Uittreksel uit het notulenboek
van de Gemeenteraad

Zitting van:

4 juni 2018

Aanwezig:

Els Goedgezelschap, Voorzitter gemeenteraad, Koen Van den Heuvel, burgemeester,
Hilde Van der Poorten, Yvo Van Damme, Erwin Spiessens, Alex Goethals, Ronny
Tourné, Erwin Brys, schepenen, Nini Vivijs, Diane De Winter, Peter Lemmens, Inge Faes,
Elke Simon, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Jürgen Buyst, Chris Coeck, Peter Hoefman,
Jan Van Camp, Guido Cools, Steven Prinsen, Lodewijk Schelkens, Joseph Vanachter,
Reinhilde Goossens, Sonja Van nimmen, Silke De Smedt gemeenteraadsleden en Raoul
Paridaens, algemeen directeur
Alex Goethals, Elke Simon

Verontschuldigd:

Bijzondere Bestuurlijke Politieverordening “Gemeentelijke
domeinen Puurs - Hoofdstuk 1. Park Fort Liezele”. Goedkeuring.
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de artikelen 2, 42 en 43 betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen,
en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot en met 264 betreffende
het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het feit dat het landschapspark en de omgeving rond het Fort Liezele heringericht wordt
waardoor het noodzakelijk is om de reglementering aan te passen aan de nieuwe inrichting;
Gelet op het feit dat de Bijzondere Bestuurlijke Politieverordening “domeinen Puurs” die werd
goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 december 2008 dient te worden aangepast aan de nieuwe
inrichting en de daarbij horende wettelijke bepalingen;
Na beraadslaging,
BESLUIT: (22 stemmen voor en 1 onthouding (Vlaams Belang))
(VOOR: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Hilde Van der Poorten, Yvo Van Damme, Erwin
Spiessens, Ronny Tourné, Nini Vivijs, Diane De Winter, Inge Faes, Anne De Ron, Patrick Pauwels,
Jürgen Buyst, Chris Coeck, Peter Hoefman, Jan Van Camp, Guido Cools, Steven Prinsen, Lodewijk
Schelkens, Joseph Vanachter, Reinhilde Goossens, Sonja Van nimmen, Silke De Smedt,
ONTHOUDING: Peter Lemmens)

Artikel 1: De Bijzondere Bestuurlijke Politieverordening “gemeentelijke domeinen Puurs – “hoofdstuk 1.
Fort Liezele” dat werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 december 2008 wordt opgeheven vanaf
4 juni 2018.
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Artikel 2: Goedkeuring te verlenen aan de Bijzondere Bestuurlijke Politieverordening “gemeentelijke
domeinen Puurs – hoofdstuk 1. Park Fort Liezele” zoals bepaald in de tekst hieronder:

