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Bijzondere Bestuurlijke Politieverordening :
“Gemeentelijke Domeinen Puurs”
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 decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking;
Gelet op de omzendbrief (BA 2002/01) van 11 januari 2002 van de Vlaamse minister van Binnenlandse
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, dhr. P. Van Grembergen, betreffende de
toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve
sancties;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 7 januari 2001 tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de
ambtenaar en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering
van de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op de omzendbrief (OOP30) van 2 mei 2001 aangaande de uitvoering van de wet van 13 mei 1999
betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet;
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Gelet op het Koninklijk Besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van de minimumvoorwaarden
waaraan de gemeenteambtenaren moeten voldoen, zoals bepaald in artikel 119bis, §6, 2de lid, 1° van de
nieuwe gemeentewet;
Gelet op de omzendbrief (OOP30bis) aangaande de uitvoering van de wetten van 13 mei 1999
betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties, van 7 mei 2004 tot wijziging van
de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet en van 17 juni
2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet;
Overwegende dat artikel 119 bis van de nieuwe gemeentewet voorziet in de mogelijkheid voor de
gemeente om bepaalde vormen van openbare overlast met een administratieve sanctie te beteugelen;
dat de gemeente de toepassing van een administratieve sancties kan vaststellen in zijn
politiereglementen en – verordeningen; dat de gemeente ter sanctionering van bepaalde vormen van
overlast een administratieve geldboete met een maximum van 250 EUR kan vaststellen in zijn
politiereglementen en – verordeningen; dat de administratieve geldboete wordt opgelegd door een
daartoe door de gemeenteraad aangesteld ambtenaar;
Overwegende dat de Conferentie van Burgemeesters Arrondissement Mechelen (zitting: 21 september
2007) een samenwerking op arrondissementeel niveau inzake de toepassing van de gemeentelijke
administratieve sanctie, het meest aangewezen achtte; dat daartoe de voorkeur werd gegeven aan de
oprichting van een interlokale vereniging, met aanstelling van een beherende gemeente voor de
tewerkstelling van 2 voltijdse GAS-ambtenaren en 1 voltijds administratief medewerker;
Overwegende dat namens de Conferentie van Burgemeesters Arrondissement Mechelen een schrijven
werd gericht aan de 13 steden en gemeenten van het arrondissement Mechelen met het verzoek zich
principieel te engageren tot deelname aan een interlokale vereniging voor toepassing van de
gemeentelijke administratieve sanctie; dat alle 13 steden en gemeenten van het arrondissement
Mechelen positief hebben gereageerd op het voorstel;
Overwegende dat de gemeente Puurs zich heeft aangesloten bij interlokale vereniging GASAM zoals
goedgekeurd in de zitting van de gemeenteraad van 21 februari 2008;
Gelet op het initiatief van het Politiecollege en van een gecoördineerde stuurgroep bestaande uit
ambtenaren van de Politiezone en de gemeenten Puurs, Bornem en St-Amands en de sanctionerende
GAS-ambtenaar van GASAM om het huidige intergemeentelijke politiereglement dat werd goedgekeurd
in de gemeenteraad van 7 juni 2007 om te vormen en de specifiek gemeentelijke aangelegenheden
zoals de gemeentelijke domeinen vast te stellen in een bijzondere bestuurlijke politieverordening;
Gelet op het voorstel van aanpassing geformuleerd door de stuurgroep en aanvaard door het college,
Na beraadslaging,
BESLUIT:
(unaniem)
Artikel 1: Goedkeuring te verlenen aan de Bijzondere Bestuurlijke Politieverordening “gemeentelijke
domeinen Puurs” zoals bepaald in de tekst hieronder:
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BIJZONDERE POLITIEVERORDENING INZAKE OPENBARE DOMEINEN PUURS
HOOFDSTUK I : FORT VAN LIEZELE
Artikel 1
De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op het gehele domein “Fort van Liezele”, met inbegrip
van de gebouwen en gedeelten binnen de omwalling, het vestingwater en de buitengordel, tenzij
specifiek vermeld wordt dat de bepaling slechts een bepaalde zone betreft.
