HOOFDSTUK 2

NUMMEREN VAN HUIZEN EN APPARTEMENTEN

Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op artikel 135 §2, 1° van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de
verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de
natuurlijke personen, in het bijzonder artikel 1;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 16.07.1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de
bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister, in het bijzonder artikel 1, 4°;
Gelet op de omzendbrief dd. 07.10.1992 betreffende het houden van bevolkingsregisters;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 09.12.1966, zoals gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit dd. 10.05.2005,
Politieverordening nummeren van huizen, aanplakken, beschadigen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 14.09.1993 Politieverordening betreffende het nummeren van
appartementen, zoals gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit dd. 06.09.2005;
Overwegende dat om de wettelijke verplichtingen inzake het houden van bevolkingsregisters op een accurate
wijze na te kunnen komen en om redenen van openbare veiligheid, passende maatregelen moeten genomen
worden opdat de huisnummers duidelijk zichtbaar zijn, gemakkelijk te vinden, en goed leesbaar aangebracht
worden waar het past;
Overwegende dat bijgevolg in dit Hoofdstuk nadere regels ter worden (her)vastgesteld;

Afdeling 1

Huizen

Artikel I.2.1.1
§1

Elk huis zal op duidelijk zichtbare wijze naast de voornaamste ingangsdeur, op een hoogte van
minimum 1 meter en maximum 2 meter, het nummer moeten dragen toegewezen door het
College van Burgemeester en Schepenen.

§2

Het is verboden de nummers van de huizen eigenmachtig te veranderen of te verwijderen. De
bewoners van het huis zijn verantwoordelijk voor het goed leesbaar houden van het
huisnummer.

Artikel I.2.1.2
Indien de nummers door onder meer verbouwing, herstelling, of schilderwerken zouden zijn
verdwenen, moeten deze binnen de maand door toedoen van de eigenaar of de bewoners van het huis,
opnieuw aangebracht worden.

Artikel I.2.1.3
Bij nieuwbouw zal de eigenaar, binnen de maand na voltooiing der werken het College van
Burgemeester en Schepenen om toewijzing van een huisnummer verzoeken en dit op eigen kosten
doen aanbrengen.
Artikel I.2.1.4
Indien de eigenaar nalaat voormelde schikkingen uit te voeren, zal het stadsbestuur daarin kunnen
voorzien op kosten van de nalatige eigenaar.

Artikel I.2.1.5
In geval de nummers gewijzigd worden, zullen de oude nummers gedurende minimum één jaar en
maximum twee jaar bewaard blijven naast de nieuwe nummers. Zij zullen met een zwarte lijn
doorstreept worden zonder daarbij echter onleesbaar te worden gemaakt.

Afdeling 2

Appartementen

Definitie
Artikel I.2.2.1
In deze Afdeling wordt verstaan onder:
1°

appartement: elk aaneengesloten deel van een gebouw dat afzonderlijk kan dienen als
bewoning voor een gezin of een alleenstaande;

2°

hoofdingang: de ingang aangeduid op de stedenbouwkundige plannen als hoofdingang of de
ingang die langs de straatzijde toegang geeft tot het appartementsgebouw;

Toepassingsgebied
Artikel I.2.2.2
Alle appartementen op het grondgebied van de stad Blankenberge zijn onderworpen aan de bepalingen
van deze Afdeling.

Artikel I.2.2.3
De bepalingen van deze Afdeling gelden eveneens voor handelsentiteiten die als een aaneengesloten
deel van een gebouw afzonderlijk kunnen dienen voor de uitoefening van een zelfstandig beroep of
een commerciële, industriële of dienstverlenende activiteit, voor zover deze entiteiten niet over een
afzonderlijk huisnummer beschikken. Deze delen van gebouwen worden gelijkgesteld met een
appartement.

Voorschriften inzake appartementsnummering
Artikel I.2.2.4
Het appartementsnummer volgt onmiddellijk op het huisnummer en wordt daarvan gescheiden door
een schuine streep.

Artikel I.2.2.5
Het appartementsnummer bestaat uit 4 karakters waarvan de eerste 2 de bouwlagen en de volgende 2
het appartement op elke bouwlaag afzonderlijk aanduiden.4

Artikel I.2.2.6
Voor de bouwlagen gelegen onder het straatniveau, wordt het eerste cijfer vervangen door een
minteken.5

Artikel I.2.2.7
Indien er zich op een bouwlaag slechts één appartement bevindt, eindigt het appartementsnummer op
01.

Artikel I.2.2.8
Wanneer er meerdere appartementen op één bouwlaag gelegen zijn, worden ze geteld en genummerd
te beginnen met 01, naar de voorgevel toekijkend, van links naar rechts, en, vervolgens die welke niet
op de voorgevel uitgeven, in tegenwijzerzin. De gevel waar de hoofdingang zich bevindt, geldt als
voorgevel.

Artikel I.2.2.9
De busnummers zijn dezelfde als de appartementsnummers.

