
Provincie Limburg Arrondissement Hasselt STAD BERINGEN 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 

Openbare zitting van maandag 9 januari 2006 

AANWEZIG: Marcel Mondelaers - burgemeester-voorzitter 
Marcel Theunis, Maurice Webers, Anne Wouters-Cuypers, Annie Leyssens, Mario 
Volders, Davy Schops - schepenen -
August Leten, Johan Claes, Eugeen Degreef, Pierre Aerts, Jozef Vanderstraeten, 
Roger Theunis, Jan Vanhamel, Ann Heyligen, Daniel Soeffers, Bert Schoofs, 
Eugeen Vanhees, Jozef Caubergs, Patrick Witters, Heidi Rodasik, Martin Schuyten, 
Alfons Vanbrabant, Mark De Zutter, Marie-José Wolfs, Jozef Mertens, Ferdinand 
Houtmeyers, Henricus Leyssens, Fanny Ceunen, Leonie Vanhoudt - raadsleden 
Luc Vrijdaghs - secretaris 

Ndc: 
013 Gemeentelijk politiereglement betreffende geluidshinder. 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op artikel 13 van de wet van 18/07/1973 betreffende de bestrijding van 
geluidshinder; 
Gelet op het koninklijk Besluit van 24/02/1977, houdende vaststelling van 
geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen; 
Gelet op de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 
houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, 
meerdere malen gewijzigd, Vlarem I genoemd; 
Overwegende dat het past ter bescherming van het leefmilieu maatregelen te nemen; 
Overwegende dat lawaai schadelijk is voor het menselijk organisme; 
Overwegende dat overdreven lawaai van aard is om de openbare rust, gezondheid en 
orde te verstoren; 
Overwegende dat het nuttig is een éénvormig reglement te hebben over het ganse 
grondgebied van de lokale politie Beringen - Ham -Tessenderlo; 

Met eenparigheid van stemmen, 
BESLUIT: 

I. Algemene bepalingen van verplichtingen. 
Artikel 1 : 
Onverminderd de wetten en besluiten betreffende de bestrijding van de geluidshinder, 
zijn de hiernavolgende bepalingen tot bestrijding van de geluidshinder van toepassing 
op het grondgebied van de Stad Beringen. 

Artikel 2: " 
Is verboden, om het even welke geluid, gerucht of rumoer gedurende de dag en de 
nacht, veroorzaakt zonder reden of zonder noodzaak of dat is toe te schrijven aan een 
gebrek aan vooruitzicht en voorzorg en dat van aard is de rust van de inwoners in het 
gedrang te brengen. 

Artikel 3: 
Onverminderd de toepassing van artikel 2 is het gebruik van de geluidsbronnen 
vermeld in ds sntiksien 4 tot sn rnst 15 ondsrworpsn ssn ds in dszs srtiksisn 
vermelde bijzondere voorschriften. 

II. Bijzondere bepalingen en voorschriften. 
Artikel 4: . 
Het is verboden op de openbare weg en op de openbare plaatsen ( groene zone's, 
parken, e.a. ) in open lucht radio's, televisietoestellen, platendraaiers, 
registreerapparaten, luidsprekers en in het algemeen alle soorten ontvang- en 
zendtoestellen of enig geluidsproducerend elektronische toestel te laten functioneren, 
tenzij de voortgebrachte geluidssterkte het niveau van 45 db (A) niet overtreft. Het 



gebruik van deze toestellen binnenshuis, op particuliere eigendom of in een 
motorrijtuig, mag niet hoorbaar zijn op de openbare weg en openbare plaatsen, 
onverminderd de geldende wetgeving voor wat betreft geluid van elektronische 
versterkte muziek. Het is verboden om toebehoren bij het voertuig (o.a. 
koelinstallaties) draaiend te houden terwijl het voertuig stilstaat. 

Artikel 5: 
Het gebruik van voertuigen uitgerust met of voorzien van luidsprekers en bestemd 
voor het maken van reclame en propaganda is onderworpen aan de voorafgaande 
geschreven toelating van de Burgemeester. Deze toelating moet steeds in het 
voertuig aanwezig zijn. Die toelating kan slechts toegestaan worden van 09 uur tot 19 
uur in de periode van 1 oktober tot 31 maart en van 09 uur tot 22 uur in de periode 
van 1 april tot 30 september. Daarenboven mag het voortgebrachte geluid het niveau 
van 50 db (A) niet overschrijden in de woningen. Het geproduceerde geluidsniveau 
mag daarenboven niet hoger liggen dan 90 db (A). 

