Algemene administratieve politie. Vaststellen van diverse wijzigingen aan de algemene
politieverordening (nieuwe sanctionerend ambtenaar - regeling huisvuilophaling op private
terreinen - versoepeling regeling brandingsporten)
Artikel 1
De gemeenteraad beslist om de artikels 4.2.1, 6.1.35, 6.1.37 van de algemene politieverordening
van Bredene op te heffen.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist om artikel 7.2.3 van de algemene politieverordening van Bredene op te
heffen met onmiddellijke ingang.
Artikel 3
De gemeenteraad stelt de artikels 4.2.1, 6.1.35, 6.1.37 van de algemene politieverordening van
Bredene als volgt opnieuw vast:
Artikel 4.2.1
§ 1. Het huishoudelijk afval wordt afgehaald door het gemeentebestuur of diens vergunninghouder
(verder de ophaaldienst genoemd), op de dagen daartoe bepaald door het college van burgemeester
en schepenen en dit volgens de noodwendigheden. Huishoudelijk afval moet worden verpakt in de
voorgeschreven afvalrecipiënten.
De voorgeschreven afvalrecipiënten zijn:
 restfractie van het huishoudelijk afval (restafval):
 afvalzakken, voorzien van de naam van de gemeente en door de gemeente afgeleverd
 het restafval mag niet meer wegen dan 15 kg per afvalzak
 papier en karton:
 karton moet worden aangeboden in hanteerbare kartonnen dozen of in gebonden stapels en
op zodanige manier dat het gewicht niet meer bedraagt dan 15 kg per doos/stapel en er
niets kan wegwaaien
 PMD:
 in specifiek daartoe voorziene PMD-afvalzakken
 het PMD-afval mag niet meer wegen dan 15 kg per afvalzak
Het gebruik van alle andere afvalrecipiënten is verboden.
§ 2. Het volgens de wettelijke normen inzamelen en afvoeren van bedrijfsafval dient te gebeuren
door de onderneming of diens aangestelde.
§ 3. De in § 1. afvalrecipiënten moeten voor de woning aan de rand van de rijweg worden geplaatst,
met dien verstande dat:
 indien het trottoir minder dan anderhalve meter breed is, de afvalrecipiënten aan de rooilijn
moeten worden geplaatst
 indien de ophaaldienst wegens plaatselijke omstandigheden de woning niet kan naderen, de
afvalrecipiënten aan de voor de ophaaldienst dichtst bijgelegen bereikbare straathoek moet
worden geplaatst.
§ 4. In afwijking van § 3. is het verboden om afvalrecipiënten aan de rand van de rijweg te plaatsen
indien aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:
 Het afval is afkomstig van vakantiewoningen in een vakantiepark
 De vakantiewoningen in het vakantiepark bieden gelijktijdig en gezamenlijk ongeveer 30
afvalrecipiënten of meer aan




De vakantiewoningen in het vakantiepark zijn rechtstreeks eigendom van de gebruikers
Het vakantiepark wordt niet beheerd door een onderneming (met uitzondering van een
vereniging van mede-eigenaars of een syndicus die enkel taken opneemt die ook gebruikelijk in
een meergezinswoning worden uitgevoerd)
 Het vakantiepark beschikt over een niet-afgesloten centrale verzamelplaats voor het aanbieden
van afvalrecipiënten, die bovendien te allen tijde vlot toegankelijk is voor de ophaaldienst. Vlot
toegankelijk betekent in dit geval:
 de ophaaldienst kan in minder dan 3 minuten de afstand tussen de rijweg en de nietafgesloten centrale verzamelplaats overbruggen, zonder hierbij gedeelten van de
verplaatsing achteruit te moeten rijden
 de vrachtwagen van de ophaaldienst kan te allen tijde tot vlak voor de niet-afgesloten
centrale verzamelplaats rijden, zijnde tot op een maximale afstand van 3 m van de nietafgesloten centrale verzamelplaats verwijderd
 de ophaaldienst kan na het inladen van de afvalrecipiënten in minder dan 5 minuten de
afstand tussen de niet-afgesloten centrale verzamelplaats en de plaats waar de rijweg werd
verlaten bij het binnenrijden van het vakantiepark overbruggen, zonder hierbij gedeelten
van de verplaatsing achteruit te moeten rijden.
