.
Artikel 40 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Artikels 326 tot en met 341 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december
2017 betreffende het bestuurlijk toezicht.
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Feiten, context en argumentatie
Om het algemeen deel van de algemene politieverordening gelijk te stemmen met het
algemeen deel van de algemene politieverordening van de stad Kortrijk (afspraak binnen
PZ Vlas), zijn onderstaande wijzigingen noodzakelijk:
De wijzigingen worden in het vet aangeduid.


TITEL 2. OPENBARE ORDE EN RUST, HOOFDSTUK 1. Geluidsoverlast, Afdeling 1.
Algemene bepalingen - Artikel 8 wordt gewijzigd:
Artikel 8
Het is verboden *geluid, gerucht of rumoer te veroorzaken zonder rechtmatige
reden of zonder noodzaak als dat toe te schrijven is aan een gebrek aan
vooruitzicht en voorzorg en wanneer dit de rust van de inwoners in het
gedrang brengt, ook als dat toe te schrijven is aan een gebrek aan
vooruitzicht en voorzorg.



TITEL 3. OPENBARE VEILIGHEID EN DOORGANG - HOOFDSTUK 4. Aanplakkingen,
Artikel 38 en Artikel 39 worden gewijzigd:
Artikel 38
Alle publiciteitsmiddelen aangebracht in overtreding met deze bepalingen,
dienen op het eerste bevel van de bevoegde overheid verwijderd te worden of
worden ambtshalve verwijderd.
Artikel 39
Als overtreders worden beschouwd: de eigenaars, de aannemers van
aanplakkingen en reclame, de personen waarvoor reclame wordt
gevoerd, of enig ander persoon verantwoordelijk voor de plaatsing
ervan.
De persoon die de affiches en/of aankondigingen aanplakt of
aanbrengt, is aansprakelijk bij overtreding van de bepalingen inzake
aanplakking.
Indien deze persoon niet geïdentificeerd kan worden, is de
verantwoordelijke uitgever aansprakelijk bij overtreding van de
bepalingen van dit artikel, tenzij hij het bewijs levert dat hij alles heeft
gedaan om de betrokkene op zijn plichten te wijzen en zodus
overtreding van dit artikel te verhinderen.
Indien er geen verantwoordelijke uitgever is vermeld op de affiches of
borden, kan het bedrijf of de organisator dat/die promotie voert
eveneens aansprakelijk gesteld worden, tenzij het bewijs wordt
geleverd dat alles werd gedaan om de betrokkene op zijn plichten te
wijzen en zodus overtreding van dit artikel te verhinderen.



TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 4. Verwijdering
van afvalwater*, afwatering en waterwegen, Afdeling 1. Afvoer van afvalwater Artikel 104 wordt opgeheven:
Artikel 104
In de gedeelten van de gemeente, waar geen rioleringsnet bestaat,
moet iedere woning voorzien zijn van een septische put*, een
individuele voorbehandelingsinstallatie* of een kleinschalige
waterzuiveringsinstallatie.
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TITEL 5. DIEREN - HOOFDSTUK 3. Voederen en nestelen van dieren - Artikel 115
wordt gewijzigd en Artikel 117 wordt opgeheven:
Artikel 115
Het is verboden om op het openbaar domein en op openbare plaatsen
verwilderde dieren te voederen, tenzij het voederen van zwerfkatten door
de door de gemeente gemandateerde personen. Deze gemandateerde
personen moeten ten allen tijde op verzoek van de toezichthouders hun
voederpas kunnen voorleggen.
Artikel 117
Het is verboden op het openbaar domein en op openbare plaatsen
dieren te voederen.



TITEL 6. BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING - HOOFDSTUK 1. Vaststelling
van overlijden en vervoer van stoffelijk overschot - Afdeling 1. Vaststelling van
overlijden – Artikel 125 wordt gewijzigd:
Artikel 125
De aangevers regelen met het gemeentebestuur de formaliteiten betreffende de
begraving*, asuitstrooiing of bijzetting in een columbarium of urnenveld.
Bij ontstentenis daarvan wordt door het gemeentebestuur beslist over dag en
uur van de begrafenis.
De begrafenis zal plaatsvinden meer dan vierentwintig uren, doch uiterlijk de
zesde achtste dag volgend op de datum van het overlijden. Om gewichtige
redenen kan de burgemeester hiervan afwijken.



TITEL 8. OPENBARE VOORZIENINGEN - HOOFDSTUK 2. Sport, spel en recreatie invoegen '[en/of de natuurgebieden]' in Artikel 156, 3°:
Artikel 156
In de openbare parken, pleinen en tuinen is het verboden:
1° te fietsen buiten de verharde, dit zijn de van een wegdek voorziene paden.
Motorrijtuigen moeten steeds aan de hand geleid worden;
2° op kunstwerken te klimmen;
3° op de openbare grasperken [en/of de natuurgebieden] te lopen en erop
te zitten of te liggen op plaatsen waar een verbodsbord daartoe is aangebracht;
4° om over de afsluitingen te klauteren;
5° barbecues te houden, behoudens een machtiging van de burgemeester;
6° een normale doorgang te belemmeren;
7° kwaadwillig één of meer bomen om te hakken of zodanig te snijden,
verminken of ontschorsen dat zij vergaan, alsook één of meer enten te
vernielen. Gemengde inbreuk – volgens art. 537 Strafwetboek.
8° zich er in te begeven bij hevige wind/storm.

In het bijzonder deel van de algemene politieverordening worden volgende wijzigingen
aangebracht:


TITEL 1. OPENBARE ORDE IN HET ALGEMEEN - HOOFDSTUK 1. Algemene
bepalingen - Artikel 159ter gemengde inbreuk – volgens artikel 461 - 463 - 466
Strafwetboek wordt volgende wijziging aangebracht:
Artikel 159ter gemengde inbreuk – volgens artikel 461 - 463 - 466 Strafwetboek
Het is verboden zich schuldig te maken aan diefstal of poging tot
diefstal.
Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is schuldig aan
diefstal of poging tot diefstal. (Met diefstal wordt gelijkgesteld het bedrieglijk
wegnemen van andermans goed voor een kortstondig gebruik.) kan gestraft
worden met een strafsanctie voorzien in artikel 463 van het
strafwetboek of met een gemeentelijke administratieve sanctie.
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TITEL 1. OPENBARE ORDE IN HET ALGEMEEN - HOOFDSTUK 1. Algemene
bepalingen - wordt Artikel 159septies toegevoegd:
Artikel 159septies
§1. Het is verboden om schadelijke stoffen als lachgas, klaviergas en
aanstekergas te verhandelen en/of te bezitten als de handel en/of het
bezit ervan gericht is op een oneigenlijk gebruik van deze gassen met
het oog op het opwekken van een roeseffect.
§2. Het is verboden om voorwerpen te verkopen en/of te bezitten die de
menselijke consumptie van lachgas faciliteren.
§3. Het is de uitbaters en hun aangestelden van private maar publiek
toegankelijke inrichtingen verboden om al dan niet stilzwijgend het
gebruik van schadelijke stoffen als lachgas, klaviergas, aanstekergas
met het oog op het opwekken van een roeseffect toe te laten in hun
zaak.
§4. Het is verboden om op het publiek domein en in private maar voor
het publiek toegankelijke plaatsen lachgas, klaviergas, aanstekergas en
verdampte alcohol te inhaleren met het oog op het opwekken van een
roeseffect.



TITEL 3. OPENBARE VEILIGHEID EN DOORGANG - HOOFDSTUK 4. Verhuur
onroerend goed en Artikel 204bis worden toegevoegd:
Om discriminatie op de private huurmarkt tegen te gaan, moet de huurprijs en
vaste kosten verplicht worden vermeld op elke affichering van woningen of
appartementen die te huur staan.
TITEL 3. OPENBARE VEILIGHEID EN DOORGANG
HOOFDSTUK 4. Verhuur onroerend goed
Artikel 204bis
Bij elke verhuring van een onroerend goed bestemd voor bewoning in
de ruime betekenis moet bij elke officiële of publieke vermelding de
prijs en de gemeenschappelijke lasten worden vermeld.

