Installatie van paraboolantennes
Algemeen politiereglement betreffende de externe installatie van hertz- of paraboolantennes
die radiodiffusie en televisie ontvangen, of gelijk welke andere gelijkwaardige
ontvangstinstallatie.
In het kort
Op het grondgebied van Jette, is de installatie van een paraboolantenne onderworpen aan
de verlening van een toelating van het College van Burgemeester en Schepenen en moet
eveneens aan verschillende voorwaarden voldoen. De antenne mag onder andere niet
zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte. Het College zal de aanvraag onderzoeken en
rekening houden met de volgende voorschriften en met de goede ruimtelijke ordening.
Bijzonderheid (art. 53 van algemeen politiereglement)
Onverminderd de voorschriften van de gewestelijke of gemeentelijke reglementen die ze
uitdrukkelijk verbieden, mag de externe installatie van hertz- of paraboolantennes die
radiodiffusie en televisie ontvangen, of gelijk welke andere gelijkwaardige
ontvangstinstallatie, door het College van Burgemeester en Schepenen worden toegelaten,
als aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:
1. de antenne mag niet zichtbaar zijn vanuit elke ruimte die voor het publiek toegankelijk
is (straat, voetpad, park, enz.);
2. de antenne moet worden geplaatst:
a. hetzij op de achterste dakschilden of op de achtergevels van de gebouwen;
b. hetzij in de tuinen, voor zover ze bedekt is door vegetatie met permanente
bladeren;
c. hetzij elders als ze bedekt is door toegelaten constructies;
3. in de gevallen bedoeld in bovenvermeld punt 2, mag de antenne de architecturale
kwaliteiten van het gebouw niet in het gedrang brengen, noch het algemeen
esthetisch aspect van het gebouw schaden.
De eigenaars of gebruikers van antennes en parabolen moeten voortdurend nagaan of de
stabiliteit ervan perfect is.
De antennes mogen nooit aan de voorzijde van een gebouw worden geïnstalleerd.
Elke antenne (…) die niet meer gebruikt wordt, moet worden verwijderd binnen de dertig
dagen die volgen op de stopzetting van het gebruik ervan.
In geval van niet-naleving van de voorwaarden die in de vergunning gesteld zijn, zal het
College van Burgemeester en Schepenen de definitieve intrekking van de vergunning
uitspreken.
Indien de eigenaar of gebruiker geen vergunning heeft, wordt hij bestraft met een
administratieve boete van maximum 150 €. Bovendien is hij verplicht de antenne of parabool
te verwijderen, zo niet houdt de Gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en risico
van de overtreder.

