Deel 8 DIVERSE BEPALINGEN 95
HST 1 Gemengde inbreuken
Artikel 433
Het is verboden, zoals omschreven in artikel 526 van het Strafwetboek: vernielen, neerhalen,
verminken of beschadigen van:
-grafsteden, gedenktekens of grafstenen;
-monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare
versiering bestemd zijn en door de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn opgericht;
-monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in kerken, tempels of
andere openbare gebouwen zijn geplaatst

Artikel 434
Het is verboden, zoals omschreven in het artikel 537 van het Strafwetboek: kwaadwillig een of meer
bomen omhakken of zodanig snijden, verminken of ontschorsen dat zij vergaan, of een of meer enten
vernielen.

Artikel 435
Het is verboden,zoals omschreven in het artikel 545 van het Strafwetboek: geheel of ten dele
grachten dempen, levende of dode hagen afhakken of uitrukken, landelijke of stedelijke afsluitingen,
uit welke materialen ook gemaakt, vernielen; grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of
erkend om de grenzen tussen verschillende erven te bepalen, verplaatsen of verwijderen

Artikel 436
Het is verboden,zoals omschreven in het artik
: buiten de gevallen
omschreven in boek II, titel IX, hoofdstuk III, van dit wetboek, andermans roerende eigendommen
opzettelijk beschadigen of vernielen.

Artikel 437
Het is verboden,zoals omschreven in het ar
stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt.

: opzettelijk beschadigen

Artikel 438
Het is verboden, zoals omschreven in het artikel
van het Strafwetboek is verboden : Daden van
feitelijkheden of lichte gewelddaden, mits de daders niemand gewond of geslagen hebben en mits de
feitelijkheden niet tot de klasse van de beledigingen behoren; in het bijzonder opzettelijk, doch zonder
het oogmerk om te beledigen, enig voorwerp op iemand werpen dat hem kan hinderen of bevuilen

Artikel 439
Het is verboden, zoals omschreven in het artikel 534bis van het Strafwetboek : zonder toestemming
graffiti aanbrengen op roerende of onroerende goederen

Artikel 440
Het is verboden, zoals omschreven in het artikel 534ter van het Strafwetboek : opzettelijk andermans
onroerende eigendommen beschadigen

Artikel 440-196
Het is verboden, zoals omschreven in artikel 563 bis van het Strafwetboek om zich ,behoudens
andersluidende wetsbepalingen, in de voor het publiek toegankelijke plaatsen te begeven met het
gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn.
Het eerste lid geldt echter niet voor hen die zich in de voor het publiek toegankelijke plaatsen
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begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn, en
wel krachtens arbeidsreglementen of een politieverordening naar aanleiding van feestactiviteiten.

Artikel 440-297
Het is verboden,zoals omschreven in art. 521, 3de lid, van het Strafwetboek, wagens, wagons en
motorvoertuigen geheel of gedeeltelijk te vernielen, of onbruik te maken met het oogmerk om te
schaden

HST 2 Begraafplaatsen en lijkbezorging (niet van toepassing in Laakdal en
Meerhout)98

A. Pleegvormen welke de begraving voorafgaan.
Art. 441
De burgemeester kan beslissen dat hij of zijn gemachtigde de kisting zal bijwonen en toezicht zal
houden op de voorschriften inzake doodskisten en lijkwaden.
Behalve om te voldoen aan een rechterlijke beslissing mag de kist na kisting niet meer geopend
worden.

Art. 442
De aangever regelt met het gemeentebestuur de formaliteiten betreffende de begrafenis. Bij
ontstentenis daaraan, wordt door het gemeentebestuur het nodige gedaan op kosten van de
nalatenschap.
De teraardebestellingen van de stoffelijke resten zijn mogelijk op weekdagen van 09u00 tot 16u00 en
voor gecremeerde lichamen tot 18u00, en op zaterdagen van 09u00 tot 13u00, uitgezonderd op
feestdagen. Onverminderd voorgaande bepaling moeten alle teraardebestellingen
voor zonsondergang aanvangen99.
Voor de plaats en het tijdstip moeten betrokkenen zich schikken naar de beslissingen van de
burgemeester of zijn aangestelde.
Er moet vooraf een toelating tot begraven bekomen zijn de burgemeester of zijn gemachtigde.

Art. 443
begraafplaatsen.
Adressenlijst Geelse begraafplaatsen100:

Locatie
Ten Aard
Ten Aard kerk
Holven
Larum
Punt
Winkelomheide
Stelen

Adres
Broekstraat
Vaartstraat
Zandhoefstraat
Larumseweg
St.-Kristoffelstraat
Kemeldijk
Stelen
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