Om de aanbieding van huishoudelijke afvalstoffen gelijk te stemmen met stad Kortrijk en
op vraag van IMOG (brief van 26 oktober 2020) worden wijzigingen aan Titel 4.
OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3. Verwijderingen van
huishoudelijke afvalstoffen aangebracht:


TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3. Verwijdering
van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van afvalstoffen* Onderafdeling 1. Algemene verbodsbepalingen - Artikel 261 wordt als volgt
gewijzigd:
Artikel 261
§ 1. Het is verboden vuilnis afkomstig uit andere gemeenten met om het
even welke ophaling mee te geven.
Het is verboden om het even welke aangeboden afvalstof mee te
nemen. Alleen de ophaaldienst, daartoe aangewezen door de gemeente,
is bevoegd om afvalstoffen in te zamelen.
§1. Het is verboden om huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen op het
grondgebied van de gemeente, tenzij de door OVAM geregistreerde
inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en –makelaars die daarvoor een
toestemming hebben gekregen van de intercommunale IMOG.
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Aanvullend mag metaalafval en AEEA (afgedankte elektrische en
elektronische apparaten) door de afvalproducent aangeboden
worden rechtstreeks aan de vergunde inrichtingen van verwerkers,
inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars op voorwaarde
dat de sorteerverplichting opgenomen in artikel 4.3.1 van het
VLAREMA wordt nageleefd en dat de desbetreffende inrichting
hoeveelheden rapporteert aan de gemeente. Metalen verpakkingen
van voedingsmiddelen en cosmetica moeten ingezameld worden via
de gemeentelijke inzameling (de huis-aan-huis ophaling of
recyclagepark).
Afvalstoffen die onder een aanvaardingsplicht vallen, kunnen
ingezameld worden via een niet gemeentelijke inzameling op
voorwaarde dat de inzameling voldoet aan de geldende wettelijke
bepalingen.
Afvalstoffen die vallen onder de terugnameplicht verpakkingsafval
kunnen ingezameld worden via een niet-gemeentelijke inzameling
op voorwaarde dat de inzameling voldoet aan de geldende
wettelijke bepalingen en georganiseerd wordt door de
respectievelijke verpakkingsverantwoordelijke of beheerorganisme
overeenkomstig de afgeleverde erkenning.
Afvalstoffen die vallen onder een andere vorm van uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid, kunnen ingezameld worden via
een niet-gemeentelijke inzameling op voorwaarde dat de
inzameling voldoet aan de geldende wettelijke bepalingen conform
artikel 3.3.6 van Vlarema.
Afvalstoffen die door de producent, tussenhandelaar of
eindverkoper op vrijwillige basis teruggenomen worden, kunnen
ingezameld worden via een niet-gemeentelijke inzameling op
voorwaarde dat de inzameling voldoet aan de geldende wettelijke
bepalingen.
§2. Elke door OVAM erkende inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of makelaar die op het grondgebied van de gemeente huishoudelijke
afvalstoffen op eigen initiatief wenst in te zamelen moet vooraf een
toelating vragen bij de intercommunale IMOG. De aanvraag gebeurt ten
minste 30 dagen voor de start van de inzameling. De aanvraag bevat
minstens volgende gegevens:
- identificatie van de organisator van de inzameling;
- identificatie van de betrokken inzamelaar(s),
afvalstoffenhandelaar(s) of –makelaar(s) en de betrokken
vervoerder(s);
- aard van de afvalstoffen;
- inzamelwijze en alle inzamelmodaliteiten, zoals
sorteerboodschap, inzamelfrequentie, afvoerfrequentie, …;
- duurtijd van de inzameling;
- afvoermodaliteiten van de afvalstoffen;
- wijze van registratie van de ingezamelde, afgevoerde en
verwerkte afvalstoffen.
De organisator rapporteert jaarlijks voor 1 maart de gegevens met
betrekking tot de op het gemeentelijk grondgebied ingezamelde
huishoudelijke hoeveelheden tijdens het voorbije kalenderjaar aan de
gemeente. Wanneer vastgesteld wordt dat de organisator de geldende
wettelijke bepalingen en/of de voorwaarden gekoppeld aan de toelating van
de gemeente of haar intergemeentelijk samenwerkingsverband schendt,
kan de gemeente of haar intergemeentelijk samenwerkingsverband haar
toelating opheffen.]
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§ 2. § 3. Het is verboden zich te ontdoen van de afvalstoffen, waarvan sprake
in hoofdstuk I, op een andere wijze dan voorzien zoals in het onderhavig
reglement.
§ 3. § 4. Onverminderd de bepalingen van dit reglement is het verboden om
volgende voorwerpen mee te geven met om het even welke ophaling van
huishoudelijke afvalstoffen:
1° autobanden
2° geneesmiddelen
3° autowrakken
4° puin
5° afbraakmateriaal
6° toxisch en gevaarlijk afval
7° gasflessen of andere ontplofbare voorwerpen
8° brandende en bijtende stoffen
9° grond
10° afvalwaters en vloeibare afvalstoffen
11° krengen en dieren


TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3. Verwijdering
van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van afvalstoffen* Onderafdeling 2. Selectieve inzameling – Artikel 270 Aanbieding wordt gewijzigd:
Artikel 270 Aanbieding
De aanbieding geschiedt vòòr 5 uur 's morgens op de door het
Gemeentebestuur vastgestelde dagen. Het gewoon huisvuil mag slechts na 19
17 uur van de dag voorafgaand aan de dag waarop de ophaling van het gewoon
huisvuil zal plaatsvinden, aan de rand van de openbare weg geplaatst worden.
De dagen van ophaling worden per afzonderlijk bericht aan de inwoners
meegedeeld.



TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3. Verwijdering
van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van afvalstoffen* Onderafdeling 2. Selectieve inzameling - Artikel 272 Verboden afvalstoffen voor
het recipiënt en Artikel 273 Wijze van aanbieding punt 4° worden als volgt
gewijzigd:
Artikel 272 Verboden afvalstoffen voor het recipiënt
Het is verboden om in de recipiënten, bestemd voor het ophalen van huisvuil
volgende afvalstoffen te deponeren :
1. oud papier en karton*;
2. glas*, onder welke vorm dan ook (met inbegrip van scherven en
spiegelglas);
3. Klein Gevaarlijk Afval*, (K.G.A.), met inbegrip van minerale vetten en
-oliën (b.v. motorolie) en plantaardige vetten en -oliën (b.v. frituurvet);
4. afbraakmateriaal van woningen en gebouwen, van iedere aard;
5. tuinafval;
6. metaalafval;
7. recycleerbare kledij;
8. Plastieken flessen en flacons, Metaalverpakkingen en drankkartons
(P.M.D.)*,
9. andere selectief ingezamelde afvalstoffen.
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-

papier en karton*,
hol glas* van verpakkingen (glazen flessen en bokalen),
Klein Gevaarlijk Afval* (KGA),
grof vuil,
minerale, dierlijke en plantaardige vetten en oliën,
groenafval,
metaalafval,
houtafval,
textiel,
PMD*,
afgedankte elektrische en elektronische apparaten,
hout,
snoeihout,
batterijen,
puin,
asbestcementhoudende afvalstoffen,
medisch afval en geneesmiddelen,
recycleerbare harde kunststoffen,
afvalbanden,
gasflessen en ontplofbare voorwerpen en radioactief afval,
vloeibare afvalstoffen,
krengen van dieren en slachtafval
plastic folies en plastic zakken.