Artikel 2
Het domein is niet toegankelijk voor motorvoertuigen, zoals bromfietsen, motorfietsen en auto’s,
uitgezonderd op de aangeduide parking voor het domein.
Artikel 3
Het domein is niet toegankelijk voor paarden.
Artikel 4
Fietsers worden niet toegelaten in het gedeelte van het fort binnen de omwalling, zelfs niet met de fiets
aan de hand. Fietsers zijn slechts toegelaten op het hiertoe aangeduide gedeelte van het
pad langs de buitenzijde van de omwalling. Het fietsen op het toegelaten deel van de ringweg aan de
buitenzijde van de omwalling geschiedt aan zeer matige snelheid zodanig dat geen voetgangers in
gevaar worden gebracht. Fietsers moeten bijzonder voorzichtig zijn voor de voetgangers, inzonderheid
kinderen. Het achterlaten en stallen van fietsen gebeurt enkel op de daartoe voorziene plaatsen
Artikel 5
Worden evenwel toegelaten aan de binnen- en buitenzijde van de omwalling: de voertuigen voor
onderhoud, de voertuigen van de veiligheidsdiensten en deze die bestuurd worden door de
Toezichters, de voertuigen van de leveranciers aan de cafetaria en eventuele tijdelijke cafetaria en/of de
voertuigen van organisatoren van manifestaties toegestaan door het gemeentebestuur in het domein,
steeds beperkt tot de tijdsduur van de leveringen of verwijderen van materialen.
Artikel 6
Parkeren op de parking:
parkeerplaatsen aangeduid met een verkeersbord E9 (P) met daaronder een symbool (afbeelding) van
mindervalide, worden voorbehouden aan de voertuigen zoals bepaald in het verkeersreglement;
parkeerplaatsen kunnen voorbehouden worden voor voertuigen die een speciale toelating hebben
waarvan de burgemeester de modaliteiten bepaalt
Artikel 7
De ringweg aan de buitenzijde van de omwalling is vrij toegankelijk.
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de openingsuren van het domein binnen de
omwalling. Op zater- en zondagen, tijdens juli en augustus en tijdens de overige schoolvakanties zal het
domein echter steeds minimum geopend zijn tussen 13.00 en 18.00 uur (zomerperiode tot 21.00u).
Buiten de vastgestelde openingsuren mag niemand in het binnendomein vertoeven, met uitzondering van
: de gemachtigde personeelsleden van het gemeentebestuur, de leden van de verenigingen waarmee
het gemeentebestuur een overeenkomst heeft afgesloten voor gebruik en beheer van één of meerdere
loka(a)l(en), de verenigingen, firma’s of personen die een bijzondere, schriftelijke toelating van het
gemeentebestuur hebben verkregen de inwonende conciërge en gezin, de personeelsleden van de
politiezone Klein-Brabant, in uitoefening van hun functie.
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Artikel 8
De toegang tot de dienstlokalen, de conciërgewoning, het vleermuizenreservaat en bepaalde andere
gangen, ruimten en lokalen is verboden voor het publiek.
Leden van verenigingen, waarmee het gemeentebestuur een huur- en gebruiksovereenkomst voor
bepaalde lokalen heeft afgesloten, hebben slechts toegang tot deze lokalen op de tijdstippen en
voorwaarden bepaald in de overeenkomst. Afwijkingen, bijvoorbeeld ter gelegenheid van bijzondere
manifestaties of verenigingsactiviteiten, dienen aangevraagd te worden bij de coördinator domeinen;
deze zal het college van burgemeester en schepenen adviseren bij het al dan niet verlenen van
toestemming.
Het publiek heeft vrije toegang tot de cafetaria volgens de openingsdagen en –uren jaarlijks bepaald door
het college van burgemeester en schepenen.
Afwijkingen, bijvoorbeeld ter gelegenheid van bijzondere manifestaties, dienen door de uitbaters
aangevraagd te worden bij het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 9
Het domein staat onder het toezicht en de bescherming van het publiek.
