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Bekendmaking nr. 188 
 
De gemeenteraad van de gemeente Lendelede, provincie West-Vlaanderen heeft in zitting van  
21 december 2017 - punt 1 volgend reglement goedgekeurd met als onderwerp: 
 
Wijzigen algemene politieverordening. 
 
Het beslissend gedeelte van dit besluit luidt als volgt : 
 
Artikel 1 : De algemene politieverordening te wijzigen als volgt : 

 
Algemeen deel 
 
Aanpassing van artikel 111 m.b.t. dieren. 
 
De bestaande tekst : 
“§1. Het is de eigenaars, bezitters, bewakers, houders van dieren of diegenen aan wie 
de zorg voor deze dieren werd toevertrouwd, verboden deze te begeleiden, te laten 
rondzwerven of onbewaakt op de openbare weg en voor het publiek toegankelijke 
plaatsen te laten lopen, zonder de nodige voorzorgen te nemen om deze te beletten de 
veiligheid of het gemak van doorgang te verstoren.  
§2. Het is de personen die het dier niet in de hand kunnen houden, verboden het dier 
te begeleiden.” 
 
wordt vervangen door : 
“§1. De eigenaars, bezitters, bewakers, houders van dieren of diegenen aan wie de 
zorg voor deze dieren werd toevertrouwd moeten steeds de nodige 
voorzorgsmaatregelen nemen zodat de dieren geen aanleiding geven tot hinderlijke of 
gevaarlijke situaties op het openbaar domein.  
§2. Het is verboden de dieren te laten rondzwerven of onbewaakt op de openbare weg 
en voor het publiek toegankelijke plaatsen te laten lopen. 
§3. Het is de personen die het dier niet in de hand kunnen houden, verboden het dier 
te begeleiden.” 
 
Bijzonder deel 
 
c) Invoering nieuw artikel 159 sexies m.b.t. bedelarij 
De tekst van dit nieuw artikel luidt als volgt : 
“Het is op het hele grondgebied van de gemeente verboden te bedelen op een 
intimiderende wijze, onder meer door het opdringerig aanklampen van voorbijgangers.  
Het is op het hele grondgebied van de gemeente verboden te bedelen in het 
gezelschap van minderjarigen.” 
 
d) Schrapping artikel 174 m.b.t. het verbod om na 22u te verhuizen. 

 
Artikel 2 : Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2018. 
 
Artikel 3 : Deze verordening zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 

van het gemeentedecreet. 
 
 
 
 
 



Artikel 4 : Een afschrift van onderhavige politieverordening wordt toegestuurd aan de Bestendige 
Deputatie van de Provincieraad, de Procureur des Konings, de griffier van de 
rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, de griffier van de politierechtbank van Kortrijk, 
aan de sanctionerende ambtenaren, de bemiddelingsambtenaar, de korpschef van de 
PZ VLAS, de lokale politie en de voorzitter van het politiecollege. 

 
Deze beslissing wordt bekendgemaakt via publicatie op de gemeentelijke website op 
donderdag 4 januari 2018. 
 
De Secretaris,          De Burgemeester, 
 
 
 
 
 
Vandecasteele C.         Dewaele C. 