Artikel 6: 
Het aanwenden van fluiten, sirenen, bellen, klokken, muziek, geluidverwekkende 
hulpmiddelen, door handelsinrichtingen, bewegende verkoopsinrichtingen, venters of 
leurders, opkopers van oude of nieuwe voorwerpen en dienstverleners, met het doel 
de aandacht te trekken op de verkoop van een product of het verlenen van een dienst, 
is enkel toegelaten: 
- voor de periode van 1 oktober tot 31 maart dagelijks tussen 09 uur en 19 uur 
- voor de periode van 1 april tot 31 september dagelijks van 09 uur tot 22 uur 
De bovengenoemde geluidssignalen mogen niet meer dan 50 db (A) bedragen in de 
woningen. Verder mag het geluidssignaal niet langer dan 10 seconden duren en moet 
er minstens een rustpauze van 1 minuut gerespecteerd worden tussen 2 
opeenvolgende geluidssignalen. Het geproduceerde geluidsniveau mag daarenboven 
niet hoger liggen dan 90 db (A) 

Artikel 7: 
In de werkhuizen of andere inrichtingen is het verboden tussen 22 uur en 6 uur het 
begin of het einde van de arbeid of van rustpauzen aan te kondigen bij middel van 
signalen af andere geluidsbronnen die buiten de gebouwen hoorbaar zijn. De in dit 
verband voortgebrachte geluiden mogen tussen 6 uur en 22 uur niet langer duren dan 
15 seconden. 

Artikel 8: 
Het gebruik in open lucht van houtzagen of grasmaaiers en andere werktuigen 
aangedreven door ontploffings- of elektrische motoren is verboden tussen 20 uur en 
09 uur. Op zondagen is het gebruik van dergelijke toestellen verboden. De 
verbodsbepalingen van dit artikel zijn echter niet van toepassing op 
landbouwmachines aangewend voor de normale exploitatie van het bedrijf. 

Artikel 9: 
Buiten de erkende terreinen waarop afzonderlijke reglementen van toepassing zijn, is 
het verboden met ontploffingsmotoren aangedreven speeltuigen, experimenteertuigen 
en voertuigen te gebruiken om er oefeningen, vertoningen, persoonlijke - of 
groepsvermakelijkheden, wedstrijden of manifestaties mee te houden of in te richten 
in open lucht, op minder dan 300 meter van woonwijken of woonkernen of enig 
bewoond huis. 

Artikel 10: 
Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de 
jacht is het verboden, zowel op de openbare weg als op private domeinen, 
binnenkoeren, gebouwen en op alle plaatsen palende aan de openbare weg, 
vuurwapens af te vuren, om het even welk vuurwerk af te steken of knalbussen of 
voetzoekers te laten ontploffen. Deze verbodsbepaling is niet van toepassing op de 
schietoefeningen die ingericht worden op de schietstanden welke onderworpen zijn 
aan de bepalingen van Vlarem. 



Artikel 11 : 
Het is verboden al dan niet automatische vogelschrikkanonnen of gelijkaardige 
toestellen te plaatsen op minder dan 200 meter van de nabijgelegen woning. Het is 
verboden deze toestellen te laten werken tussen 22 uur en 6 uur. De ontploffingen 
mogen elkaar niet opvolgen met tussenpozen van minder dan 3 minuten. 

Artikel 12; 
Dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken voor de omwonenden door 
aanhoudend geblaf, geschreeuw of gekrijs. De houders van dieren zijn verplicht hun 
dieren op een degelijke wijze onderdak en verzorging te verlenen. Indien het geluid 
van de dieren van die aard is om de rust van de omwonenden te storen, zijn de 
houders van deze dieren strafbaar met de in onderhavig reglement bepaalde straffen. 

Artikel 13: 
In de campings of bivakplaatsen mogen de geluidsinstallaties niet gebruikt worden 
tussen 20 uur en 9 uur tenzij voor dringende mededelingen. Er zuilen voldoende 
luidsprekers aanwezig zijn, zodanig verdeeld over het terrein dat het geluidsniveau 
gemeten op het terrein nergens 75 db (A) en gemeten aan de rand van het terrein 
nergens 45 db (A) overtreft. 