Het is dan ook verboden:
• Het domein binnen te komen of te verlaten anders dan langs de in- en uitgangen.
• Honden, zelfs aan de leiband, of andere dieren binnen de omwalling te brengen. Op de ringweg
buiten de omwalling zijn honden enkel toegelaten aan de leiband.
• Vogels te vangen of nesten te roven, klemmen of strikken te plaatsen of wild te jagen.
• Planten of bloemen te vernielen, aan de takken te trekken, op de bomen te klimmen, op de
afsluitingen te klauteren, tussen het struikgewas en de beplantingen te gaan, zich onbetamelijk te
gedragen, de banken en de toestellen, terreinen of voorwerpen, (infopalen en –panelen,
naambordjes van planten en bomen, vuilnisbakken, wegwijzers, …) te verwijderen, te
verplaatsen, te besmeuren of te beschadigen.
• Het domein te verontreinigen door het wegwerpen van papier, vuilnis, afval of gelijk welk
voorwerp.
• Op- en geschriften of drukwerk van welke aard ook, neer te leggen, aan te brengen, te verkopen
of uit te delen, tenzij mits uitdrukkelijke toestemming van het college van burgemeester en
schepenen.
• Het publiek lastig te vallen of ongemak te veroorzaken.
• Te zwemmen of te baden in de vijver.
• Zich bij ijsvorming op het vestingwater te begeven, ijs- of sneeuwbanen te maken op wegen of
wandelplaatsen, zonder dat dit uitdrukkelijk is toegestaan door de burgemeester.
• Te vissen in de vijver zonder een door het gemeentebestuur afgeleverde, geldige visvergunning.
• Het gemeentelijk visreglement is hierbij van toepassing.
• Op enige andere wijze vis of andere organismen te verwijderen uit de vijver of in te brengen in de
vijver.
• Op enige wijze vuur te maken
• Reclameborden en wegaanduidingen aan te brengen

Toezicht – verantwoordelijkheid – strafsancties
Artikel 10
De bezoekers en gebruikers van om het even welk lokaal of plaats moeten zich gedragen naar de
aanduidingen en aanbevelingen gegeven door de verantwoordelijken, daartoe door het gemeentebestuur
aangesteld. Elke overtreding op voormelde alinea wordt door de verantwoordelijken voor passend gevolg
overgemaakt aan de coördinator domeinen of zonodig aan de politie.
Artikel 11
Gebruikers van de lokalen zijn verantwoordelijk voor hun eigen, persoonlijke bezittingen.
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Artikel 12
Bij verlies, diefstal of beschadiging kan de gemeentelijke overheid niet aansprakelijk gesteld worden.
Artikel 13
De gemeentelijke overheid is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, als blijkt dat er voldoende
acties ondernomen zijn om de veiligheid van de bezoekers te verzekeren.
Artikel 14
Elk gebrek aan een lokaal of installatie dient aan de verantwoordelijke gemeld, evenals elke, zelfs
onopzettelijke veroorzaakte, schade.
Artikel 15
De kinderen onder de 6 jaar worden niet toegelaten, tenzij zij vergezeld zijn van een verantwoordelijk
persoon van minstens 18 jaar. De jeugdverenigingen zijn gebonden aan een meldingsplicht bij het
betreden van het domein binnen de omwalling. De begeleiders van jeugdgroepen dienen zich steeds
aan te melden bij de toezichthoudende verantwoordelijke
Artikel 16
Wat betreft het gebruik van lokalen zijn de huurtarieven en andere voorwaarden van toepassing zoals
bepaald in het retributiereglement voor gebruik van gemeentelijke lokalen.
Artikel 17
De wegen en paden in het domein kunnen tijdelijk of definitief afgesloten of verlegd worden om
veiligheidsredenen of om redenen van brandgevaar of bosbescherming. In voorkomend geval wordt de
ontoegankelijkheid gesignaleerd.
