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Aan al wie tuinonderhoud doet
(professioneel of particulier)
in de gemeente Knokke-Heist

Knokke-Heist,
Gebruik van tuinmachines en pesticiden: algemene politieverordening KnokkeHeist (goedkeuring gemeenteraad 26/04/2018)

Geachte mevrouw, geachte heer,
In de gemeenteraad van 26/04/2018 werd de algemene politieverordening, waarin er
gemeentelijke wetgeving is opgenomen rond gebruik van tuinmachines en pesticiden,
goedgekeurd. Sinds 01/06/2018 is deze politieverordening van kracht.
Deze politieverordening kan geraadpleegd worden via volgende website: http://www.knokkeheist.be/pagina/harmonisatie-politieverordening-tot-een-algemene-politieverordening. Op deze
pagina is er eveneens een versie terug te vinden, waarin er via pop-ups extra informatie over
bepaalde artikels tevoorschijn komt.
We vermelden nog eventjes de nieuwe artikels, die betrekking hebben op tuinonderhoud. De
artikels gelden zowel voor professionele tuinonderhoudsdiensten, als voor particulieren als voor
onderhoudsdiensten in opdracht van overheden.
Geluid tuinmachines
 Artikel 34.
o §1. Het gebruik van heggenscharen en bladblazers op 2-takt motor in het kader van
tuinonderhoud is verboden in de toeristische zone tijdens de paasvakantie en de
zomervakantie.
o §2. Vanaf de paasvakantie 2021 is het gebruik van heggenscharen en bladblazers op 2-takt
motoren in het kader van tuinonderhoud verboden in de toeristische zone.
o §3. Een uitzondering op §§1 en 2, is enkel mogelijk mits burgemeesterbesluit.
Pesticiden
 Artikel 91.
o §1. Vanaf 1 januari 2021 is het gebruik van pesticiden verboden onverminderd
professionele land- en tuinbouw.
o §2. Uitzonderingen zijn enkel mogelijk mits burgemeesterbesluit.
o Bij het gedeelte pesticiden wordt volgende definitie gehanteerd: een chemisch
bestrijdingsmiddel om ziekten, plagen of onkruiden in de landbouw te bestrijden of
organismen te doden die hinderlijk of schadelijk zijn. Men onderscheidt
gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
 A) een gewasbeschermingsmiddel als vermeld in artikel 2 van Verordening (EG) nr.
1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende
het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de
Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad;
 B) een biocide als vermeld in artikel 1, § 1, 1°, van het koninklijk besluit van 22 mei
2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden.
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Uitzonderingen
Uitzonderingen op deze regels (artikel 34 en artikel 91) kunnen aangevraagd worden. Een
aanvraag tot toelating dient minimum 2 weken voor aanvang van de werken schriftelijk gericht
aan het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag dient gemotiveerd te zijn en moet
toelaten om de eventuele hinder van de aangevraagde werken te beoordelen. Hierbij wordt dus
best de noodzaak en de duur/periode van die werken vermeld. Een goedgekeurde uitzondering
wordt bekrachtigd via een burgemeesterbesluit.
Toeristische zone
Dit is de zone afgelijnd door volgende straten, pleinen en wegen:
 Elizabetlaan (meest westelijke punt) - Nicolas Mengélaan - Kardinaal Mercierstraat –
Vlamingstraat – Kursaalstraat – Elizabetlaan – Arcadelaan – Acacialaan – Eeuwfeestlaan –
Meerlaan - Boudewijnlaan – Lippenslaan – Sebastiaan Nachtegaelestraat – Piers de
Raveschootlaan – Boudewijnlaan – Félicien Ropspad – Helmweg – Magere Schorre – Boslaan
– Graaf Jansdijk – Paulusstraat – Jagerspad – Hazegrasstraat – Rijkswachtlaan - Nieuwe
Hazegrasdijk – Oosthoekplein – Bronlaan - Zwinlaan (meest oostelijke punt).
Voor de afbakeningslijn geldt dat deze steeds van toepassing is voor beide zijden van de straat,
het plein of de weg waar de lijn doorloopt.
Zie ook het plan op de volgende pagina. De toeristische zone is in blauw aangeduid. Deze zone is
gelijk aan de zone, waarin de bouwstop geldt in juli en augustus.
Reeds bestaande artikels
Hieronder sommen we nog eens de artikels rond geluid en pesticiden op, die voorheen al van
kracht waren en nog steeds geldig zijn en die ook in het kader van tuinonderhoud relevant kunnen
zijn.


Artikel 33.
o Onverminderd de artikelen 36 en 37 is het gebruik van motoren en motorisch aangedreven
werktuigen die buurtlawaai veroorzaken verboden:
 dagelijks van 22 uur tot 8 uur;
 op zondag en wettelijke feestdagen.



Artikel 92.
o §1. De eigenaars, huurders of vruchtgebruikers van eigendommen zijn verplicht de
trottoirs, greppels en afsluitingen palend aan het eigendom proper te houden.
o §2. Het is verboden de begroeiing over de perceelgrens te laten groeien of de veilige
doorgang van het wegverkeer te laten belemmeren.
o §3. Voor de meergezinswoningen, vallen deze verplichtingen ten laste van de bewoners van
het gelijkvloers. Is deze niet bewoond, dan valt de verplichting ten laste van de bewoners
van de eerstvolgende verdieping, enzoverder. Rondom de kerken, scholen en openbare
gebouwen, valt deze plicht ten laste van de besturen van wie het gebouw eigendom is of
die er het beheer over hebben.
o §4. Bij het onderhoud is het gebruik van pesticiden verboden.
o §5. Het is verboden de bomen te snoeien die op het openbaar domein staan en eigendom
zijn van de openbare overheid onverminderd de gemeentelijke diensten of in opdracht van
de gemeente.

Handhaving politieverordening
 Deze algemene politieverordening is van toepassing op het grondgebied Knokke-Heist en op
elk persoon die zich op dit grondgebied bevindt ongeacht zijn woonplaats of nationaliteit.
 De handhaving op deze algemene politieverordening zal gebeuren via gemeentelijke
administratieve sancties.

Met vriendelijke groeten

Miet Gobert
Algemeen directeur
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