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Afdeling 2: Sneeuw- en ijzelbestrijding. 

Art. 218 - Algemene bepalingen. 
Gewijzigd bij GRbesluit 29november2011 

 

218.1   Voorstel tot wijziging van 218.1: Bij sneeuwval of ijzelvorming moeten de aangelanden van  

             een openbare weg of het openbaar domein, erover waken dat voor het eigendom dat zij  

             bewonen of gebruiken voor een handelszaak, zo vlug mogelijk en alleszins tussen 08 en 19  

             uur, een doorgang van één meter vrijgemaakt wordt en dat ze het nodige doen om de  

             gladheid van deze doorgang te vermijden. Is er  een voetpad of berm  die geen meter breed  

             is, mag men zich beperken tot de volledige breedte van voetpad of berm. 

218.2   De geruimde sneeuw- of ijsmassa moet zo op de uiterste rand van het voetpad of de berm  

            opgehoopt worden, dat de normale doorgang verzekerd blijft en dat voldoende openingen  

            gelaten worden voor het afvloeien van het dooiwater. 

            Daar waar geen voetpad of berm aanwezig is, wordt de geruimde sneeuw- of ijsmassa  

            opgehoopt, weg van de openbare weg of domein, zo dicht mogelijk bij het aangeland perceel,  

            zodat de normale doorgang van het verkeer gevrijwaard blijft.  

218.3   Bij het ophopen moet ervoor gezorgd worden dat onbelemmerd blijven: de autobushalten, de  

            opritten, de oversteekplaatsen voor voetgangers, de greppels, de straatgoten en rioolmonden,  

           de bluswaterputten en brandkranen, evenals andere kunstwerken van openbaar nut. 

218.4   In voorkomend geval zal de gladheid bestreden worden door het bestrooien met een  

            ruigmakende (bv. zand, zaagsel, fijne as,...) of oplossende stof (bv. zout,...).  Deze bestrooiing  

            zal herhaald worden zolang de toestand dit vereist. 

218.5   Deze verplichting geldt overal binnen de bebouwde kom, en enkel voor de bebouwde percelen  

            buiten de bebouwde kom. 

 

Art. 219 - Zijn verplicht de in artikel 218 opgelegde maatregelen toe te passen: 
Gewijzigd bij GRbesluit 29november2011 

 

219.1 voor de gebouwen bewoond of gebruikt voor handelszaak: zij die ze betrekken of gebruiken. 

219.2 voor de openbare gebouwen en instellingen, gebouwen en instellingen van openbaar nut, scholen, 

kerken e.d.: de huisbewaarders of de aangestelde voor beheer of toezicht over het gebouw of de 

instelling; 

219.3 voor de onbewoonde gebouwen: de eigenaars 

219.4 voor de onbebouwde percelen binnen de bebouwde kom: de gebruiker van de grond, of bij 

ontstentenis van gebruiker, de eigenaar 

219.5 Onder appartementsgebouw wordt verstaan elk gebouw dat door meer dan één gezin en / of 

gebruiker wordt gebruikt. 

- voor appartementsgebouwen MET Vereniging van Mede-eigenaars: de Vereniging van Mede-

eigenaars. De VME zal bijgevolg iemand moeten aanstellen om deze verplichting na te komen, 

waarvan de bewijslast bij de VME ligt. 

- voor appartementsgebouwen ZONDER Vereniging van Mede-eigenaars: de bewoner of gebruiker 

van de gelijkvloerse verdieping ; zijn er meerdere wooneenheden op de verdieping zullen de 

bewoners in onderling overleg iemand aanduiden. Wanneer het gelijkvloers (tijdelijk) onbewoond of 

ongebruikt is, dan rust deze verplichting op de bewoner of gebruiker van de dichtst daarboven 

gelegen verdieping. 

219.6.  De werken zullen desgevallend van ambtswege uitgevoerd worden op kosten en in de plaats     

            van diegenen, die hun verplichtingen niet nakomen. 

 

Art. 220 - Het is verboden op de openbare weg: 

 

220.1.  bij vriesweer of dreigende vorst water of andere aanvriezende vloeistof uit te gieten of te laten  

            stromen; 

220.2.  sneeuw of ijs afkomstig van particuliere eigendommen te werpen of te leggen; 

220.3.  glijbanen te maken. 

 