Artikel 14: 
De aannemers, ambachtslieden en arbeiders die werken uitvoeren op de openbare 
weg en op plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek moeten deze werken 
onderbreken tussen 20 uur en 7 uur en op zon- en wettelijke feestdagen. Voor 
werken van openbaar nut of werken die om technische redenen niet kunnen 
onderbroken worden is een voorafgaande en geschreven machtiging van de 
burgemeester vereist. 

Artikel 15: 
Het lossen van naar de markten in open lucht aangebrachte koopwaren, bakken, 
dozen, kranen en andere voorwerpen, mag niet geschieden voor 6 uur. 

Artikel 16: 
Het geluidsniveau in db(A) wordt gemeten met een geluidsmeter die minstens voldoet 
aan de nauwkeurigheidsvereisten bepaald in de Belgische norm NBN 57680 met 
instelling van de trage dynamische karakteristiek. 
Voor elke meting of reeks van metingen met betrekking tot een zelfde geluidsnorm 
wordt de geluidsmeter afgesteld met behulp van een akoestische ijkbron. 
Zijn bevoegd deze metingen te verrichten: de burgemeester, de officieren van de 
gerechtelijke politie van lokale en federale politie. 
De metingen in woningen dienen te geschieden met gesloten vensters en deuren en 
de microfoon wordt geplaatst op minstens 1 meter afstand van de muren en op een 
hoogte van 1,20 meter boven de vloer. 
Wanneer er geen andere wijze van meten is vastgesteld wordt het geluidsniveau 
gemeten op 1 meter afstand van de geluidsbron en op een hoogte van 1 meter, 
indien het geluid echter wordt voortgebracht in een privé-domein, wordt gemeten op 
de dichtstbijzijnde grens van het domein. 
Bij onmogelijkheid van het meten op 1 meter afstand of op de grens, wordt de meest 
hiertoe behaderde afstand genomen. _ 

Artikel 17: 
Luidsprekers en gelijkaardige apparaten of toestellen die opgesteld zijn in gebouwen, 
afgesloten ruimten, kampeerterreinen of langs de openbare weg, waarvan het geluid 
kan gehoord worden op de openbare weg, kunnen op leder ogenblik tijdelijk verboden 
worden door de politie, indien zij de openbare orde of rust storen, of hinderend blijken 
te zijn voor de buren. 

Artikel 18: 
De burgemeester kan afwijkingen toestaan op de bepalingen van artikelen 4,5,6,8,9 
en 10. 
De aanvraag om een afwijking te bekomen moet schriftelijk gebeuren en minstens 10 
dagen voor de datum waarvoor de afwijking wordt aangevraagd. De aanvraag moet 
minstens de volgende inlichtingen bevatten: 



-datum, doel en uren waarvoor de afwijking wordt aangevraagd; 
-naam en adres van de aanvrager; 
-naam, voornaam, adres en hoedanigheid van de ondertekenaar van de aanvraag. 
De voorafgaande geschreven toelating van de burgemeester moet steeds aanwezig 
zijn op de plaats waar het gebeuren zich voltrekt waarvoor de afwijking wordt 
aangevraagd. De toelating van de burgemeester moet voorgelegd worden op vraag 
van de toezichthoudende ambtenaren. 

Artikel 19: 
Inbreuken op deze verordening worden gestraft met politiestraffen voor zover door 
wetten, decreten of algemene of provinciale verordeningen geen andere straffen 
voorzien zijn. 

Artikel 20: 
Het politiereglement van Beringen van 12 november 2001 betreffende de 
geluidshinder wordt opgeheven. 

Artikel 21 : . 
Zijn bevoegd om toezicht uit te oefenen op de naleving van de bepalingen van 
onderhavig reglement: het personeel van de federale en lokale politie. 

Dit reglement wordt bekend gemaakt zoals voorgeschreven in artikels 112 en 114 van 
de nieuwe gemeentewet en zal overgemaakt worden aan de gouverneur. 
Afschriften van dit reglement worden ingevolge artikel 119 van de nieuwe 
gemeentewet gestuurd aan de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg, aan de 
griffie van de Politierechtbank en de korpschef van de lokale politie. 

NAMENS DE GEMEENTERAAD : 
get. Luc Vrijdaghs get. Marcel Mondelaers 
secretaris voorzitter 

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT: 
In opdracht: 

Artikel 22: 

Luc Vrijdaghs 
secretaris 

Marcel Mondelaers 
burgemeester 


