
Zitting Gemeenteraad 11/03/2020
Aanwezig: J.M. Dedecker, burgemeester;

T. Dedecker, voorzitter;

H. Dierendonck, N. Lejaeghere, E. Van Muysewinkel, schepenen;

D. Gilliaert, voorzitter BCSD;

B. Vandekerckhove, F. Annys, F. Ampe-Duron, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, L. Landuyt, 
C. Niville, D. De Poortere, B. Ryckewaert, S. Van den Bossche, A. Goethaels, L. Verstraete, 
H. Vanheste, R. Vangenechten, M. Van Boven, F. Spaey, J. Töpke, R. De Lille, M. Vermote, 
raadsleden;

J. Vergauwe, algemeen directeur wnd.;

Verontschuldigd: ;

7. Diverse wijzigingen APV - goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;

Gezien de gemeentelijke APV, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 08/12/1987 en later 
gewijzigd;

Overwegende dat enkele wijzigingen noodzakelijk zijn, onder meer i.v.m.:

 regeling aanbrengen driedimensionale voorwerpen op grens privé/openbaar domein;

 verwerken opening recyclagepark

 verwerken wettelijke aanpassingen i.v.m. afval;

 regeling bewaakt hondenstrand (thv badzone “Christal Palace”) invoeren;

 bijwerken regeling vuurwerk en aanverwanten (ingevolge decreet 26/04/2019 ivm 
vuurwerken);

 bijwerken lijst met via gas strafbare overtredingen;

Gezien het decreet lokaal bestuur en de gemeentewet;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

Beslist
Artikel 1: 

In de gemeentelijke algemene politieverordening, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van 
08/12/1987 en later gewijzigd,

1. Worden in hoofdstuk 1 (Maatregelen van ambtswege …) in artikel 2§3 –in numerieke 
volgorde- volgende artikels toegevoegd:

“artikel 98”



“artikel 110 – 2de alinea”

2. Wordt in hoofdstuk 2 (Veiligheid en gemak van…) – afdeling 5 (voorwerpen die op de 
openbare weg… ) –aan artikel 24 een nieuw 3de lid toegevoegd, luidend als volgt:

“Er mogen geen driedimensionale voorwerpen aangebracht worden op het openbaar domein aan 
gevels, ramen, omheiningen en andere constructies zonder voorafgaande toelating van de 
burgemeester of naargelang het geval van de ter zake bevoegde overheid in het kader van 
vergunningenbeleid.

Er wordt geen vergunning verleend voor het aanbrengen van driedimensionale voorwerpen bedoeld in 
het eerste lid in het kader van gelegenheidscampagnes (incl. verkiezingen, verkopingen, 
verhuizingen,…) op de gelijkvloerse verdieping.”

3. Wordt in hoofdstuk 2 (Veiligheid en gemak van…) – afdeling 8 (privatief gebruik…) – 
artikel 36-8 geschrapt en vervangen door:

“De concreet toegelaten afmetingen worden in de vergunning bepaald.”

4. Wordt in hoofdstuk 2 (Veiligheid en gemak van…) – afdeling 8 (privatief gebruik…) – 
in artikel 36-10-7 §4 het laatste lid geschrapt en vervangen door:

“Bij wijze van overgangsbepaling blijven de vergunningen die afgeleverd werden met een expliciete of 
impliciete verwijzing naar bijlage 2 bij deze verordening geldig tot ten laatste 01/01/2022. Bij gehele of 
gedeeltelijke vernieuwing van het terras is deze overgangsbepaling niet van toepassing. Bij heraanleg 
van het gedeelte van de zeedijkwandelweg waarop de vergunning betrekking heeft is deze 
overgangsbepaling niet langer van toepassing wat de betrokken vergunning betreft.”

5. Wordt in hoofdstuk 2 (Veiligheid en gemak van…) – afdeling 8 (privatief gebruik…) – 
in artikel 36-10-20 §1 geschrapt.