Artikel 18
In gerechtvaardigde gevallen kan de burgemeester schriftelijk afwijkingen aan sommige van de
hierboven aangehaalde bepalingen toestaan.

HOOFDSTUK II a : HOF VAN COOLHEM : “PARKDOMEIN”
Artikel 1
Het parkdomein is niet toegankelijk voor motorvoertuigen, zoals bromfietsen, motorfietsen en auto’s,
tenzij op de aangeduide parking naast het domein en de wegen daarheen.
Artikel 2
Het domein is niet toegankelijk voor paarden.
Artikel 3
Fietsers worden alleen toegelaten binnen het parkdomein op het gedeelte van de toegangsweg voorbij
de algemene toegangspoort tot aan de fietsenstallingen met de volgende beperkingen :
geen wielertoerisme, het achterlaten en stallen van fietsen gebeurt enkel op de daartoe voorziene
plaatsen, het fietsen geschiedt aan zeer matige snelheid zodanig dat geen voetgangers in gevaar
worden gebracht. Fietsers moeten bijzonder voorzichtig zijn voor de voetgangers, inzonderheid kinderen.
Artikel 4
Het is verboden fietsen aan de hand te geleiden op de andere wegen en gedeelten van het parkdomein
dan deze vermeld in artikel 3.
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Artikel 5
Worden evenwel toegelaten : de voertuigen voor onderhoud; de voertuigen van de veiligheidsdiensten en
deze die bestuurd worden door de toezichters; de voertuigen van de leveranciers aan de cafetaria in het
poortgebouw en/of de tiendenschuur en/of eventuele tijdelijke cafetaria en/of andere infrastructuren
opgebouwd in het parkdomein, beperkt tot de tijdsduur van de leveringen
Artikel 6
Parkeren op de parking: parkeren mag, uitgezonderd autobussen, uitsluitend gebeuren dwars op de
rijrichting van de toegang tot de parking en dit langs de rechterzijde; parkeerplaatsen aangeduid met een
verkeersbord E9 (P) met daaronder een symbool (afbeelding) van mindervalide, worden voorbehouden
aan de voertuigen zoals bepaald in het verkeersreglement
Parkeerplaatsen kunnen voorbehouden worden voor voertuigen die een speciale toelating hebben
waarvan de burgemeester de modaliteiten bepaalt
Artikel 7
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de openingsuren van het parkdomein. Buiten de
vastgestelde openingsuren mag niemand in het parkdomein vertoeven, met uitzondering van de
gemachtigde personeelsleden, evenals de inwonende conciërge en gezin en de personeelsleden van
politiezone Klein-Brabant, in uitoefening van hun functie.
Artikel 8
De bezoekers moeten zich gedragen naar de aanduidingen en aanbevelingen geven door toezichters
daartoe door het gemeentebestuur aangesteld.
Elke overtreding op voormelde alinea wordt door de toezichters aan de politie voor passend gevolg
overgemaakt. De begeleiders van jeugdgroepen dienen zich steeds aan te melden bij de
toezichthoudende verantwoordelijke.
Artikel 9
Het parkdomein staat onder het toezicht en de bescherming van het publiek.
Het is dan ook verboden:
• Het domein binnen te komen of te verlaten anders dan langs de in- en uitgangen.
• Er honden in te brengen die niet aan de leiband worden gehouden, uitgezonderd op de plaatsen
die als hondenweide ingericht zouden worden.
• Vogels te vangen of nesten te roven, klemmen of strikken te plaatsen
• Planten of bloemen te vernielen, aan de takken te trekken, op de bomen te klimmen, op de
afsluitingen te klauteren, tussen het struikgewas en de beplantingen te gaan, zich
onbetamelijk te gedragen, de banken en de toestellen, terreinen of voorwerpen (infopalen & –
panelen, naambordjes van planten & bomen, vuilnisbakken, wegwijzers, (voeder- of
compostbakken, …) te verwijderen, te verplaatsen, te besmeuren of te beschadigen.
• Het parkdomein te verontreinigen door het wegwerpen van papier, vuilnis, afval of gelijk welk
voorwerp.