Artikel 273 Wijze van aanbieding
4° het grofvuil waarvan melding is gedaan op de oproeplijst mag slechts tussen
19 17 uur van de dag voorafgaand aan de dag waarop de ophaling is voorzien
en 5 uur van de dag van de ophaling door de inwoner buiten geplaatst worden.


TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3. Verwijdering
van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van afvalstoffen* Onderafdeling 2. Selectieve inzameling - Artikel 275 Inzameling van glas en
Artikel 276 worden gewijzigd:
Artikel 275 Inzameling van glas
§ 1. Voor het verwijderen van glas kunnen de inwoners van de
gemeente het glas brengen naar de glasbollen die verspreid staan in de
gemeente en kunnen ze terecht op het gemeentelijk recyclagepark.
§ 2. Glas mag niet worden meegegeven met het gewoon huisvuil, grof
huisvuil of een andere selectieve ophaalmethode, dan omschreven in
deze afdeling.
§1. Verpakkingsglas is doorzichtig hol glas van flessen, bokalen en
flacons van dranken, voedingswaren en cosmetica ontstaan door de
normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare
bedrijfsactiviteit.
§2. Het verpakkingsglas wordt ingezameld op de recyclageparken en
ook in de glascontainers die verspreid staan opgesteld in de gemeente.
Artikel 276
§ 1. Het glas moet afhankelijk van de kleur in de daartoe voorziene
glasbollen worden gedeponeerd. Vlak glas, serreglas en rookglas
kunnen verwijderd worden via het recyclagepark.
§ 2. Bij de glasbollen moet afhankelijk van de kleur het glas in het juiste
compartiment gedeponeerd worden.
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§1. Het deponeren in glascontainers van om het even welke andere
afvalstof dan verpakkingsglas is verboden zoals bijv. drinkglazen,
vaatwerk, vazen, deksels, doppen, hittebestendig glas (zoals
ovenschotels en kookplaten), plexiglas, porselein en aardewerk, stenen
flessen en kruiken, opaalglas en kristal, vlak glas (zoals ruiten en
spiegels), gewapend glas, serreglas, rookglas, spiegelglas, lampen en
TL-lampen
§2. Het is verboden om naast de glascontainer glas of andere
afvalstoffen achter te laten.
§3. Het is verboden glas te deponeren in de glascontainers tussen 20
uur en 08 uur.
§4. Het is verboden elke vorm van sluikreclame aan te brengen op de
glascontainers.


TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3. Verwijdering
van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van afvalstoffen* Onderafdeling 2. Selectieve inzameling - Artikel 277 en Artikel 278 worden
opgeheven:
Artikel 277
Alle glazen voorwerpen dienen ontdaan te worden van deksels, stoppen
en omwikkelingen en dienen leeg en voldoende gereinigd te zijn.
Artikel 278
§ 1. Het deponeren van ander huisvuil dan glas in de glasbollen is
verboden. Het is verboden om naast de glascontainers of glasbollen
lege of volle dozen, kratten, zakken, glas of andere voorwerpen achter
te laten. Dit wordt beschouwd als sluikstorten*.
§ 2. Het is verboden glas te deponeren in de glascontainers of
glasbollen tussen 20 uur en 8 uur.



TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3. Verwijdering
van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van afvalstoffen* Onderafdeling 2. Selectieve inzameling - Artikel 280 en Artikel 282 worden
gewijzigd:
Artikel 280
Het papier en karton moet worden samengebonden of verpakt in kartonnen
dozen, op een wijze dat het papier of karton door de wind niet kan worden
meegenomen, waarvan het gewicht niet hoger mag zijn dan 18 kg. 15 kg.
Het papier en karton mag slechts tussen 19 17 uur van de dag voorafgaand aan
de dag waarop de ophaling van het papier en karton zal plaatsvinden en 5 uur
door de inwoners buiten geplaatst worden.
Artikel 282
Het K.G.A. moet afzonderlijk van andere afvalstoffen worden
aangeboden.
Het K.G.A dient, tenzij het fysisch onmogelijk of niet aangewezen is,
afzonderlijk van andere afvalstoffen aangeboden te worden.
Hiervoor wordt een milieubox ter beschikking gesteld van de gezinnen.
De milieubox is eigendom van het Vlaams Gewest en wordt slechts voor
gebruik ter beschikking gesteld. De gebruikers zijn persoonlijk
verantwoordelijk voor het gebruik van de milieubox. Het gebruik van de
milieubox dient te geschieden overeenkomstig de bepalingen van dit
reglement.
Een geactualiseerde lijst van de K.G.A.-afvalstoffen zal steeds aan dit
reglement gehecht zijn, als bijlage.
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TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3. Verwijdering
van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van afvalstoffen* Onderafdeling 2. Selectieve inzameling - Artikel 283 en Artikel 284 worden
opgeheven:
Artikel 283
De aan de inwoners overhandigde milieubox is en blijft verbonden met
het adres alwaar ze is afgeleverd.
Ingeval van verhuizing is het de gebruiker niet toegestaan om de
milieubox mee te nemen naar diens nieuw adres.
Bij verhuizing zijn de inwoners verplicht de milieubox in goede staat en
geledigd achter te laten voor de nieuwe bewoners. Indien er geen
nieuwe bewoners komen, dienen de inwoners de milieubox af te leveren
bij de bevoegde dienst in de gemeente.
Eigenaars van nieuwbouw en/of appartementen* of van
woongelegenheden die na verbouwing ontstaan, alsook de eigenaars
van huurwoongelegenheden waarvan de milieubox verdwenen is,
worden verplicht een milieubox af te halen bij de bevoegde dienst in de
gemeente.
Artikel 284
Het aangeboden K.G.A. wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke
verpakking, inclusief buitenverpakking, aangeboden om de identificatie
te vereenvoudigen en indien nodig brengt de voortbrenger zelf
aanduiding over aard en samenstelling van het K.G.A. op de verpakking
aan.
Produkten van verschillende aard mogen niet worden samengevoegd en
tevens moet de verpakking van elk afzonderlijk produkt worden
aangepast om lekken of andere ongewenste effecten te voorkomen.



TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3. Verwijdering
van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van afvalstoffen* Onderafdeling 2. Selectieve inzameling – Artikel 287 § 3 wordt gewijzigd:
Artikel 287
§ 3. De tuinafvalbakken mogen slechts tussen 19 17 uur van de dag
voorafgaand aan de dag waarop de ophaling van het tuinafval zal plaatsvinden
en 5 uur door de inwoners buiten geplaatst worden aan de rand van de
openbare weg.



TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3. Verwijdering
van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van afvalstoffen* Onderafdeling 2. Selectieve inzameling - H. Selectieve inzameling van plastiek-,
metaal- en drankverpakking (P.M.D.), Artikel 292 en Artikel 294 worden
gewijzigd:
H. Selectieve inzameling van plastiek-, metaal- en drankverpakking
(P.M.D.) Selectieve inzameling van PMD
Definitie: Voor de toepassing van deze verordening is PMD:
- de harde Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen
(inclusief kroonkurken en metalen deksels en schroefdoppen)
en Drankkartons, ontstaan door de normale werking van een
particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
De aangeboden harde plastic verpakkingen, metalen
verpakkingen en drankkartons mogen geen KGA, glas,
etensresten of andere afvalstoffen bevatten.
- plastic films, plastic folie en plastic zakken, ontstaan door de
normale werking van een particuliere huishouding en een
vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
De aangeboden plastic folie, plastic films en plastic zakken
mogen geen KGA, etensresten of andere afvalstoffen bevatten.
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De sorteerregels vermeldt op de PMD-inzamelzak moeten gevolgd
worden.
Artikel 292
§ 1. Het P.M.D.-afval moet verpakt worden in speciaal daartoe bestemde
recipiënten (de P.M.D.-zak). Deze P.M.D.-zakken zijn verkrijgbaar bij de
verkooppunten door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld
tegen een door de Gemeenteraad bepaald bedrag.
§ 2. De verschillende fracties van het P.M.D.-afval mogen gemengd in het
daartoe bestemde recipiënt worden aangeboden.
§ 3. Het gewicht van een P.M.D.-zak mag niet hoger zijn dan 18 kg 15 kg en
het recipiënt moet volledig gesloten worden aangeboden.
Artikel 294
Het PMD-afval mag slechts tussen 19 17 uur van de dag voorafgaand aan de
dag waarop de ophaling van het PMD-afval zal plaatsvinden en 5 uur door de
inwoners buiten geplaatst worden aan de rand van de openbare weg.


TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3. Verwijdering
van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van afvalstoffen* Onderafdeling 2. Selectieve inzameling – Artikel 306 en Artikel 308§1 ‘plastiekmetaal- en drankverpakkingen (P.M.D.)’ wordt vervangen door 'PMD':
Artikel 306
Ondergrondse inzamelsystemen zijn installaties voor afvalstoffenbeheer die
worden gekenmerkt door een klein bovengronds gedeelte (inwerpzuil) en een
grotere ondergrondse opslagruimte.
Ondergrondse inzamelsystemen zijn een alternatief op de selectieve huis-aanhuis-inzameling van volgende fracties: huisvuil, papier en karton en plastiekmetaal- en drankverpakkingen (P.M.D.) PMD en hebben tot doel een
oplossing te bieden voor knelpunten waarmee de betrokken burger als de
ophaaldiensten geconfronteerd worden. Door benutting van de ondergrondse
ruimte zou de belasting op de stedelijke infrastructuur, o.a. visuele vervuiling
van het straatbeeld kunnen verminderen.
Artikel 308
§1 In ondergrondse selectieve inzamelsystemen mogen enkel volgende
afvalstoffen aangeboden worden: huisvuil, papier en karton en plastiekmetaal- en drankverpakkingen (P.M.D.) PMD zoals gedefinieerd in het
begrippenkader van het bijzonder deel.



TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3. Verwijdering
van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van afvalstoffen* Onderafdeling 2. Selectieve inzameling – Artikel 309 wordt gewijzigd:
Artikel 309
§ 1. De inzameling en verwijdering van asbestcement is op het
recyclagepark van Kuurne verboden.
§ 2. De gemeente Kuurne stuurt de inwoners van de gemeente Kuurne
nominatief door naar Imog (Kortrijksesteenweg 264, 8530 Harelbeke)
tegen de voorwaarden en tarief voor de burger: asbestcement : 0,2 euro
per kilogram.
§ 3. De contantbelasting vermeld in Artikel 309 § 2 voor asbestcement
is per gezin verschuldigd voor de hoeveelheden die 100 kilogram per
beurt met een maximum van 200 kilogram per gezin per jaar
overschrijden.
§ 1. De inzameling en verwijdering van asbestcement is op het
recyclagepark van Kuurne verboden.
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§ 2. De inwoners van Kuurne kunnen met hun cementgebonden asbest
terecht op het intergemeentelijk recyclagepark van Imog
(Kortrijksesteenweg 264, 8530 Harelbeke) tegen de voorwaarden en
tarief voor de burger.




TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3. Verwijdering
van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van afvalstoffen* Onderafdeling 2. Selectieve inzameling – N. Selectieve inzameling van textiel en
artikel 309a worden toegevoegd:
N. Selectieve inzameling van textiel
Artikel 309a
§1. Definitie:
Alle kledij, lederwaren (zoals schoenen en handtassen en
broeksriemen), beddengoed, woningtextiel (zoals gordijnen,
tafelkleden,…), speelgoedknuffels, propere lappen en lompen, enz.,
die ontstaan door de normale werking van een particuliere
huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
§2. Inzameling:
Het textielafval wordt ingezameld in de textielcontainers die
verspreid staan opgesteld in de gemeente en op de
recyclageparken. Het kan eveneens huis aan huis worden
ingezameld langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is
ingericht. Alleen de organisaties waarmee de gemeente een
overeenkomst heeft afgesloten zijn gemachtigd textielcontainers te
plaatsen, respectievelijk huis aan huis inzameling te organiseren.
Textielcontainers die zijn opgesteld zonder toelating kunnen in
opdracht van het college van burgemeester en schepenen worden
verwijderd en in bewaring genomen worden. Het wegnemen en
bewaren van de container gebeurt op kosten en risico van diegene
die de container heeft geplaatst.
§3. Wijze van aanbieding:
Bij de selectieve ophaling van textielafval dient het textiel
zorgvuldig in een afgesloten recipiënt te worden aangeboden. Het is
verboden om naast de textielcontainers textielafval of andere
voorwerpen achter te laten, ook al is de container volledig gevuld.
Dit wordt beschouwd als sluikstorten.

TITEL 7. HANDEL - HOOFDSTUK 5. Nachtwinkels en bureaus voor telecommunicatie
- Artikel 344, Uitbatingvergunning*, §3 wordt gewijzigd:
Artikel 344, Uitbatingvergunning*
2. een financieel onderzoek: een onderzoek naar de betaling van alle
verschuldigde stadsgemeentefacturen en aanslagbiljetten, van welke aard ook,
die betrekking hebben op de vestigingseenheid en de uitbater.


BEGRIPPENKADER VAN HET BIJZONDER DEEL - definitie Huisvuil - 'plastiekmetaal- en drankverpakkingen (P.M.D.)' wordt vervangen door 'PMD':
Huisvuil
= Alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een
particuliere huishouding, hondenpoep inbegrepen en afvalstoffen die
daarmee gelijkgesteld worden bij besluit van de Vlaamse Regering en die in
het door het Gemeentebestuur vastgestelde recipiënt voor de
huisvuilophaling kunnen geborgen worden; met uitzondering van papier,
karton, glas, Klein Gevaarlijk Afval (KGA)*, Tuinafval* en PlastiekMetaal- en Drankverpakkingen (P.M.D.) PMD en andere selectief
ingezamelde afvalstoffen. Huisvuil omvat tevens het sorteerresidu van
PMD-afval.
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In beide delen van de algemene politieverordening wordt het woord
'containerpark' vervangen door het woord 'recyclagepark' (recyclagepark is de
officiële naam bepaald in Vlarema).
In beide delen wordt 'K.G.A.' en 'K.G.A' vervangen door 'KGA' en 'P.M.D.' en
'P.M.D' vervangen door 'PMD'.
Volgende bijlagen worden vervangen door de geactualiseerde versie:
 Bijlage I: Artikel 52 A.R.A.B.;
 Bijlage II: Klein gevaarlijk afval - K.G.A.;
 Bijlage III: Gemeentelijk reglement voor de organisatie van een openbare
markt;
 Bijlage V: Huishoudelijk reglement sportinfrastructuur Kuurne wordt
vervangen door:
 Bijlage V: Reglement van inwendige orde Zwembad Kuurne
geëxploiteerd door FARYS|TMVW;
 Bijlage VI: Reglement van inwendige orde Sportcomplex te
Kuurne geëxploiteerd door FARYS|TMVW.
 Bijlage VI tot en met IX worden bijlage VII tot en met X.

