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- Hun eerste taak bestaat erin erop toe te zien dat geen dranken geserveerd of verbruikt 
worden op de openbare weg, buiten de fuifzaal of buiten het terrein van een 
openluchtevenement, dat ramen en deuren tijdig worden gesloten en dat zowel bij 
gesloten als bij open ramen en/of deuren de muziek uit de zaal niet luider klinkt dan 
bepaald in hoofdstuk 4 van dit politiereglement. 

- Het tweede aspect van hun taak richt zich tot het uitgaand publiek.  De stewards spreken 
mensen aan die zich te buiten gaan aan elke vorm van gedrag die overlast betekent voor 
de buurtbewoners. 

- Wanneer zij moeilijkheden ondervinden bij de uitvoering van hun taak nemen zij dadelijk 
contact op met de politiediensten. De stewards vermijden dat hun tussenkomsten 
escaleren.  Bovendien verwittigen zij altijd de politiediensten bij strafrechterlijke feiten. 

 

Art. 3.3.5. Administratieve geldboetes 

Diegene die de bepalingen van de artikelen 3.3.1. - art. 3.3.2. a) - 3.3.3.overtreedt wordt 
bestraft met een administratieve geldboete tussen minimum 62,50 EUR en maximaal 250,00 
EUR. 
 

Afdeling 3.4: Allerlei publiciteit en verkiezingspropaganda op of langs de 
openbare wegen 

Art. 3.4.1. 

Publiciteit op of langs de openbare wegen gebeurt enkel op panelen, zuilen of ladderborden, 
geplaatst door het gemeentebestuur. 
Geen plakbrief, bericht, paneel, drukwerk of welk handschrift ook mag elders op het 
openbaar domein aangeplakt of aangebracht worden.  
Berichten betreffende verkopen zijn toegelaten op muren of deuren van de te verkopen 
eigendommen. 
Er wordt per paneel of zuil slechts één affiche per activiteit toegestaan.  
Het verven van teksten of tekeningen is eveneens verboden. 
Affiches worden evenmin aangebracht op ramen, deuren, rolluiken, muren enz. van 
leegstaande of verwaarloosde panden. 
  

Art. 3.4.2. 

Aanplakkingen zoals vermeld in art. 3.4.1. mogen slechts worden aangebracht mits 
duidelijke vermelding van de naam van de verantwoordelijke, zijn adres en telefoonnummer. 

Art. 3.4.3.  

Benevens de daartoe bevoegde ambtenaren van andere overheden, zullen de 
gemeentediensten en de lokale politie ambtshalve alle publiciteit verwijderen die ten 
onrechte werd aangebracht.  De aanbrengers, de inrichters of de uitgevers van deze 
publiciteit moeten de gemaakte opruimingskosten, conform de bepalingen van het vigerende 
retributiereglement voor uitvoering van werken voor derden, betalen.   
De verwijderde publiciteit moet binnen de 10 dagen zijn afgehaald in de gemeenteloods. 

Art. 3.4.4.  

Het is verboden stukken die rechtmatig aangeplakt zijn, met uitzondering van de activiteiten 
die reeds voorbij zijn, te beschadigen, af te scheuren, te bevuilen, onleesbaar te maken of te 
overplakken. 
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Art. 3.4.5.  

Bordjes met affiches, voor de aankondiging van een manifestatie of een evenement op privé-
terrein mogen niet geplaatst worden op een manier waardoor de verkeers- en 
signalisatieborden niet meer zichtbaar zijn en/of het zicht van de weggebruiker wordt 
belemmerd (vooral in bochten en op kruispunten). Op deze borden moet steeds de 
verantwoordelijke uitgever vermeld staan. 

Art. 3.4.6.  

a) Het is verboden alle politieke en verkiezingspropaganda op de panelen, zuilen of 
ladderborden, geplaatst door de gemeente aan te brengen, met uitzondering van de borden 
die hiertoe speciaal door de gemeente geplaatst worden naar aanleiding van verkiezingen. 
b) Het is niet toegestaan allerlei publiciteit of verkiezingspropaganda op de straat te gooien. 

Art. 3.4.7.  

Autocaravanen, het rondrijden met wagens voorzien van een geluidsinstallatie en andere 
manieren van publiciteit (zoals spandoeken, enz.) is onderworpen aan een toelating van de 
burgemeester. 

Art. 3.4.8. Administratieve geldboetes 

Diegene die de bepalingen van de artikelen 3.4.1. - 3.4.2. - 3.4.4. - 3.4.5. – 3.4.6. a) - 3.4.6. 
b) - 3.4.7. overtreedt wordt bestraft met een administratieve geldboete tussen minimum 
62,50 EUR en maximaal 250,00 EUR. 
 
 

Afdeling 3.5: Identificatie van personen 

Art. 3.5.1.  

Voor de toepassing van dit reglement wordt onder het gelaat verstaan: “het voorhoofd, de 
wangen, de ogen, de neus en de kin”. 

Art. 3.5.2.  

Behoudens andersluidende wettelijke of reglementaire bepalingen of behoudens schriftelijke 
en voorafgaande gemotiveerde toelating van de burgemeester, is het verboden op het 
openbaar en het privaat domein van de overheid het gelaat volledig te bedekken zodanig dat 
de identificatie van de persoon onmogelijk is. 
Het in het voorgaande lid voorziene verbod geldt niet voor activiteiten met commerciële 
doeleinden en culturele en sportieve manifestaties die de burgemeester bepaalt, zoals bv. 
carnaval, processies, georganiseerde stoeten, sinterklaas, kerstman e.a.. 

Afdeling 3.6: De kermissen 

 

Afdeling 3.6: De kermissen 

 

AFDELING 3.6.1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in 
kermisgastronomie op openbare kermissen 

 
Artikel 3.6.1.1. Toepassingsgebied  
 
Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of voorafgaand toegelaten door de 
gemeente Linter om, op vastgestelde plaatsen en tijdstippen, de uitbaters van 