• Op enige wijze vuur te maken
• Reclameborden en wegaanduidingen aan te brengen
• Het publiek lastig te vallen of ongemak te veroorzaken
• Het ijs van de vijver, grachten en andere wateroppervlakken te betreden of er te zwemmen of te
baden.
• Het is verboden te hengelen of op enige andere wijze vis of andere organismen te verwijderen uit
alle wateroppervlakken van het parkdomein, tenzij voor specifieke, educatieve doeleinden mits
een uitdrukkelijke toelating van het schepencollege.
• Het is verboden vis of andere organismen te plaatsen in de waterpartijen
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Artikel 10
Wat betreft het gebruik van lokalen zijn de huurtarieven en andere voorwaarden van toepassing zoals
bepaald in het retributiereglement voor gebruik van gemeentelijke lokalen.
Artikel 11
De boswegen en paden kunnen tijdelijk of definitief afgesloten of verlegd worden om veiligheidsredenen
of om redenen van brandgevaar of natuurbescherming. In voorkomend geval wordt de
ontoegankelijkheid gesignaleerd.
Artikel 12
In gerechtvaardigde gevallen kan de burgemeester schriftelijk afwijkingen aan sommige van de
hierboven aangehaalde bepalingen toestaan.

HOOFDSTUK II b : HOF VAN COOLHEM : “SPEELBOS”
Artikel 13
Algemene bepalingen van toepassing voor het parkdomein van het Hof Van Coolhem gelden ook voor
het speelbos ’t Coolhem en worden aangevuld met onderstaande bepalingen:.
Artikel 14
Jeugdbewegingen, scholen en gezinnen mogen in dit bosgedeelte vrij de paden verlaten en allerlei
spelen en activiteiten organiseren. De aanwezige infrastructuur kan vrij gebruikt worden ter
ondersteuning van vrij spel of andere activiteiten.
Artikel 15
De speelzone ’t Coolhem is aangeduid met speciale borden.
Artikel 16
Het is verboden:
• In de speelzone vuur te maken.
• Bomen, planten, kruiden, paddenstoelen en elk voorwerp dat tot het bos behoort te vernielen, te
beschadigen, te verplaatsen, weg te nemen en te misbruiken.
• Dieren, eieren, nesten en schuilplaatsen te storen, te verplaatsen, te verwijderen en te
verdelgen.
• Dieren en planten te introduceren.
• Afval achter te laten.
Artikel 17
Zonder toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen is het verboden:
• Te graven in de speelzone, het reliëf te wijzigen, de loop van het water te wijzigen
• Tenten en constructies te plaatsen
• Reclame te maken
• De rust van het bos en van de bezoekers te verstoren
• Het gebruik van elektronische geluidsversterking
Artikel 18
Wanneer de toestemming van het bestuur noodzakelijk is moet een schriftelijke aanvraag ingediend
worden bij het college van burgemeester en schepenen met duidelijke informatie over de datum, begin
en einde van de activiteit, de omschrijving van de activiteit, naam van de organiserende vereniging,
naam, adres, mail, telefoonnummer van de verantwoordelijke.
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Artikel 19
Klachten of tekortkomingen worden overgemaakt aan de gemeentelijke jeugddienst

HOOFDSTUK III : HOF TER ZIELBEEK
Het onder staand toegankelijkheidsreglement is van toepassing :
Artikel 1
De op het plan aangeduide wegen en paden zijn toegankelijk voor voetgangers. Elke vorm van rijdend, al
dan niet gemotoriseerd, verkeer in het bos is verboden behoudens voor het toezicht op het beheer en de
exploitatie van het bos.
Artikel 2
Het bos is voor stille recreatie of educatie, het ganse jaar toegankelijk voor het publiek, doch enkel op de
in artikel 1 aangeduide wegen en paden, uitsluitend van zonsopgang tot zonsondergang.
Artikel 3
De boswegen en paden kunnen tijdelijk of definitief afgesloten of verlegd worden om veiligheidsredenen
of om redenen van brandgevaar of natuurbescherming. In voorkomend geval wordt de
ontoegankelijkheid gesignaleerd.
