Bijlage 3
Model van algemene politieverordening
politieverordening op het tijdelijke
tijdelijke verblijf van
woonwagenbewoners (in te voegen in het algemene
algemene politiereglement van de
politiezone)
Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op de tijdelijke plaatsing van een of meer
woonwagens op een pleisterplaats.
Onder woonwagen wordt verstaan: een motorvoertuig of een aanhangwagen die in
het verkeer gebracht kan worden en die gebruikt wordt voor permanente en nietrecreatieve bewoning.
Een pleisterplaats is een terrein dat gebruikt wordt voor het tijdelijke verblijf van
woonwagenbewoners in woonwagens, gedurende maximaal negentig dagen per
jaar.
Voor de plaatsing van een woonwagen op een grond meer dan negentig dagen per
jaar is een stedenbouwkundige vergunning vereist.

Toestemming

Iedereen die met een woonwagen gebruikmaakt van een pleisterplaats, moet
beschikken over een voorafgaande toestemming van de burgemeester. Als de grond
geen eigendom is van de gemeente, moet de eigenaar van het terrein ook
toestemming verlenen.
De burgemeester moet de aanvraag om de grond te gebruiken, op voorhand
schriftelijk, mondeling, telefonisch of elektronisch ontvangen hebben. De
burgemeester verleent al dan niet een vergunning voor het tijdelijke verblijf op
basis van de ruimtelijke bestemming van het terrein, de toestemming van de
eigenaar van de grond, de aanwezigheid van de nodige voorzieningen, het
menswaardig wonen en de garanties op het vlak van openbare orde, veiligheid en
hygiëne.
De burgemeester kan een andere, meer geschikte locatie aanduiden.
Woonwagens van personen of gezinnen die deelnemen aan een evenement dat
georganiseerd is door het college van burgemeester en schepenen en waarvoor het
toestemming heeft verleend, zoals een circus of kermis, staan op de plaats die
daarvoor is aangewezen.

Gebruiksvoorwaarden

De gebruiker van een pleisterplaats zorgt ervoor dat de rust, de veiligheid en de
gezondheid van de andere bewoners en de buurt niet in het gedrang komen.
De burgemeester stelt de voorwaarden en de termijn vast voor het tijdelijke verblijf.
Voor woonwagens die geplaatst worden in het kader van een evenement dat het
college van burgemeester en schepenen organiseert, of waarvoor het toestemming
verleent, geldt de reglementering die bepaald is voor dergelijke evenementen. Als in
een dergelijke reglementering niet voorzien is, mogen woonwagens geplaatst
worden tijdens het evenement, maximaal twee dagen om het evenement voor te
bereiden, en twee dagen om af te breken en op te ruimen. De termijnen kunnen
door de burgemeester verlengd worden. De verantwoordelijke van het evenement
meldt aan het college van burgemeester en schepenen hoeveel woonwagens
geplaatst zullen worden, alsook de identiteit van de volwassen bewoners, op het
ogenblik dat de woonwagens aankomen of vooraf.

Sancties

Inbreuken op dit reglement worden bestraft met de schorsing of intrekking van de
vergunning. Overtreders van deze verordening kunnen van het gemeentebestuur
het bevel krijgen om het terrein binnen de opgegeven termijn te verlaten.
Zo nodig worden de woonwagens, voertuigen en constructies verwijderd op kosten
en risico van de overtreders. Als het gemeentebestuur andere maatregelen moet
uitvoeren om de overtreding te beëindigen of schade te herstellen, worden de
kosten verhaald op de standplaatshouder.
Die sancties doen geen afbreuk aan de bevoegdheid van de burgemeester om een
politiemaatregel te nemen op grond van de Nieuwe Gemeentewet en het
Gemeentedecreet als de openbare orde in het gedrang komt of als er openbare
overlast is. De burgemeester kan de politie of ambtenaren, bedienden en werklieden
van de gemeente inzetten om de materiële uitvoering te verzekeren.

