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BELANGRIJKE BERICHT AAN VAKANTIEGANGERS
Ter attentie van alle mensen die in dit toeristische gasthuis/vakantiewoning
verblijven.
Overeenkomstig artikel 561.1 van het Belgische strafwetboek, de wet van 24 juni
2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en de artikels 138, 140,
141, 142 van de ordonnantie van de bestuurlijke politie van de politiezone 5290,
zullen alle feiten die onder nachtlawaai en geluidshinder vallen bestraft worden door
de politie die ze vastgesteld zal hebben.
In dit verband zal een gemeentelijke administratieve sanctie of een onmiddellijke
inning opgelegd worden aan de dader van onrust en geluidshinder.
Voor de buitenlandse huurders zal de betaling van die boete onmiddellijk geëist
worden bij het ingrijpen van de politiediensten.
Het maximumbedrag van de administratieve geldboete is :
350 euros voor een meerderjarige.
175 voor een minderjarige die meer dan 14 is.
Een administratief beslag van het gebruikte materiaal voor de geluidsversterking zal
ook voorgeschreven kunnen worden door de officier van bestuurlijke politie die zulke
feiten heeft vastgesteld.
Art. 138 ABP : Onverminderd de bepaligen betreffende de bestrijding van geluidshinder is elk geluid of rumoer bij dag dat van aard is om de rust van de bewoners te
verstoren, verboden, wanneer het zonder noodzaak wordt veroorzaakt.
Art. 140 ABP : Zijn op de openbare weg en op de private eigendommen - behalve voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester en onverminderd de
eventueel vereiste milieuvergunning - verboden :
– het afschieten van voetzoekers of ander pyrotechnisch materiaal;
– het gebruik van luidsprekers, versterkers of alle andere geluidsinstallaties.
Art. 141. 1 ABP : Organisatoren van publieke of private vergaderingen en uitbaters van lokalen waar dergelijke vergaderingen gehouden worden, moeten ervoor zorgen
dat het binnen voortgebrachte lawaai de bewoners uit de buurt niet stoort.
Art. 141. 3 ABP : De bewoners dienen hun radio-, televisie- of gelijkaardige toestellen zodanig te regelen dat zij de openbare rust niet verstoren, in het bijzonder die
van hun buren.
Art. 141. 4 ABP : Als hinderlijk wordt beschouwd een herhaald geluid met behulp van versterkers dat als gevolg heeft voorwerpen binnen de bewoonde gebouwen van
de buren te doen trillen.
Art. 142. 1 ABP : Behoudens toestemming verleend door de bevoegde overheid in het kader van de wetgeving betreffende de bestrijding van geluidshinder is het
verboden, zonder noodzaak, zelfs op een privéterrein, alle machines met een motor die zoveel lawaai maken dat de openbare rust verstoord word, te gebruiken.
Art. 142. 11 ABP : Indien het niet mogelijk is de overtreding met de geschikte apparatuur of het daartoe opgeleid personeel vast te stellen, mag de intensiteit van de
geluidsgolven die hoorbaar zijn op de openbare weg, wanneer ze van binnen een voertuig of gebouw worden geproduceerd, het niveau van het straatgeluid (zonder deze
geluidsgolven) niet overschrijden en dit omgevingsgeluid dus niet verhogen, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de wetten en decreten betreffende de strijd
tegen geluidshinder. Deze geluiden mogen in geen geval tussen 22 uur en 7 uur buiten waarneembaar zijn. De diensten die gemachtigd zijn om deze verhoging vast te
stellen, kunnen de geluidsbron tijdelijk doen stoppen. Ingeval van overtreding - en dus als het verschil door de diensten wordt waargenomen - kunnen de toestellen die
zulke golven uitzenden bestuurlijk in beslag worden genomen overeenkomstig de richtlijnen en onder verantwoordelijkheid van een officier van bestuurlijke politie.
Art. 561. 1 Sw (2.12 GAS) : zij die zich schuldig maken aan geluidshinder of nachtslawaai waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord.