Artikel 4
Tenzij in de gevallen bedoeld in de artikels 5 en 6 mogen alleen de personen, belast met de exploitatie,
het beheer, de bewaking of het onderhoud van het bos de wegen verlaten.
Artikel 5
Voor natuurwandelingen onder leiding van natuurgidsen, aangewezen door de Woudmeester, zoals
bedoeld in artikel 8§1 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 22.07.93, is geen machtiging vereist.
Artikel 6
In de op bijgevoegde kaart gearceerde delen is geen machtiging vereist voor het houden van
groepsspelen, zoals bedoeld in artikel 8§1 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 22.07.93.
Artikel 7
Particulieren of verenigingen die activiteiten in Hof ter Zielbeek wensen te organiseren die niet door het
reglement toegelaten worden, kunnen schriftelijk verzoeken aan het College van burgemeester en
Schepenen om afwijkingen toe te staan. Afwijkingen kunnen slechts worden toegestaan na advies van
de Afdeling Bos & Groen.
Artikel 8
Onverminderd de bepalingen van het Bosdecreet en van het Besluit van de Vlaamse Regering van
22.07.93, is het de bosbezoeker verboden :
• te roken
• te kamperen, tenten of woonwagens te plaatsen
• radio’s en andere geluidstoestellen te gebruiken, of de rust in het bos te storen, met uitzondering
van de bepalingen in artikel 6
• reclameborden en wegaanduidingen aan te brengen
• pamfletten of ander drukwerk en voorwerpen uit te delen
• vuilnis, afval, voorwerpen of stoffen van welke aard ook, achter te laten
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bomen en planten te beschadigen of weg te nemen, de dieren te storen, met uitzondering van de
bepalingen in artikel 6, hun broedsels, nesten of eieren te vernielen of weg te nemen
elk voorwerp dat tot de uitrusting van het bos behoort te vernielen, te beschadigen, te
verplaatsen en opzettelijk verkeerd te gebruiken.

Honden en andere gezelschapsdieren zijn toegelaten op voorwaarde dat zij aan een lijn gehouden
worden en de begeleider er permanent op toeziet dat zij de boswegen niet verlaten.
Het speelbestand
Artikel 9
De speelweide, het speelbos en de vijver, aangeduid op de kaart, worden opengesteld als speelbestand.
Jeugdwerkinitiatieven kunnen hier uitgevoerd worden op zaterdagen en zondagen en tijdens
schoolvakanties tussen 10.00 en 18.00 uur.
Artikel 10
Fietsen zijn niet toegelaten. Deze moeten gestald en achtergelaten worden op de daarvoor voorziene
plaatsen aan de ingang van het domein.
De vijver
Artikel 11
Voor het gebruik van de vijver dient men minstens 7 dagen vooraf schriftelijke toestemming te vragen
aan het college van burgemeester en schepenen.
• In de vijver is het niet toegestaan om te zwemmen.
• Het betreden en verlaten van de vijver is enkel toegestaan langs de kant van de speelweide.
• Het is ten strengste verboden om misbruik te maken van de reddingsband die zich aan de
vijverkant bevindt.
• Het is enkel toegestaan om gebruik te maken van de vijver zoals aangeduid op de plattegrond.
• Het is verboden het ijs van de vijver, grachten en andere wateroppervlakken te betreden of er te
zwemmen of te baden.
• Het is verboden te hengelen of op enige andere wijze vis of andere organismen te verwijderen uit
alle wateroppervlakken van het parkdomein, tenzij voor specifieke, educatieve doeleinden mits
een uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen
• Het is verboden vis of andere organismen te plaatsen in de waterpartijen
Artikel 12
In gerechtvaardigde gevallen kan de burgemeester schriftelijk afwijkingen aan sommige van de
hierboven aangehaalde bepalingen toestaan.