Verwijzingen
Algemene politieverordening GAS gewijzigd op 29 januari 2019 met bijlagen.
Algemene politieverordening GAS gewijzigd op 25 maart 2021 met bijlagen - ontwerp.
Bijlage II: Klein gevaarlijk afval - K.G.A..
Bijlage III: Gemeentelijk reglement voor de organisatie van een openbare markt.
Bijlage V: Reglement van inwendige orde Zwembad Kuurne geëxploiteerd door
FARYS|TMVW.
Bijlage VI: Reglement van inwendige orde Sportcomplex te Kuurne geëxploiteerd door
FARYS|TMVW.
Brief van IMOG van 26 oktober 2020.
Publieke stemming
Met 18 stemmen voor (Chris Delneste, Francis Benoit, Ann Messelier, Johan Bossuyt,
Annelies Vandenbussche, Jan Deprez, Bram Deloof, Francis Watteeuw, Jean-Paul Algoet,
Hilde Vanhauwaert, Bert Deroo, Jeroen Dujardin, Marc Plets, Willem Vanwynsberghe,
Robbe Bleuzé, Carla Meyhui, Els Verhagen, Bernard Marchau), 5 onthoudingen (Rik
Bouckaert, Fanny Decock, Geert Veldeman, Ann Dendauw Van Ooteghem, Isabelle
Vereecke)
Besluit
Artikel 1
Onderstaande wijzigingen aan de algemene politieverordening van de gemeente Kuurne,
zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 6 april 2009 en latere wijzigingen, worden
goedgekeurd:
1. Wijziging aan het algemeen deel van de algemene politieverordening
De wijzigingen worden in het vet aangeduid.
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TITEL 2. OPENBARE ORDE EN RUST - HOOFDSTUK 1. Geluidsoverlast - Afdeling
1. Algemene bepalingen, Artikel 8 wordt gewijzigd:
Artikel 8
Het is verboden *geluid, gerucht of rumoer te veroorzaken zonder
rechtmatige reden of zonder noodzaak als dat toe te schrijven is aan
een gebrek aan vooruitzicht en voorzorg en wanneer dit de rust van de
inwoners in het gedrang brengt, ook als dat toe te schrijven is aan een
gebrek aan vooruitzicht en voorzorg.



TITEL 3. OPENBARE VEILIGHEID EN DOORGANG - HOOFDSTUK 4. Aanplakkingen,
Artikel 38 en Artikel 39 worden gewijzigd:
Artikel 38
Alle publiciteitsmiddelen aangebracht in overtreding met deze bepalingen,
dienen op het eerste bevel van de bevoegde overheid verwijderd te worden
of worden ambtshalve verwijderd.
Artikel 39
Als overtreders worden beschouwd: de eigenaars, de aannemers
van aanplakkingen en reclame, de personen waarvoor reclame
wordt gevoerd, of enig ander persoon verantwoordelijk voor de
plaatsing ervan.
De persoon die de affiches en/of aankondigingen aanplakt of
aanbrengt, is aansprakelijk bij overtreding van de bepalingen
inzake aanplakking.
Indien deze persoon niet geïdentificeerd kan worden, is de
verantwoordelijke uitgever aansprakelijk bij overtreding van de
bepalingen van dit artikel, tenzij hij het bewijs levert dat hij alles
heeft gedaan om de betrokkene op zijn plichten te wijzen en zodus
overtreding van dit artikel te verhinderen.
Indien er geen verantwoordelijke uitgever is vermeld op de affiches
of borden, kan het bedrijf of de organisator dat/die promotie voert
eveneens aansprakelijk gesteld worden, tenzij het bewijs wordt
geleverd dat alles werd gedaan om de betrokkene op zijn plichten te
wijzen en zodus overtreding van dit artikel te verhinderen.



TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 4. Verwijdering
van afvalwater*, afwatering en waterwegen, Afdeling 1. Afvoer van afvalwater Artikel 104 wordt opgeheven:
Artikel 104
In de gedeelten van de gemeente, waar geen rioleringsnet bestaat,
moet iedere woning voorzien zijn van een septische put*, een
individuele voorbehandelingsinstallatie* of een kleinschalige
waterzuiveringsinstallatie.



TITEL 5. DIEREN - HOOFDSTUK 3. Voederen en nestelen van dieren - Artikel 115
wordt gewijzigd en Artikel 117 wordt opgeheven:
Artikel 115
Het is verboden om op het openbaar domein en op openbare plaatsen
verwilderde dieren te voederen, tenzij het voederen van zwerfkatten
door de door de gemeente gemandateerde personen. Deze
gemandateerde personen moeten ten allen tijde op verzoek van de
toezichthouders hun voederpas kunnen voorleggen.
Artikel 117
Het is verboden op het openbaar domein en op openbare plaatsen
dieren te voederen.
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TITEL 6. BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING - HOOFDSTUK 1. Vaststelling
van overlijden en vervoer van stoffelijk overschot - Afdeling 1. Vaststelling van
overlijden – Artikel 125 wordt gewijzigd:
Artikel 125
De aangevers regelen met het gemeentebestuur de formaliteiten
betreffende de begraving*, asuitstrooiing of bijzetting in een columbarium
of urnenveld.
Bij ontstentenis daarvan wordt door het gemeentebestuur beslist over dag
en uur van de begrafenis.
De begrafenis zal plaatsvinden meer dan vierentwintig uren, doch
uiterlijk de zesde achtste dag volgend op de datum van het
overlijden. Om gewichtige redenen kan de burgemeester hiervan
afwijken.



TITEL 8. OPENBARE VOORZIENINGEN - HOOFDSTUK 2. Sport, spel en recreatie invoegen '[en/of de natuurgebieden]' in Artikel 156, 3°:
Artikel 156
In de openbare parken, pleinen en tuinen is het verboden:
1° te fietsen buiten de verharde, dit zijn de van een wegdek voorziene
paden. Motorrijtuigen moeten steeds aan de hand geleid worden;
2° op kunstwerken te klimmen;
3° op de openbare grasperken [en/of de natuurgebieden] te lopen en
erop te zitten of te liggen op plaatsen waar een verbodsbord daartoe is
aangebracht;
4° om over de afsluitingen te klauteren;
5° barbecues te houden, behoudens een machtiging van de burgemeester;
6° een normale doorgang te belemmeren;
7° kwaadwillig één of meer bomen om te hakken of zodanig te snijden,
verminken of ontschorsen dat zij vergaan, alsook één of meer enten te
vernielen. Gemengde inbreuk – volgens art. 537 Strafwetboek.
8° zich er in te begeven bij hevige wind/storm.

2. Wijziging aan het bijzonder deel van de algemene politieverordening:


TITEL 1. OPENBARE ORDE IN HET ALGEMEEN - HOOFDSTUK 1. Algemene
bepalingen - Artikel 159ter gemengde inbreuk – volgens artikel 461 - 463 - 466
Strafwetboek wordt gewijzigd:
Artikel 159ter gemengde inbreuk – volgens artikel 461 - 463 - 466
Strafwetboek
Het is verboden zich schuldig te maken aan diefstal of poging tot
diefstal.
Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is schuldig
aan diefstal of poging tot diefstal. (Met diefstal wordt gelijkgesteld het
bedrieglijk wegnemen van andermans goed voor een kortstondig gebruik.)
kan gestraft worden met een strafsanctie voorzien in artikel 463
van het strafwetboek of met een gemeentelijke administratieve
sanctie.



TITEL 1. OPENBARE ORDE IN HET ALGEMEEN - HOOFDSTUK 1. Algemene
bepalingen - wordt Artikel 159septies toegevoegd:
Artikel 159septies
§1. Het is verboden om schadelijke stoffen als lachgas, klaviergas
en aanstekergas te verhandelen en/of te bezitten als de handel
en/of het bezit ervan gericht is op een oneigenlijk gebruik van
deze gassen met het oog op het opwekken van een roeseffect.
§2. Het is verboden om voorwerpen te verkopen en/of te bezitten
die de menselijke consumptie van lachgas faciliteren.
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§3. Het is de uitbaters en hun aangestelden van private maar
publiek toegankelijke inrichtingen verboden om al dan niet
stilzwijgend het gebruik van schadelijke stoffen als lachgas,
klaviergas, aanstekergas met het oog op het opwekken van een
roeseffect toe te laten in hun zaak.
§4. Het is verboden om op het publiek domein en in private maar
voor het publiek toegankelijke plaatsen lachgas, klaviergas,
aanstekergas en verdampte alcohol te inhaleren met het oog op
het opwekken van een roeseffect.


