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Deel 6 REINHEID 

 

HST 1 Netheid op en rond het openbaar domein  
 

Zwerfvuil, sluikstorten 
 
Artikel 151 
Het is verboden zwerfvuil op het openbaar domein zoals (niet-limitatieve opsomming) 
sigarettenpeuken, kauwgum, blikjes, wikkels, en andere 46verpakkingen enz achter te laten. 
 
Artikel 15247 
Het is verboden huishoudelijk afval achter te laten op het openbaar domein of op aanpalende 
plaatsen. 
 
Artikel 153 
Het is verboden huishoudelijk afval te deponeren in straatvuilbakjes. In deze straatvuilbakjes mag 
uitsluitend afval afkomstig van ter plekke geconsumeerde producten gedeponeerd worden. 
 
Artikel 154 
Het is verboden om huishoudelijk afval te deponeren in andermans vuilnisbakken of in eender welke 
bak of container die aan een ander toebehoort. 
 
Artikel 155 
Degene die zich schuldig maakt aan inbreuken op de artikelen 151 tem 154 is bovendien gehouden 
om dadelijk over te gaan tot reiniging. Bij gebreke hiervan kan de gemeente overgaan tot ambtshalve 
verwijdering of reiniging op kosten en risico van de in gebreke blijvende persoon. 
 
 

Reinheid voetpad, goot, riool 
 
Artikel 15648 
De bewoner of gebruiker is verplicht alle maatregelen te treffen om de reinheid van 
het voetpad palend aan de door hem bewoonde of gebruikte eigendom te garanderen, zonder 
evenwel de bestrating te beschadigen.In straten waar geen voetpad is aangelegd, dienen 
de hoger vermelde personen de reinheid te garanderen over een breedte van minimum 
1,50 m gemeten vanaf de rooilijn. 
 
Artikel 157 
Bovendien dienen de straatgoot en het rioolrooster palend aan dit deel 
voetpad, rein gehouden te worden teneinde de waterafvoer op generlei wijze te 
belemmeren, er over wakend dat de aangetroffen stoffen niet in de riolering terecht 
komen doch reglementair verwijderd  worden. 
Zo is het verboden slijk, zand of vuilnis dat zich voor of nabij de woning bevindt op de 
straten, in de greppels of in de rioolputten te vegen. Het is tevens verboden via de 
rioolputten of -kolken producten of voorwerpen in de riolering te brengen die een 
verstopping kunnen veroorzaken of die schadelijk kunnen zijn voor de openbare 
gezondheid en het leefmilieu, zoals bijvoorbeeld vloeibare afvalstoffen, verven, vetten en 
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