HOOFDSTUK IV : POLDER VAN BREE
De reglementering van het domein Hof van Coolhem is van toepassing met wijziging van onderstaande
artikels :
Artikel 1
Fietsers worden toegelaten in het domein op alle verharde wegen met de volgende beperkingen:
• geen wielertoerisme
• het fietsen geschiedt aan zeer matige snelheid zodanig dat geen voetgangers in gevaar worden
gebracht.
• fietsers moeten bijzonder voorzichtig zijn voor de voetgangers, inzonderheid kinderen.
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Artikel 2
Worden evenwel toegelaten: de voertuigen voor onderhoud en de voertuigen van de veiligheidsdiensten
en deze die bestuurd worden door de toezichters.

HOOFDSTUK V : TEKBROEK
Toegankelijkheidsreglement :
Artikel 1
De op het plan aangeduide wegen en paden zijn toegankelijk voor voetgangers (kleur 1) // voor
fietsers/mountainbikes (kleur 2)
Elke vorm van zwaar gemotoriseerd verkeer in het bos is verboden, behoudens toezicht op, het beheer
en de exploitatie van het bos.
Artikel 2
Het bos is voor stille recreatie of educatie het ganse jaar toegankelijk voor het publiek, doch enkel op de
in artikel 5.5.1.1 aangeduide wegen en paden, uitsluitend van zonsopgang tot zonsondergang.
Artikel 3
De boswegen en paden kunnen tijdelijk of definitief afgesloten of verlegd worden om veiligheidsredenen
of om redenen van brandgevaar of natuurbescherming. In voorkomend geval wordt de
ontoegankelijkheid gesignaleerd.
Artikel 4
Tenzij in de gevallen bedoeld in het artikel 5.5.1.5 mogen alleen de personen, belast met de exploitatie,
het beheer, de bewaking of het onderhoud van het bos de wegen verlaten.
Artikel 5
Voor natuurwandelingen onder leiding van natuurgidsen, aangewezen door de Woudmeester, zoals
bedoeld in artikel 8§1 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 22.07.93, is geen machtiging vereist.
Artikel 6
De picknickplaatsen aangeduid op bijgevoegde kaart zijn ten alle tijde te gebruiken in de tijdsperiode
zoals voorzien in artikel 5.5.1.2.
De achterliggende hooilanden mogen hierbij niet betreden worden.
Artikel 7
Particulieren of verenigingen die activiteiten in het Tekbroek wensen te organiseren die niet door het
reglement toegelaten worden, kunnen schriftelijk verzoeken aan het college van burgemeester en
schepenen om afwijkingen toe te staan. Afwijkingen kunnen slechts worden toegestaan na advies van
Afdeling Bos & Groen.
Artikel 8
Onverminderd de bepalingen van het Bosdecreet en van het Besluit van de Vlaamse Regering van
22.07.93, is het de bosbezoeker verboden te roken of op enige wijze vuur te maken, te kamperen, tenten
of woonwagens te plaatsen, radio’s en andere geluidstoestellen te gebruiken, of de rust in het bos te
verstoren, reclameborden en wegaanduidingen aan te brengen, pamfletten of ander drukwerk en
voorwerpen uit te delen, vuilnis, afval, voorwerpen of stoffen van welke aard ook, achter te laten
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bomen en planten te beschadigen of weg te nemen, de dieren te storen, hun broedsels, nesten of eieren
te vernielen of weg te nemen, elk voorwerp dat tot de uitrusting van het bos behoort te vernielen, te
beschadigen, te verplaatsen en te misbruiken.
Honden en andere gezelschapsdieren zijn toegelaten op voorwaarde dat zij aan een lijn gehouden
worden en de begeleider er permanent op toeziet dat zij de boswegen niet verlaten.
Artikel 9
In gerechtvaardigde gevallen kan de burgemeester schriftelijk afwijkingen aan sommige van de
hierboven aangehaalde bepalingen toestaan.

HOOFDSTUK VI : ARBORETUM PUURS
Artikel 1
Het domein wordt beheerd volgens de bepalingen vastgesteld in de beheersovereenkomst tussen het
gemeentebestuur van Puurs enerzijds en de vzw “Arboretum Puurs-Speeltuin Sint-Pietersburcht” vzw
anderzijds (gemeenteraadsbesluit dd. 04/03/1999).
