
Zitting Gemeenteraad 10/03/2021
Aanwezig: J.M. Dedecker, burgemeester;

T. Dedecker, voorzitter;

H. Dierendonck, N. Lejaeghere, D. De Poortere, schepenen;

D. Gilliaert, voorzitter BCSD;

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

J. Vergauwe, algemeen directeur;

Verontschuldigd: B. Ryckewaert, raadslid;

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

Bevoegdheid
 Artikel 2 §1 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve 

sancties;

 Artikel 119 en artikel 119 bis van de Nieuwe Gemeentewet;

 Artikel 40 van het decreet over het lokaal bestuur.

Juridisch kader
 Gemeentelijke algemene politieverordening (APV).

Feiten, context en argumentatie
 Er zijn enkele wijzigingen nodig aan de gemeentelijke algemene politieverordening, onder 

meer i.v.m.:

 omschrijving toeristische zone naar analogie met stedenbouwkundige verordening 
inzake uitvoering van werken en het gebruik van lawaaimakende machines;

 bijwerking regeling honden op het strand door schrappen van een gedeelte van de 
zone Westende-bad (thv Christal Palace ingevolge opmerkingen MDK) en voorzien 
van een hondenstrand in bewaakte zone;

 uniformiseren aanvraagtermijn vergunningen openbare weg. Uniforme termijn wordt 
10 kalenderdagen.

 Vraag van raadslid L. Verstraete tot aanpassing van APV in toepassing van artikel 21 van het 
decreet over het lokaal bestuur en met akkoord van betrokken raadslid verwerkt in 
voorliggend agendapunt.

 De voorstellen van raadslid L. Verstraete betreffen, na interne verwerkingen en met akkoord 
van het raadslid, het volgende:



- aanvulling art. 49§2;
- toevoegen nieuw artikel 229 aan APV als volgt: “Het is verboden zonder daartoe 

gerechtigd te zijn op andermans grond te komen, erover te gaan of dieren erover te 
doen lopen”.
toevoegen van deze nieuwe bepaling aan de lijst (art. 2) met via gas strafbare 
overtredingen;

 de verdwenen par. 5 van art. 49 zal rechtstreeks in de tekst verwerkt worden als volgt 
“[§5. …]” 

 Het voorstel werd voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen dd. 
16/02/2021.

Beslist: 
Artikel 1

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

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

“artikel 229”

2. Wordt in hoofdstuk 2 (Veiligheid en gemak van doorgang…) – in afdeling 2 (werken 
op de openbare weg) in artikel 6 de zinsnede “tenminste 10 dagen” geschrapt en 
vervangen door:

“tenminste 10 kalenderdagen”

3. Wordt in hoofdstuk 2 (Veiligheid en gemak van doorgang…) – in afdeling 3 
(bescherming van het openbaar domein…) in artikel 10 de zinsnede “ten minste 30 
dagen” geschrapt en vervangen door:

“tenminste 10 kalenderdagen”

4. Wordt in hoofdstuk 2 (Veiligheid en gemak van doorgang…) – in afdeling 11 (verkeer 
van dieren…) in artikel 49 §2 een nieuw opsommingsteken toegevoegd:

“  passages op voor het publiek toegankelijk privégebied”

5. Wordt in hoofdstuk 3 (Zee, strand en duinen) – in afdeling 5 (dieren) – in artikel 96-21 
§2 geschrapt en vervangen door:



“§2. In afwijking van vorige paragraaf zijn honden wel toegelaten:

- Op de strook vanaf het strandhoofd met volgnummer op plan MDK = 7 (verlengde Idyllelaan) 
en verder in westelijke richting tot de grens met stad Nieuwpoort.

- Op de strook ter hoogte van de Louis Logierlaan, vanaf het strandhoofd met volgnummer op 
plan MDK = 8 ( ten westen van het “sportstrand”) tot en met het strandhoofd op plan MDK = 
10.

- Op de strook vanaf het strandhoofd ten oosten van de bewaakte zone ‘Carlton’ (ter hoogte 
van het verlengde van de Sluisvaartstraat) en verder in oostelijke richting tot de grens met 
stad Oostende.”

6. Wordt in hoofdstuk 3 (Zee, strand en duinen) – in afdeling 5 (dieren) – in artikel 96-21 
§5 geschrapt en vervangen door:

“§5. Ivm het leibandgebruik is volgende regeling van toepassing:

- Op de strook vanaf het strandhoofd ten oosten van de bewaakte zone ‘Carlton’ (ter hoogte 
van het verlengde van de Sluisvaartstraat) en verder in oostelijke richting tot de grens met 
stad Oostende mogen ze vrij lopen.

- Op de strook ter hoogte van de Louis Logierlaan, vanaf het strandhoofd met volgnummer op 
plan MDK = 8 ( ten westen van het “sportstrand”) tot en met het strandhoofd op plan MDK = 
10 moeten honden aan de leiband gehouden worden. De lengte van de leiband dient beperkt 
tot maximum 10 (tien) meter.

- Op de strook vanaf het strandhoofd met volgnummer op plan MDK = 7 (verlengde Idyllelaan) 
en verder in westelijke richting tot de grens met stad Nieuwpoort moeten honden aan de 
leiband gehouden te worden. De lengte van de leiband dient beperkt tot maximum 10 (tien) 
meter. 

- Op de overige gedeelten van het strand moeten honden aan de korte leiband (= 
maximumlengte 2 (twee) meter) gehouden worden.”

7. Wordt in hoofdstuk 7 (Openbare rust) – in afdeling 1 (bestrijding van de geluidshinder) 
artikel 216 geschrapt en vervangen door:

“Artikel 216:

Het gebruik van lawaaimakende machines of -materiaal is verboden vóór 09 uur en tussen 12 uur en 
15 uur tijdens het paasverlof (incl. weekends) en gedurende de maanden juli en augustus in volgende 
zone:

 Alle straten van Middelkerke gelegen in het gebied begrensd door het strand en een lijn 
lopend van oost naar west als volgt:

o tot en met de zuidzijde van de Zeedijk

o vervolgens tot en met de zuidzijden van de Cyriel de Grootelaan



o vervolgens tot en met de zuidzijde van de Koninginnelaan

o vervolgens tot en met de zuidzijde van de Hector Verhaeghelaan

o vervolgens tot en met de zuidzijde van de Leopoldlaan

o vervolgens tot en met de zuidzijde van de Parklaan

o vervolgens tot en met de zuidzijde van de Henri Jasparlaan

o vervolgens tot en met de zuidzijde van de Paul Grossettilaan tot en met de Strandlaan

 de Paul de Smet de Naeyerstraat

 de Kerkstraat.

8. Wordt in hoofdstuk 8 (Bepalingen gemeen…) – in afdeling 2 (bepalingen gemeen aan 
de hoofdstukken 3 tot 7) een nieuw artikel 229 toegevoegd:

“Artikel 229:

Het is verboden zonder daartoe gerechtigd te zijn op andermans grond te komen, erover te gaan of 
dieren erover te doen lopen.”

Artikel 2
De wijzigingen bedoeld in artikel 1 treden onmiddellijk in werking.

Bijlage(n)
-

Administratieve opvolging
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet over het 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, Jurgen Vergauwe en de voorzitter, Tom Dedecker.

de algemeen directeur

Jurgen Vergauwe

de voorzitter

Tom Dedecker
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