§ 5. Afvalrecipiënten die op basis van § 4. niet aan de rand van de rijweg mogen worden geplaatst,
worden als volgt aangeboden en opgehaald:
 De afvalrecipiënten worden voor ophaling aangeboden in de in § 4. genoemde niet-afgesloten
centrale verzamelplaats
 De ophaler haalt de afvalrecipiënten op ter hoogte van de in § 4. genoemde niet-afgesloten
centrale verzamelplaats.
Artikel 6.1.35
§1. De gemeente staat in voor de organisatie van de bewaking en reddingen in de insteekzones. De
gemeente bepaalt de modaliteiten en kan evenwel beslissen om de bewakings- en
reddingsbevoegdheid bij schriftelijke overeenkomst te delegeren naar de watersportclubs of het
IKWV.
§2. De activiteiten zoals bepaald in dit deel zijn enkel toegelaten van zonsopgang tot
zonsondergang.
§3. Er geldt een waarschuwingsplicht om de beoefenaars van de activiteiten zoals bepaald in dit
deel te wijzen op de bewakings- en reddingsactiviteiten wanneer respectievelijk een groene, rode
of geen vlag gehesen wordt. De verantwoordelijke voor de bewaking bepaalt welke vlag er zal
gehesen worden.
§4. Als er geen vlag wordt gehesen, worden geen reddingen en geen bewaking voorzien door IKWV
of de watersportclubs zoals gedelegeerd door de gemeente.
§5. De groene vlag wordt gehesen wanneer de in § 2 opgesomde voorwaarden zijn voldaan, en
wanneer in de insteekzone bewaking en reddingen voorzien worden door IKWV of de
watersportclubs zoals gedelegeerd door de gemeente.
§6. De rode vlag wordt gehesen wanneer in de insteekzone enkel bewaking, maar geen reddingen
kunnen verricht worden door IKWV of de watersportclubs zoals gedelegeerd door de gemeente.
§7. De personen die instaan om watersporters in moeilijkheden hulp te bieden dienen in het bezit te
zijn van een specifiek vaar- en reddingsbekwaamheidsattest afgegeven door een erkende
watersportfederatie of het IKWV.
§8. Het IKWV maant op regelmatige tijdstippen onbevoegden aan om uit bufferzones te gaan.
§9. De vlag waarvan de modaliteiten in dit artikel worden bepaald, is een driehoeksvlag met een
uniform silhouet van een watersporter
Artikel 6.1.37
§1. Plankzeilers en plankvliegers moeten een isothermisch pak in goede staat dragen, en voorzien
van een aangepast middel voor het versturen van noodsignalen dat voldoet aan de internationale
verplichtingen. De vlieger moet voorzien zijn van een snel ontkoppelingssysteem (quick release) en
een veiligheidsverbinding (kiteleash) tussen vliegeraar en vlieger.
Een helm is verplicht indien een verbinding plankvliegeraar (boardleash) gebruikt wordt.
Een helm dragen is verplicht voor cursisten.
§2. Iedere beoefenaar van het plank- en powervliegeren dient :



een genummerde lycra van de watersportclub te dragen waarvan het eerste kengetal refereert
naar de kustgemeente.
De watersportclubs leggen een genummerde lijst aan met de namen van de beoefenaars van het
plank- en powervliegeren.
Wie geen lycra heeft, dient zich vooraf te melden bij de plaatselijke
watersportclubverantwoordelijke wanneer de watersportclub in het jaar open is.
De lycra geldt als bewijs van de club dat betrokkene in het bezit is van een
bekwaamheidsbewijs dat aantoont dat betrokkene voldoende bekwaam is om deze sport veilig
te beoefenen en akkoord gaat met de reglementering ter zake en het charter van de club.
Personen met kitebekwaamheidsbewijs dragen een gele lycra.
Personen die nog geen kitebekwaamheidsbewijs gekregen hebben, dragen een rode lycra en een
helm
 een talis aan de trapeze te hechten. De talis vermeldt het jaartal waarin het kitesurfen
beoefend kan worden en geldt als bewijs van verzekering
 over een kitebekwaamheidsbewijs te beschikken.
Het kitebekwaamheidsbewijs wordt afgegeven door een erkend lesgever die in het bezit is van
een erkend lesgeversdiploma (Vlaamse trainerschool of international kiteboardingorganisation).
Het kitebekwaamheidsbewijs vermeldt de naam, de bekwaamheid, de erkenning door Sport
Vlaanderen of ISSA en de naam van de persoon die het kitebekwaamheidsbewijs heeft afgegeven