Artikel 2
Fietsers worden niet toegelaten in het domein. Het achterlaten en stallen van fietsen gebeurt enkel op de
daartoe voorziene plaatsen.
Worden evenwel toegelaten de voertuigen van de bewoners van de gebouwen, de voertuigen voor
onderhoud en de veiligheidsdiensten en deze die bestuurd worden door de toezichters en beheerders
van de vzw “Arboretum Puurs - Speeltuin Sint-Pietersburcht” en de leveranciers aan het domein, beperkt
tot de tijdsduur van de leveringen
Artikel 3
Parkeren op de parking : parkeren mag uitsluitend gebeuren in de afgebakende parkeervakken
parkeerplaatsen aangeduid met een verkeersbord E9 (P) met daaronder een symbool (afbeelding) van
mindervalide, worden voorbehouden aan de voertuigen zoals bepaald in het verkeersreglement
parkeerplaatsen kunnen voorbehouden worden voor voertuigen die een speciale toelating hebben
waarvan de burgemeester de modaliteiten heeft bepaald.
Artikel 4
Het domein is niet toegankelijk zonder gids, behoudens bepaalde data die bepaald worden door de vzw
“Arboretum Puurs - Speeltuin Sint-Pietersburcht in samenspraak met het college van burgemeester en
schepenen. Aanvragen voor rondleidingen worden steeds gemeld aan de coördinator domeinen.
Artikel 5
De bezoekers moeten zich gedragen naar de aanduidingen en aanbevelingen gegeven door toezichters
daartoe door het gemeentebestuur aangesteld. Elke overtreding wordt door de toezichters aan de
gemeentelijke coördinator domeinen of rechtstreeks aan de politie voor passend gevolg overgemaakt.
Artikel 6
Het is verboden:
• Het domein binnen te komen of te verlaten anders dan langs de in- en uitgangen.
• Er honden in te brengen.
• Vogels te vangen of nesten te roven.
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Planten of bloemen te vernielen, aan de takken te trekken, op de bomen te klimmen, op de
afsluitingen te klauteren, tussen het struikgewas en de beplantingen te gaan, zich onbetamelijk
te gedragen, de banken en de toestellen, terreinen of voorwerpen (infopalen en –panelen,
naambordjes van planten en bomen, vuilnisbakken, wegwijzers, (voeder- of compostbakken, …)
te verwijderen, te verplaatsen, te besmeuren of te beschadigen.
Het domein te verontreinigen door het wegwerpen van papier, vuilnis, afval of gelijk welk
voorwerp.
Het publiek lastig te vallen of ongemak te veroorzaken.
Het ijs van de vijvers te betreden of er te zwemmen of te baden.
Het is verboden te hengelen of op enige andere wijze vis of andere organismen te verwijderen uit
alle wateroppervlakken van het domein.
In gerechtvaardigde gevallen kan de burgemeester schriftelijk afwijkingen aan sommige van de
hierboven aangehaalde bepalingen toestaan.

HOOFDSTUK VII : STRAFBEPALINGEN
Artikel 1
Voor zover door wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen geen straffen of
sancties zijn voorzien, kunnen de inbreuken tegen de bepalingen van deze politieverordening gestraft
worden met een administratieve sanctie zoals bepaald in artikel 119 bis van de Nieuwe Gemeentewet.
***
Artikel 2 : Zodra dit reglement in werking treedt, worden de bepalingen uit bestaande politiereglementen
die in strijd zijn met het nieuwe politiereglement of die een zelfde gedraging bestraffen met een
politiestraf, opgeheven.
Artikel 3 : Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2009.

Artikel 4 : Een afschrift van dit politiereglement zal onmiddellijk worden overgemaakt aan de bestendige
deputatie, de griffie van de politierechtbank en de procureur des konings van het arrondissement
Mechelen.
Gedaan te Puurs, in zitting, datum als boven.
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