6. Wordt in hoofdstuk 2 (Veiligheid en gemak van…) – afdeling 13 (markten) – in artikel 
74-10 – 5de lid de 2de zin beginnend met de woorden “De bepalingen van” en 
eindigend met de woorden “zijn van toepassing.” geschrapt.

7. Worden in hoofdstuk 2 (Veiligheid en gemak van…) – afdeling 13 (markten) – in 
artikel 74-10 de 2de laatste alinea’s geschrapt en vervangen door:

“Bij nalatigheid zal de reiniging (incl. de stortingskosten en het vervoer van en naar de 
verbrandingsoven) gebeuren door of in opdracht van de gemeente op kosten van de overtreder.



Er worden door de gemeentelijke overheid geen containers, vuilnisophaalwagens of dergelijke ter 
beschikking gesteld.”

8. Wordt in hoofdstuk 2 (Veiligheid en gemak van…) – afdeling 15 (kermissen) – in 
artikel 75-22 §3de 2de zin beginnend met de woorden “De bepalingen van” en 
eindigend met de woorden “zijn van toepassing.” geschrapt.

9. Worden in hoofdstuk 2 (Veiligheid en gemak van…) – afdeling 15 (kermissen) – in 
artikel 75-42 de 2 laatste alinea’s geschrapt en vervangen door:

“Bij nalatigheid zal de reiniging (incl. de stortingskosten en het vervoer van en naar de 
verbrandingsoven) gebeuren door of in opdracht van de gemeente op kosten van de overtreder.

Er worden door de gemeentelijke overheid geen containers, vuilnisophaalwagens of dergelijke ter 
beschikking gesteld.”

10. Wordt in hoofdstuk 3 (zee, strand en duinen) – afdeling 5 (dieren) – in artikel 96-21 §2 
het 1ste liggend streepje geschrapt en vervangen door:

“- Op de strook vanaf het strandhoofd met volgnummer op plan MDK = 6 – Westende; referentiepunt 
veiligheidsdiensten = MI06 (gekend als badzone “Christal Palace”) en verder in westelijke richting tot 
de grens met stad Nieuwpoort.

11. Wordt in hoofdstuk 3 (zee, strand en duinen) – afdeling 5 (dieren) – in artikel 96-21 §5 
het 3de liggend streepje geschrapt en vervangen door:

“- Op de strook vanaf het strandhoofd met volgnummer op plan MDK = 6 – Westende; referentiepunt 
veiligheidsdiensten = MI06 (gekend als badzone “Christal Palace”) en verder in westelijke richting tot 
de grens met stad Nieuwpoort moeten honden aan de leiband gehouden worden. De lengte van de 
leiband dient beperkt tot maximum tien (10) meter.”

12. Wordt in hoofdstuk 4 (reinheid en milieuzorg) – afdeling 3 (ophalen en verwijderen van 
vuilnis) – in artikel 106 de eerste alinea onder de opsomming geschrapt en vervangen 
door:

“Het huishoudelijk restafval dient aangeboden te worden in de daartoe speciaal voorziene zak met 
opschrift ‘Middelkerke’.

De PMD-fractie moet in een daartoe speciaal voorziene zak aangeboden worden.”



13. Wordt in hoofdstuk 4 (reinheid en milieuzorg) – afdeling 3 (ophalen en verwijderen van 
vuilnis) – in artikel 106 de zinsnede beginnend met de woorden “De gemeentelijke 
bedrijfsafvalzak’ en eindigend op “buitengezet worden.” geschrapt

14. Wordt in hoofdstuk 4 (reinheid en milieuzorg) – afdeling 3 (ophalen en verwijderen van 
vuilnis) – in artikel 106 de zinsnede beginnend met de woorden “Enkel residenties” en 
eindigend op “aangekochte afvalcontainers.” geschrapt.

