Bijzonder Politiereglement van de watering de Herk.
A.V. 30/03/1965 – Goedkeuring via K.B. 03/09/1965
Artikel 1 :
Telkens de in uitvoering zijnde of uit te voeren werken het vereisen, kan de
voorzitter van de watering de bezitters van sluizen, stuwen en andere kunstwerken die het
regime der waters beïnvloeden, voorschrijven die handelingen te stellen waardoor het water
hetzij wordt opgehouden, hetzij voor de bepaalde duur zonder hinder kan afvloeien.
Deze voorschriften mogen echter een eerste maal, gedurende een bepaald jaar,
voor éénzelfde bezitter slechts voor een periode van 10 werkdagen gegeven worden. Zij mogen gedurende hetzelfde jaar, voor dezelfde bezitter hernieuwd worden mits er tussen elke
opeenvolgende periode, tijdens dewelke de voorschriften gelden, een tijdsverloop van tenminste 30 dagen zou zijn.
Deze bevelen of voorschriften mogen het stilleggen van molens, fabrieken en
andere instellingen of bedrijven tot gevolg hebben.
Artikel 2 :
Het is verboden de toegestane sluizen of schotdeuren, hoogsels of welkdanige
andere middelen van tegenhouding te zetten of het water boven de peilspijker te brengen.
Artikel 3 :
De eigenaars of bezitters zijn verplicht aan hun sluiswerken de opening die
door de bestendige deputatie is voorgeschreven te geven en te behouden, derwijze dat de waters geen hinderpaal of verstopping zouden ontmoeten, die hen tegenhoudt.
Ieder uitdrukkelijk beval aan de eigenaars of molenaars nopens dit voorwerp
gedaan, moet onmiddellijk door deze uitgevoerd worden.
Artikel 4 :
In geval van hoog water zijn de eigenaars of bezitters verplicht hun sluizen te
trekken en mogen zij deze niet neerlaten, tenzij de waters opwaarts gans afgelopen zijn, of zij
daartoe de toelating van de aangestelden van de watering bekomen hebben.
Artikel 5 :
Het bestuur zal voor iedere sluis of stuw, op een waterloop binnen het gebied
van de watering, de wekelijkse uren van opening en sluiting bepalen.
De duur van de opening der sluizen per weel zal steeds gelijk zijn aan deze die
vastgesteld is in het provinciaal reglement op de politie van de niet bevaarbare waterlopen.
Artikel 6 :
Wat betreft de niet bevaarbare waterlopen en de bevloeiing- en droogleggingwerken, is het verboden :
a. Bestendige of tijdelijke werken, die op de aard der wateren invloed kunnen hebben, te plaatsen, weg te nemen of te wijzigen,
zonder daartoe de door de wet of de reglementen voorziene toelating te hebben bekomen ;
b. Op welke wijze ook, de oevers of dijken te beschadigen, lager te
maken of te verzwakken ;
c. De vrije afloop der wateren te belemmeren, door in de waterlopen en bevloeiing- en droogleggingwerken welke voorwerpen
ook te leggen of te werpen ;
d. De peilspijkers weg te nemen of te verplaatsen, hoogsels te gebruiken, of op enige andere wijze de wettige toestand der molens, fabrieken of waterleidingen te veranderen ;

e. De bevelen gegeven krachtens artikel 1, niet uit te voeren.
Artikel 7 :
De eigenaars die voor de ondergrondse draineringen van hun percelen willen
gebruik maken van de ondergrondse leidingen die aangelegd werden door tussenkomst van de
watering, moeten, benevens de toelating van de eigenaar, op wiens perceel de aansluiting zal
gebeuren, hiervoor ook de toelating bekomen van het bestuur van de watering.
De door deze eigenaars uitgevoerde werken moeten, vóór dat de aansluiting
gemaakt wordt, door de watering of haar aangestelde technieker gekeurd worden.
Artikel 8 :
Het is verboden, zonder toelating van het bestuur, pulpsilo’s aan te leggen en
bomen te planten op percelen die door toedoen van de watering gedraineerd werden, evenals
op de gedeelten van de aanpalende percelen die op minder dan 15 meter afstand van de eerstgenoemde percelen gelegen zijn.
Deze afstand wordt gemeten van de grenslijnen van het gedraineerde perceel of
percelen af.
Artikel 9 :
De eigenaars die gebouwen oprichten op percelen die door tussenkomst van de
watering gedraineerd werden, moeten volgende voorschriften naleven :
a. Zij moeten de watering verwittigen vooraleer de grondwerken
aan te vangen ;
b. Zij moeten de voorschriften die het bestuur hun zal mededelen,
inzonderheid wat betreft het voorkomen van nadelige gevolgen
door het onderbreken van buisleidingen, stipt na te leven.
Artikel 10 : Het toepassingsveld van de artikelen 7, 8 en 9 van het onderhavig reglement
kan, op verzoek van de betrokken eigenaars, bij besluit van het bestuur uitgebreid worden tot
percelen die niet door toedoen van de watering gedraineerd werden. De laatstgenoemde artikelen kunnen slechts hun uitwerking hebben 10 dagen nadat het bestuur aan de eigenaars van
de betreffende percelen bij aangetekend schrijven kennis heeft gegeven van zijn besluit.
Artikel 11 : De inbreuken op de bepalingen van het onderhavig reglement vormen overtredingen die, onverminderd de eventuele strengere straffen, voorzien door het strafwetboek of
door andere wetten, overeenkomstig het artikel 23 van de wet van 05/07/1956, gewijzigd door
die van 03/06/1957, betreffende de wateringen, gestraft worden met gevangenisstraf van één
dag tot zeven dagen en met een geldboete van één frank tot vijfentwintig frank of slechts met
een van die straffen.