Toewijzingsprocedure

Artikel I.2.2.10
De appartementsnummers worden toegekend door het College van Burgemeester en Schepenen, na het
binnenbrengen van de bouwplannen enmeegedeeld bij de kennisgeving van de goedkeuring van de
stedenbouwkundige vergunning.

4

Bijvoorbeeld: appartement 2 op de 1ste verdieping heeft als appartementsnummer 0102.

5

Bijvoorbeeld : -101.

Artikel I.2.2.11
Wanneer zij daartoe door het College van Burgemeester en Schepenen worden verzocht, verschaffen
de eigenaars of de door hen aangeduide beheerders van de gebouwen het stadsbestuur alle nuttige
inlichtingen voor de toekenning van de appartementsnummers.

Artikel I.2.2.12
Voor alle personen ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Blankenberge in een
appartement dat het voorwerp uitmaakt van deze nieuwe appartementsnummering, wordt dat nieuwe
nummer door de Bevolkingsdienst in de registers ingevoerd achter het huisnummer.

Artikel I.2.2.13
§1

De aanpassing van de adresgegevens inzake appartementsnummers op de identiteitskaart en
andere documenten waarop de verblijfplaats is vermeld, gebeurt ambtshalve bij de
vernieuwing van die documenten of na uitnodiging.

§2

Indien het College van Burgemeester en Schepenen hen hiertoe uitnodigt, dienen alle
personen ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Blankenberge in een
appartement dat voorwerp uitmaakt van deze Afdeling, de nodige documenten aan te passen.

Artikel I.2.2.14
De eigenaars van de gebouwen of de door hen aangewezen beheerder delen het juiste
appartementsnummer mee aan elke nieuwe bewoner, met het oog op diens aangifte bij de
bevolkingsdienst.

Artikel I.2.2.15
Binnen de maand nadat aan de eigenaars, eventueel via de door hen aangeduide beheerders, door het
College van Burgemeester en Schepenen kennis wordt gegeven van de door het stadsbestuur
toegekende nummering, worden voor het betreffende gebouw de volgende bepalingen van kracht:
1°
2°

3°

In alle contacten met het stadsbestuur i.v.m. de appartementen dienen eigenaars, beheerders en
huurders gebruik te maken van de toegekende appartementsnummers.
De eigenaars en beheerders moeten erop toezien dat bij de hoofdingang van het gebouw naast
alle bellen en op elke brievenbus het nieuw toegekende nummer in Arabische cijfers is
aangebracht, en dat alle eventuele aanduidingen van de oude nummering worden vervangen.
Zij zien erop toe dat de brievenbussen, indien nodig, omgewisseld worden om de numerieke
volgorde te eerbiedigen.
Bij elk appartement dient tevens het appartementsnummer in Arabische cijfers vermeld te
worden.

4°

5°
6°

De beheerder van een gebouw in mede-eigendom deelt aan alle mede-eigenaars in het door
hem/haar beheerde gebouw de nieuwe appartementsnummers mee, evenals de op hen
toepasselijke bepalingen van dit Hoofdstuk.
Het is verboden de toegekende appartementsnummers eigenmachtig te veranderen.
Indien de appartementsnummers door onder meer verbouwing, herstelling of schilderwerken
zouden zijn verdwenen of niet langer goed leesbaar zijn, dan moeten deze binnen de maand
door toedoen van de eigenaar of de door hem aangeduide beheerder opnieuw goed leesbaar
worden aangebracht.

Artikel I.2.2.16.
§1

In de gebouwen die in mede-eigendom zijn, dient de beheerder zijn/haar naam, adres en
telefoonnummer op een duidelijke wijze in de onmiddellijke nabijheid van bellen en
brievenbussen aan te brengen.

§2

Blijft de betrokkene in gebreke, dan kan het stadsbestuur overgaan tot de uitvoering van de
nodige werken op zijn kosten.

HOOFDSTUK 3

BIJEENKOMSTEN

Afdeling 1

Bijeenkomsten in open lucht

Gelet op artikel 26 van de Grondwet;
Gelet op artikel 135 §2, 2° en 3° van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op het Koninklijk Besluit dd. 24.02.1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in
openbare en private inrichtingen
Gelet op artikel 6.7.1. §1 en 6.7.2 van het Besluit van de Vlaamse Regering dd.01.06.1995 houdende algemene
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne VLAREM II;
Overwegende dat bijeenkomsten in open lucht aan een voorafgaande toelating kunnen en moeten onderworpen
worden teneinde mogelijke verstoringen van de openbare rust en orde te kunnen tegengaan en te beheersen;

Artikel I.3.1.1
Onverminderd andere wettelijke of reglementaire bepalingen en de bepalingen vervat in Titel III,
Afdeling 3, mogen manifestaties in open lucht (feesten, concerten, bals, vuurwerk,…) niet worden
georganiseerd zonder voorafgaande toelating van de Burgemeester.
Artikel I.3.1.2
§1

De toelating moet minstens 10 dagen voordat de manifestatie wordt georganiseerd, worden
aangevraagd.

§2

De Burgemeester kan aan deze toelating voorwaarden verbinden ter vrijwaring van de
openbare orde, veiligheid, rust en gezondheid.