15. Wordt in hoofdstuk 4 (reinheid en milieuzorg) – afdeling 3 (ophalen en verwijderen van 
vuilnis) – in artikel 106 de zinsnede beginnend met de woorden “Afvalstoffen die” en 
eindigend op “containerpark.” wordt geschrapt en vervangen door:

“Afvalstoffen die selectief worden opgehaald kunnen ook aangeboden worden op het recyclagepark.”

16. Wordt in hoofdstuk 4 (reinheid en milieuzorg) – afdeling 3 (ophalen en verwijderen van 
vuilnis) – in artikel 106 in de laatste zin tussen de woorden “plaats” en “in” volgende 
zinsnede toegevoegd:

“in de centrale inkom en”

17. Wordt in hoofdstuk 4 (reinheid en milieuzorg) – afdeling 3 (ophalen en verwijderen van 
vuilnis) – in artikel 107 het woord “containerpark” geschrapt en vervangen door het 
woord “recyclagepark”.

18. Wordt in hoofdstuk 4 (reinheid en milieuzorg) – afdeling 3 (ophalen en verwijderen van 
vuilnis) – aan artikel 107 een nieuw liggend streepje toegevoegd met volgende tekst:

“- De afvalcontainers moeten beschikken over een aanduiding waarop ledigingsdag en tijdsaanduiding 
(voormiddag, namiddag, avond, nacht) worden vermeld. Tevens moet de naam van de aanbieder 
(handelszaak, residentie, …) van de container op de container worden vermeld.”

19. Wordt in hoofdstuk 4 (reinheid en milieuzorg) – afdeling 3 (ophalen en verwijderen van 
vuilnis) – artikel 110 geschrapt.

20. Wordt in hoofdstuk 4 (reinheid en milieuzorg) – de titel van afdeling 4 “het 
gemeentelijk containerpark” geschrapt en vervangen door:



“Afdeling 4: het gemeentelijk recyclagepark:”

21. Wordt in hoofdstuk 4 (reinheid en milieuzorg) – afdeling 4 (het gemeentelijk 
containerpark) – artikel 110 geschrapt en vervangen door:

“Men kan zich ontdoen van geselecteerd afval via het gemeentelijk recyclagepark overeenkomstig de 
toepasselijke regelgeving.

Op het recyclagepark dienen de richtlijnen van de parkwachters nageleefd te worden.”

22. Wordt in hoofdstuk 8 (Bepalingen gemeen aan …) – afdeling 2 (bepalingen gemeen 
aan…) – artikel 225 geschrapt en vervangen door:

“§1. Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van de burgemeester is het laten 
ontploffen van voetzoekers, het afsteken van vuurwerk en carbuurkanonnen en het ontsteken van 
Bengaals vuur en andere tuigen die bestemd zijn om hevige knallen te produceren verboden.
Dit verbod geldt in het algemeen voor alle tuigen die bestemd zijn om hevige knallen te produceren.

§2. Het bekomen van toelating tot het geven van vreugdesalvo’s in het kader van vieringen moet 
vooraf aangevraagd worden via het gemeentelijk daartoe voorziene aanvraagformulier.”

Artikel 2:
De wijzigingen bedoeld in artikel 1 treden onmiddellijk in werking, behoudens:

- de wijzigingen bedoeld in artikel 1-10., 1-11., 1-15., 1-17, 1-19., 1-20.en 1-21., die in werking treden 
op 01/04/2020.

- de wijzigingen bedoeld in artikel 1-16. en 1-18., die in werking treden op 01/05/2020.

Artikel 3:
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig art. 286 van het decreet lokaal bestuur.

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Gedaan in zitting als hoger vermeld. Namens de gemeenteraad.

Getekend op origineel door de algemeen directeur wnd, Jurgen Vergauwe en de voorzitter, Tom 
Dedecker.

de algemeen directeur wnd de voorzitter

Jurgen Vergauwe Tom Dedecker


		2020-03-17T10:19:51+0100
	Unknown


		2020-03-17T10:24:56+0100
	Unknown