TITEL 3. OPENBARE VEILIGHEID EN DOORGANG - HOOFDSTUK 4. Verhuur
onroerend goed en Artikel 204bis worden toegevoegd:
HOOFDSTUK 4. Verhuur onroerend goed
Artikel 204bis
Bij elke verhuring van een onroerend goed bestemd voor bewoning
in de ruime betekenis moet bij elke officiële of publieke vermelding
de prijs en de gemeenschappelijke lasten worden vermeld.



TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3. Verwijdering
van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van afvalstoffen* Onderafdeling 1. Algemene verbodsbepalingen - Artikel 261 wordt gewijzigd:
Artikel 261
§ 1. Het is verboden vuilnis afkomstig uit andere gemeenten met
om het even welke ophaling mee te geven.
Het is verboden om het even welke aangeboden afvalstof mee
te nemen. Alleen de ophaaldienst, daartoe aangewezen door de
gemeente, is bevoegd om afvalstoffen in te zamelen.
§1. Het is verboden om huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen op
het grondgebied van de gemeente, tenzij de door OVAM
geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en –makelaars
die daarvoor een toestemming hebben gekregen van de
intercommunale IMOG.
Aanvullend mag metaalafval en AEEA (afgedankte elektrische
en elektronische apparaten) door de afvalproducent
aangeboden worden rechtstreeks aan de vergunde inrichtingen
van verwerkers, inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of makelaars op voorwaarde dat de sorteerverplichting
opgenomen in artikel 4.3.1 van het VLAREMA wordt nageleefd
en dat de desbetreffende inrichting hoeveelheden rapporteert
aan de gemeente. Metalen verpakkingen van voedingsmiddelen
en cosmetica moeten ingezameld worden via de gemeentelijke
inzameling (de huis-aan-huis ophaling of recyclagepark).
Afvalstoffen die onder een aanvaardingsplicht vallen, kunnen
ingezameld worden via een niet gemeentelijke inzameling op
voorwaarde dat de inzameling voldoet aan de geldende
wettelijke bepalingen.
Afvalstoffen die vallen onder de terugnameplicht
verpakkingsafval kunnen ingezameld worden via een nietgemeentelijke inzameling op voorwaarde dat de inzameling
voldoet aan de geldende wettelijke bepalingen en
georganiseerd wordt door de respectievelijke
verpakkingsverantwoordelijke of beheerorganisme
overeenkomstig de afgeleverde erkenning.
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Afvalstoffen die vallen onder een andere vorm van uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid, kunnen ingezameld worden
via een niet-gemeentelijke inzameling op voorwaarde dat de
inzameling voldoet aan de geldende wettelijke bepalingen
conform artikel 3.3.6 van Vlarema.
Afvalstoffen die door de producent, tussenhandelaar of
eindverkoper op vrijwillige basis teruggenomen worden,
kunnen ingezameld worden via een niet-gemeentelijke
inzameling op voorwaarde dat de inzameling voldoet aan de
geldende wettelijke bepalingen.
§2. Elke door OVAM erkende inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of makelaar die op het grondgebied van de gemeente huishoudelijke
afvalstoffen op eigen initiatief wenst in te zamelen moet vooraf een
toelating vragen bij de intercommunale IMOG. De aanvraag gebeurt
ten minste 30 dagen voor de start van de inzameling. De aanvraag
bevat minstens volgende gegevens:
- identificatie van de organisator van de inzameling;
- identificatie van de betrokken inzamelaar(s),
afvalstoffenhandelaar(s) of –makelaar(s) en de betrokken
vervoerder(s);
- aard van de afvalstoffen;
- inzamelwijze en alle inzamelmodaliteiten, zoals
sorteerboodschap, inzamelfrequentie, afvoerfrequentie,
…;
- duurtijd van de inzameling;
- afvoermodaliteiten van de afvalstoffen;
- wijze van registratie van de ingezamelde, afgevoerde en
verwerkte afvalstoffen.
De organisator rapporteert jaarlijks voor 1 maart de gegevens
met betrekking tot de op het gemeentelijk grondgebied
ingezamelde huishoudelijke hoeveelheden tijdens het voorbije
kalenderjaar aan de gemeente. Wanneer vastgesteld wordt dat
de organisator de geldende wettelijke bepalingen en/of de
voorwaarden gekoppeld aan de toelating van de gemeente of
haar intergemeentelijk samenwerkingsverband schendt, kan de
gemeente of haar intergemeentelijk samenwerkingsverband
haar toelating opheffen.]
§ 2. § 3. Het is verboden zich te ontdoen van de afvalstoffen, waarvan
sprake in hoofdstuk I, op een andere wijze dan voorzien zoals in het
onderhavig reglement.
§ 3. § 4. Onverminderd de bepalingen van dit reglement is het verboden
om volgende voorwerpen mee te geven met om het even welke ophaling
van huishoudelijke afvalstoffen:
1° autobanden
2° geneesmiddelen
3° autowrakken
4° puin
5° afbraakmateriaal
6° toxisch en gevaarlijk afval
7° gasflessen of andere ontplofbare voorwerpen
8° brandende en bijtende stoffen
9° grond
10° afvalwaters en vloeibare afvalstoffen
11° krengen en dieren
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TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3. Verwijdering
van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van afvalstoffen* Onderafdeling 2. Selectieve inzameling – Artikel 270 Aanbieding wordt gewijzigd:
Artikel 270 Aanbieding
De aanbieding geschiedt vòòr 5 uur 's morgens op de door het
Gemeentebestuur vastgestelde dagen. Het gewoon huisvuil mag slechts na
19 17 uur van de dag voorafgaand aan de dag waarop de ophaling van het
gewoon huisvuil zal plaatsvinden, aan de rand van de openbare weg
geplaatst worden. De dagen van ophaling worden per afzonderlijk bericht
aan de inwoners meegedeeld.



TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3. Verwijdering
van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van afvalstoffen* Onderafdeling 2. Selectieve inzameling - Artikel 272 Verboden afvalstoffen voor
het recipiënt en Artikel 273 Wijze van aanbieding punt 4° worden gewijzigd:
Artikel 272 Verboden afvalstoffen voor het recipiënt
Het is verboden om in de recipiënten, bestemd voor het ophalen van
huisvuil volgende afvalstoffen te deponeren:
1. oud papier en karton*;
2. glas*, onder welke vorm dan ook (met inbegrip van scherven en
spiegelglas);
3. Klein Gevaarlijk Afval*, (K.G.A.), met inbegrip van minerale
vetten en -oliën (b.v. motorolie) en plantaardige vetten en -oliën
(b.v. frituurvet);
4. afbraakmateriaal van woningen en gebouwen, van iedere aard;
5. tuinafval;
6. metaalafval;
7. recycleerbare kledij;
8. Plastieken flessen en flacons, Metaalverpakkingen en
drankkartons (P.M.D.)*,
9. andere selectief ingezamelde afvalstoffen;
-

papier en karton*,
hol glas* van verpakkingen (glazen flessen en bokalen),
Klein Gevaarlijk Afval* (KGA),
grof vuil,
minerale, dierlijke en plantaardige vetten en oliën,
groenafval,
metaalafval,
houtafval
textiel,
PMD*,
afgedankte elektrische en elektronische apparaten,
hout,
snoeihout,
batterijen,
puin,
asbestcementhoudende afvalstoffen,
medisch afval en geneesmiddelen,
recycleerbare harde kunststoffen,
afvalbanden,
gasflessen en ontplofbare voorwerpen en radioactief afval,
vloeibare afvalstoffen,
krengen van dieren en slachtafval,
plastic folies en plastic zakken.
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Artikel 273 Wijze van aanbieding
4° het grofvuil waarvan melding is gedaan op de oproeplijst mag slechts
tussen 19 17 uur van de dag voorafgaand aan de dag waarop de ophaling
is voorzien en 5 uur van de dag van de ophaling door de inwoner buiten
geplaatst worden.


TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3. Verwijdering
van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van afvalstoffen* Onderafdeling 2. Selectieve inzameling - Artikel 275 Inzameling van glas en
Artikel 276 worden gewijzigd:
Artikel 275 Inzameling van glas
§ 1. Voor het verwijderen van glas kunnen de inwoners van de
gemeente het glas brengen naar de glasbollen die verspreid staan in
de gemeente en kunnen ze terecht op het gemeentelijk
recyclagepark.
§ 2. Glas mag niet worden meegegeven met het gewoon huisvuil,
grof huisvuil of een andere selectieve ophaalmethode, dan
omschreven in deze afdeling.
§1. Verpakkingsglas is doorzichtig hol glas van flessen, bokalen en
flacons van dranken, voedingswaren en cosmetica ontsaan door de
normale werking van een particuliere huishouding en een
vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
§2. Het verpakkingsglas wordt ingezameld op de recyclageparken
en ook in de glascontainers die verspreid staan opgesteld in de
gemeente.
Artikel 276
§ 1. Het glas moet afhankelijk van de kleur in de daartoe voorziene
glasbollen worden gedeponeerd. Vlak glas, serreglas en rookglas
kunnen verwijderd worden via het recyclagepark.
§ 2. Bij de glasbollen moet afhankelijk van de kleur het glas in het
juiste compartiment gedeponeerd worden.
§1. Het deponeren in glascontainers van om het even welke andere
afvalstof dan verpakkingsglas is verboden zoals bijv. drinkglazen,
vaatwerk, vazen, deksels, doppen, hittebestendig glas (zoals
ovenschotels en kookplaten), plexiglas, porselein en aardewerk,
stenen flessen en kruiken, opaalglas en kristal, vlak glas (zoals
ruiten en spiegels), gewapend glas, serreglas, rookglas, spiegelglas,
lampen en TL-lampen
§2. Het is verboden om naast de glascontainer glas of andere
afvalstoffen achter te laten.
§3. Het is verboden glas te deponeren in de glascontainers tussen
20 uur en 08 uur.
§4. Het is verboden elke vorm van sluikreclame aan te brengen op
de glascontainers.



TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3. Verwijdering
van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van afvalstoffen* Onderafdeling 2. Selectieve inzameling - Artikel 277 en Artikel 278 worden
opgeheven:
Artikel 277
Alle glazen voorwerpen dienen ontdaan te worden van deksels,
stoppen en omwikkelingen en dienen leeg en voldoende gereinigd
te zijn.
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Artikel 278
§ 1. Het deponeren van ander huisvuil dan glas in de glasbollen is
verboden. Het is verboden om naast de glascontainers of glasbollen
lege of volle dozen, kratten, zakken, glas of andere voorwerpen
achter te laten. Dit wordt beschouwd als sluikstorten*.
§ 2. Het is verboden glas te deponeren in de glascontainers of
glasbollen tussen 20 uur en 8 uur.


TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3. Verwijdering
van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van afvalstoffen* Onderafdeling 2. Selectieve inzameling - Artikel 280 en Artikel 282 worden
gewijzigd:
Artikel 280
Het papier en karton moet worden samengebonden of verpakt in kartonnen
dozen, op een wijze dat het papier of karton door de wind niet kan worden
meegenomen, waarvan het gewicht niet hoger mag zijn dan 18 kg. 15 kg.
Het papier en karton mag slechts tussen 19 17 uur van de dag voorafgaand aan
de dag waarop de ophaling van het papier en karton zal plaatsvinden en 5 uur
door de inwoners buiten geplaatst worden.
Artikel 282
Het K.G.A. moet afzonderlijk van andere afvalstoffen worden
aangeboden.
Het K.G.A dient, tenzij het fysisch onmogelijk of niet aangewezen is,
afzonderlijk van andere afvalstoffen aangeboden te worden.
Hiervoor wordt een milieubox ter beschikking gesteld van de gezinnen.
De milieubox is eigendom van het Vlaams Gewest en wordt slechts voor
gebruik ter beschikking gesteld. De gebruikers zijn persoonlijk
verantwoordelijk voor het gebruik van de milieubox. Het gebruik van de
milieubox dient te geschieden overeenkomstig de bepalingen van dit
reglement.
Een geactualiseerde lijst van de K.G.A.-afvalstoffen zal steeds aan dit
reglement gehecht zijn, als bijlage.



TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3. Verwijdering
van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van afvalstoffen* Onderafdeling 2. Selectieve inzameling - Artikel 283 en Artikel 284 worden
opgeheven:
Artikel 283
De aan de inwoners overhandigde milieubox is en blijft verbonden met
het adres alwaar ze is afgeleverd.
Ingeval van verhuizing is het de gebruiker niet toegestaan om de
milieubox mee te nemen naar diens nieuw adres.
Bij verhuizing zijn de inwoners verplicht de milieubox in goede staat en
geledigd achter te laten voor de nieuwe bewoners. Indien er geen
nieuwe bewoners komen, dienen de inwoners de milieubox af te leveren
bij de bevoegde dienst in de gemeente.
Eigenaars van nieuwbouw en/of appartementen* of van
woongelegenheden die na verbouwing ontstaan, alsook de eigenaars
van huurwoongelegenheden waarvan de milieubox verdwenen is,
worden verplicht een milieubox af te halen bij de bevoegde dienst in de
gemeente.
Artikel 284
Het aangeboden K.G.A. wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke
verpakking, inclusief buitenverpakking, aangeboden om de identificatie
te vereenvoudigen en indien nodig brengt de voortbrenger zelf
aanduiding over aard en samenstelling van het K.G.A. op de verpakking
aan.
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Produkten van verschillende aard mogen niet worden samengevoegd en
tevens moet de verpakking van elk afzonderlijk produkt worden
aangepast om lekken of andere ongewenste effecten te voorkomen.


TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3. Verwijdering
van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van afvalstoffen* Onderafdeling 2. Selectieve inzameling – Artikel 287 § 3 wordt gewijzigd:
Artikel 287
§ 3. De tuinafvalbakken mogen slechts tussen 19 17 uur van de dag
voorafgaand aan de dag waarop de ophaling van het tuinafval zal
plaatsvinden en 5 uur door de inwoners buiten geplaatst worden aan de
rand van de openbare weg.



TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3. Verwijdering
van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van afvalstoffen* Onderafdeling 2. Selectieve inzameling - H. Selectieve inzameling van plastiek-,
metaal- en drankverpakking (P.M.D.), Artikel 292 en Artikel 294 worden
gewijzigd:
H. Selectieve inzameling van plastiek-, metaal- en drankverpakking
(P.M.D.) Selectieve inzameling van PMD
Definitie: Voor de toepassing van deze verordening is PMD:
- de harde Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen
(inclusief kroonkurken en metalen deksels en schroefdoppen)
en Drankkartons, ontstaan door de normale werking van een
particuliere huishouding en een vergelijkbare
bedrijfsactiviteit.
De aangeboden harde plastic verpakkingen, metalen
verpakkingen en drankkartons mogen geen KGA, glas,
etensresten of andere afvalstoffen bevatten.
- plastic films, plastic folie en plastic zakken, ontstaan door de
normale werking van een particuliere huishouding en een
vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
De aangeboden plastic folie, plastic films en plastic zakken
mogen geen KGA, etensresten of andere afvalstoffen bevatten.
De sorteerregels vermeldt op de PMD-inzamelzak moeten gevolgd
worden.
Artikel 292
§ 1. Het P.M.D.-afval moet verpakt worden in speciaal daartoe bestemde
recipiënten (de P.M.D.-zak). Deze P.M.D.-zakken zijn verkrijgbaar bij de
verkooppunten door het college van burgemeester en schepenen
vastgesteld tegen een door de Gemeenteraad bepaald bedrag.
§ 2. De verschillende fracties van het P.M.D.-afval mogen gemengd in het
daartoe bestemde recipiënt worden aangeboden.
§ 3. Het gewicht van een P.M.D.-zak mag niet hoger zijn dan 18 kg 15 kg
en het recipiënt moet volledig gesloten worden aangeboden.
Artikel 294
Het PMD-afval mag slechts tussen 19 17 uur van de dag voorafgaand aan
de dag waarop de ophaling van het PMD-afval zal plaatsvinden en 5 uur
door de inwoners buiten geplaatst worden aan de rand van de openbare
weg.



TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3. Verwijdering
van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van afvalstoffen* Onderafdeling 2. Selectieve inzameling – Artikel 306 en Artikel 308§1 ‘plastiekmetaal- en drankverpakkingen (P.M.D.)’ wordt vervangen door 'PMD':
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Artikel 306
Ondergrondse inzamelsystemen zijn installaties voor afvalstoffenbeheer die
worden gekenmerkt door een klein bovengronds gedeelte (inwerpzuil) en
een grotere ondergrondse opslagruimte.
Ondergrondse inzamelsystemen zijn een alternatief op de selectieve huisaan-huis-inzameling van volgende fracties: huisvuil, papier en karton en
plastiek- metaal- en drankverpakkingen (P.M.D.) PMD en hebben tot
doel een oplossing te bieden voor knelpunten waarmee de betrokken burger
als de ophaaldiensten geconfronteerd worden. Door benutting van de
ondergrondse ruimte zou de belasting op de stedelijke infrastructuur, o.a.
visuele vervuiling van het straatbeeld kunnen verminderen.
Artikel 308
§1 In ondergrondse selectieve inzamelsystemen mogen enkel volgende
afvalstoffen aangeboden worden: huisvuil, papier en karton en plastiekmetaal- en drankverpakkingen (P.M.D.) PMD zoals gedefinieerd in het
begrippenkader van het bijzonder deel.


TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3. Verwijdering
van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van afvalstoffen* Onderafdeling 2. Selectieve inzameling – Artikel 309 wordt gewijzigd:
Artikel 309
§ 1. De inzameling en verwijdering van asbestcement is op het
recyclagepark van Kuurne verboden.
§ 2. De gemeente Kuurne stuurt de inwoners van de gemeente
Kuurne nominatief door naar Imog (Kortrijksesteenweg 264, 8530
Harelbeke) tegen de voorwaarden en tarief voor de burger:
asbestcement : 0,2 euro per kilogram.
§ 3. De contantbelasting vermeld in Artikel 309 § 2 voor
asbestcement is per gezin verschuldigd voor de hoeveelheden die
100 kilogram per beurt met een maximum van 200 kilogram per
gezin per jaar overschrijden.
§ 1. De inzameling en verwijdering van asbestcement is op het
recyclagepark van Kuurne verboden.
§ 2. De inwoners van Kuurne kunnen met hun cementgebonden
asbest terecht op het intergemeentelijk recyclagepark van Imog
(Kortrijksesteenweg 264, 8530 Harelbeke) tegen de voorwaarden
en tarief voor de burger.



TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3. Verwijdering
van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van afvalstoffen* Onderafdeling 2. Selectieve inzameling – N. Selectieve inzameling van textiel en
artikel 309a worden toegevoegd:
N. Selectieve inzameling van textiel
Artikel 309a
§1. Definitie:
Alle kledij, lederwaren (zoals schoenen en handtassen en
broeksriemen), beddengoed, woningtextiel (zoals gordijnen,
tafelkleden,…), speelgoedknuffels, propere lappen en lompen,
enz., die ontstaan door de normale werking van een particuliere
huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
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§2. Inzameling:
Het textielafval wordt ingezameld in de textielcontainers die
verspreid staan opgesteld in de gemeente en op de
recyclageparken. Het kan eveneens huis aan huis worden
ingezameld langs de straten, wegen en pleinen waar de
ophaling is ingericht. Alleen de organisaties waarmee de
gemeente een overeenkomst heeft afgesloten zijn gemachtigd
textielcontainers te plaatsen, respectievelijk huis aan huis
inzameling te organiseren. Textielcontainers die zijn opgesteld
zonder toelating kunnen in opdracht van het college van
burgemeester en schepenen worden verwijderd en in bewaring
genomen worden. Het wegnemen en bewaren van de container
gebeurt op kosten en risico van diegene die de container heeft
geplaatst.
§3. Wijze van aanbieding:
Bij de selectieve ophaling van textielafval dient het textiel
zorgvuldig in een afgesloten recipiënt te worden aangeboden.
Het is verboden om naast de textielcontainers textielafval of
andere voorwerpen achter te laten, ook al is de container
volledig gevuld. Dit wordt beschouwd als sluikstorten.


TITEL 7. HANDEL - HOOFDSTUK 5. Nachtwinkels en bureaus voor
telecommunicatie - Artikel 344, Uitbatingvergunning*, §3 wordt gewijzigd:
Artikel 344, Uitbatingvergunning*
2. een financieel onderzoek: een onderzoek naar de betaling van alle
verschuldigde stadsgemeentefacturen en aanslagbiljetten, van welke aard
ook, die betrekking hebben op de vestigingseenheid en de uitbater.



BEGRIPPENKADER VAN HET BIJZONDER DEEL - definitie Huisvuil - 'plastiekmetaal- en drankverpakkingen (P.M.D.)' wordt vervangen door 'PMD':
Huisvuil
= Alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een
particuliere huishouding, hondenpoep inbegrepen en afvalstoffen die
daarmee gelijkgesteld worden bij besluit van de Vlaamse Regering en die in
het door het Gemeentebestuur vastgestelde recipiënt voor de
huisvuilophaling kunnen geborgen worden; met uitzondering van papier,
karton, glas, Klein Gevaarlijk Afval (KGA)*, Tuinafval* en PlastiekMetaal- en Drankverpakkingen (P.M.D.) PMD en andere selectief
ingezamelde afvalstoffen. Huisvuil omvat tevens het sorteerresidu van
PMD-afval.

3. Wijzigingen in beide delen van de algemene politieverordening:
 'containerpark' wordt vervangen door 'recyclagepark'.
 'K.G.A.' en 'K.G.A' wordt vervangen door 'KGA'.
 'P.M.D.' en 'P.M.D' wordt vervangen door 'PMD'.
4. Volgende bijlagen worden vervangen door de geactualiseerde versie:
 Bijlage I: Artikel 52 A.R.A.B.;
 Bijlage II: Klein gevaarlijk afval - K.G.A.;
 Bijlage III: Gemeentelijk reglement voor de organisatie van een openbare markt;
 Bijlage V: Huishoudelijk reglement sportinfrastructuur Kuurne wordt vervangen
door:
o Bijlage V: Reglement van inwendige orde Zwembad Kuurne
geëxploiteerd door FARYS|TMVW;
o Bijlage VI: Reglement van inwendige orde Sportcomplex te Kuurne
geëxploiteerd door FARYS|TMVW.
 Bijlage VI tot en met IX worden bijlage VII tot en met X.
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Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan de Bestendige Deputatie van de
Provincieraad, de Procureur des Konings, de griffier van de rechtbank van eerste aanleg
te Kortrijk, de griffier van de politierechtbank van Kortrijk, aan de sanctionerende
ambtenaren, de bemiddelingsambtenaar, de korpschef van de PZ VLAS en aan de
voorzitter van het politiecollege.
Artikel 3
Deze beslissing is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht.
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