Notulen van de GECORO
Hulshout d.d. 07.10.2010
(6e samenkomst)

De vergadering wordt geopend om 20.10 uur.

DAGORDE
1

Ontwerp van de Politiecodex

Een aantal leden van de GECORO merkt op zij geen uitnodiging hebben ontvangen voor de algemene
vergadering over de Politiecodex van 14 september 2010. De secretaris zal deze opmerking
overmaken aan het secretariaat dat de uitnodigingen heeft verstuurd.
Een lid van de GECORO heeft volgende algemene opmerkingen bij de tekst van de Politiecodex:
1. De inleiding op p. 6 bepaalt dat het reglement gericht is op een “goede handhaving voor wat betreft
de netheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op het openbaar domein en aanpalende terreinen”.
Heel wat artikels in de uiteindelijke Politiecodex gaan aan deze vier doelstellingen voorbij en dienen te
worden geschrapt.
2. In de tweede paragraaf van de inleiding (p.6) staat vermeldt dat het reglement wil bijdragen tot de
leefbaarheid o.a. door “overlast, in zijn ruimste zin, te sanctioneren”. Daar de GAS-procedure een
toegewezen bevoegdheid is, dient deze dan niet in een beperkte zin in plaats van in ruime zin te
worden geïnterpreteerd?
3. Heel wat definities in de Politiecodex zijn geen correct Nederlands. Dit roept vragen op over hun
juridische waarde. Men dient definities of over te nemen uit bestaande wetgeving, of alleen correcte en
bestaande Nederlandse woorden te gebruiken (zie b.v. “wildplassen”).
Een laatste algemene opmerking is dat heel wat aspecten in de Politiecodex weinig tot niets met
ruimtelijke ordening te maken hebben. Deze werden dan ook niet in extenso besproken in de
GECORO.
Volgende opmerkingen kwamen uit de GECORO bij de bespreking van de verschillende delen:
Deel 2 Verkeer
Geen opmerkingen.
Deel 3 Openbare rust
Geen opmerkingen wegens niet van stedenbouwkundige aard.
Deel 4 Dieren
Geen opmerkingen wegens niet van stedenbouwkundige aard.
Deel 5 Inname en doorgang openbaar domein
Hoofdstuk 5 Beplanting: dit is geen onderwerp voor de Politiecodex, maar is een zaak van ruimtelijke
ordening die dient geregeld te worden in een stedenbouwkundige verordening.
De artikels 192-194 betreffende de “hinderlijke beplanting” dienen te worden afgezet tegen beleid op
andere domeinen. Met name de hinderlijke beplanting op kruispunten dient te worden vergeleken met
b.v. het parkeerbeleid, waar op bepaalde kruispunten wel parkeren tot op de hoek is toegelaten.
Deel 6 Reinheid
1

Artikels 247-250 betreffende het overwelven van baangrachten hoort niet thuis in een Politiecodex
daar ze niet beantwoorden aan één van de vier doelstellingen uit de inleiding: netheid, gezondheid,
veiligheid en rust.
Hoofdstuk 5 Afloop van regenwater en afvalwater: hoort niet thuis in een Politiecodex daar het niet
beantwoordt aan één van de vier doelstellingen uit de inleiding: netheid, gezondheid, veiligheid en
rust.
Deel 7 Diverse bepalingen
Hoofdstuk 3 Begraafplaatsen en lijkbezorging: hoort niet thuis in een Politiecodex daar het niet
beantwoordt aan één van de vier doelstellingen uit de inleiding: netheid, gezondheid, veiligheid en
rust.

Advies van de GECORO
De GECORO verleent het volgende advies betreffende de Politiecodex:
1. Heel wat artikels in de Politiecodex gaan aan de vier doelstellingen van de inleiding – netheid,
gezondheid, veiligheid en rust – voorbij en dienen te worden geschrapt. Dit betreft de volgende
artikels:
- artikels 247-250 betreffende het overwelven van baangrachten
- artikels 418-440 betreffende de afloop van regenwater en hemelwater
- artikels 495-539 betreffende begraafplaatsen en lijkbezorging
2. Het reglement mag niet zoals in de inleiding staat vermeld in “ruimste zin” worden opgevat maar
net in beperkte zin daar de gemeentelijke administratieve sancties een toegewezen bevoegdheid zijn.
3. Artikels 176-191 betreffende beplanting hoort niet thuis in een politiecodex maar is
stedenbouwkundig van aard en dient te worden geregeld in een stedenbouwkundige verordening.
4. Artikels 192-194 betreffende hinderlijke beplanting dienen te worden afgezet tegen beleid op andere
domeinen. Met name de hinderlijke beplanting op kruispunten dient te worden vergeleken met b.v. het
parkeerbeleid, waar op bepaalde kruispunten wel parkeren tot op de hoek is toegelaten.
5. Heel wat definities in de Politiecodex zijn geen correct Nederlands. Dit roept vragen op over hun
juridische waarde. Men dient definities of over te nemen uit bestaande wetgeving, of alleen correcte en
bestaande Nederlandse woorden te gebruiken (zie b.v. “wildplassen”). De GECORO raadt aan om de
tekst te laten nalezen door een taalspecialist met juridische kennis.
De vergadering wordt gesloten om 21h46.
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