BIJZONDERE POLITIEVERORDENING GEMEENTELIJKE DOMEINEN PUURS
„Hoofdstuk 1 - PARK FORT LIEZELE”
Artikel 1. Het park Fort Liezele is niet toegankelijk voor motorvoertuigen, zoals : bromfietsen,
motorfietsen, quads, auto‟s en autobussen behoudens op de aangeduide parkings van het domein
en de wegen daarheen.
Artikel 2. Fietsers worden alleen toegelaten op de verharde wegen met volgende beperkingen:
a) geen wielertoerisme
b) het achterlaten en stallen van fietsen geschiedt enkel op de daartoe voorziene plaatsen
c) het fietsen geschiedt aan zeer matige snelheid zodanig dat geen voetgangers in gevaar worden
gebracht. Zij moeten bijzonder voorzichtig zijn voor de voetgangers, inzonderheid kinderen.
Artikel 3. Worden evenwel toegelaten:
a) de voertuigen voor onderhoud
b) voertuigen van de veiligheidsdiensten en dienstvoertuigen die bestuurd worden door de
personeelsleden die in functie zijn
c) de voertuigen van de leveranciers aan de gebouwen beperkt tot de tijdsduur van de leveringen
Artikel 4. Parkeren op de parkings:
a) parkeren mag uitsluitend gebeuren in de afgebakende parkeervakken;
b) parkeerplaatsen aangeduid met een verkeersbord E9 (P) met daaronder een symbool (afbeelding) van
mindervalide, worden voorbehouden aan de voertuigen zoals bepaald in het verkeersreglement
c) parkeerplaatsen aangeduid met een verkeersbord E9 (P) met daaronder een symbool (afbeelding) van
autobus, worden voorbehouden aan de voertuigen zoals bepaald in het verkeersreglement
d) parkeerplaatsen kunnen voorbehouden worden voor voertuigen die een speciale toelating hebben
waarvan de burgemeester de modaliteiten bepaalt
e) residentieel parkeren is niet toegelaten o.a. caravans, mobilhomes, ...
Artikel 5. Het parkdomein staat onder het toezicht en de bescherming van het publiek.
Artikel 6. Het is ook verboden :
a) zich luidruchtig te gedragen of toestellen bij zich te hebben waarvan het voortgebrachte geluid
buiten de onmiddellijke omgeving waarneembaar is
b) gevaarlijke of hinderlijke voorwerpen of stoffen binnen te brengen in het parkdomein
c) papier, afval, vuilnis of om het even welk voorwerp achter te laten in het parkdomein
d) publiciteit te voeren, folders uit te delen, of goederen te koop aan te bieden, tenzij mits een
uitdrukkelijke goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen
e) schade aan te brengen aan fauna, flora, constructies of parkinfrastructuur of iets te ontvreemden;
f) vogels te vangen of nesten te roven, klemmen of strikken te plaatsen of wild te (ver-) jagen
g) bloemen, vruchten, zwammen of fruit te plukken, takken af te snijden of gewassen uit te trekken
h) te baden in de geul, de schaatsvijver en wal van het Fort Liezele, noch „s winters het ijs te betreden
i) ijs op de schaatsvijver kan enkel betreden worden indien uitdrukkelijk vermeld
j) te barbecueën of vuur te maken, tenzij voor beheersdaden
k) een tent op te slagen of te overnachten
l) putten te maken
m) motorvoertuigen te herstellen of te reinigen
n) de ruitersport te beoefenen
Artikel 7. In gerechtvaardigde gevallen kan de burgemeester schriftelijk afwijkingen aan sommige van de
hierboven aangehaalde bepalingen toestaan.
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Artikel 8. Wandelaars met honden dienen die aan de leiband te houden. Elke hondenbezitter dient plastic
zakjes bij zich te hebben en ruimt de uitwerpselen van zijn viervoeter op.
Artikel 9. De bezoekers moeten zich gedragen naar de aanduidingen en aanbevelingen die door
personeelsleden in functie van het lokaal bestuur worden gegeven. Elke overtreding wordt aan de politie
voor passend gevolg overgemaakt.
Artikel 10. Elke bezoeker dient de aanwezige parkinfrastructuur in een voortreffelijke staat van reinheid
en onderhoud te behouden. Elke gebruiker dient zich betamelijk te gedragen en toont respect voor elke
andere gebruiker, voor de natuur en voor de aanwezige parkinfrastructuur.
Artikel 11. Er mag slechts gevist worden aan de fortwal vanaf de daartoe aangeduide visplaatsen.
Het gemeentelijk visreglement is van toepassing.
Artikel 12. Aanvragen voor afwijkingen op het toegankelijkheidsreglement, voor occasioneel gebruik en
voor georganiseerde of/en nachtelijke activiteiten worden vooraf schriftelijk gericht aan het college van
burgemeester en schepenen en dit binnen een redelijke termijn.
Artikel 13. Wegaanduidingen in het kader van aangevraagde activiteiten mogen geplaatst worden 24 uur
voor de activiteit en moeten weggenomen 24 uur na de activiteit. De wegaanduidingen worden zo
aangebracht dat ze geen schade aanbrengen aan de bomen of blijvend zichtbaar zijn. Zo mogen geen
nagels, nietjes, krammen of verf gebruikt worden.
Artikel 14. Inbreuken worden vastgesteld door de politiediensten. Zij kunnen overgaan tot de in
beslagneming van voertuigen, voorwerpen en installaties die dienden om de overtreding te plegen.
Artikel 15. Beschadigingen kunnen verhaald worden op de daders of de toezichthoudende begeleider.
Artikel 16. Voor zover door wetten, decreten of besluiten, geen straffen of sancties zijn voorzien, kunnen
de inbreuken tegen de bepalingen van deze politieverordening gestraft worden met een administratieve
sanctie.
***
Artikel 3 : De Bijzondere Bestuurlijke Politieverordening “gemeentelijke domeinen Puurs – hoofdstuk 1.
Park Fort Liezele” treedt in werking op 4 juni 2018.
Artikel 4 : Dit reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
Gemeentedecreet.
Gedaan te Puurs, zitting als boven.

Namens de Gemeenteraad:

(Get.) Raoul Paridaens
Algemeen directeur

(Get.) Els Goedgezelschap
Voorzitter gemeenteraad
Voor eensluidend afschrift:

Raoul Paridaens
Algemeen directeur

Els Goedgezelschap
Voorzitter gemeenteraad

