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Openbare zitting
Voorwerp 2
Park Victoria. Reglement. Wijziging.
De Raad, in openbare vergadering,
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het algemeen politiereglement van 30 november 2011;
Gelet op het gemeentelijk reglement van 28 april 2011 met betrekking tot het park
Victoria;
Overwegende dat het past om de data van de perioden gelijkvormig te maken voor de
zomer (april - september) en voor de winter (oktober - maart) in het park Victoria, het speelplein
'de 4 seizoenen' en de groene ruimte in de Novillesquare;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Beslist,
Artikel 2 te wijzigen van het gemeentelijk reglement van 28 april 2011 met betrekking tot het park
Victoria door de woorden « oktober » en « november » te vervangen door « september » en
« oktober » en in de volgende termen, de gecoördineerde tekst met betrekking tot het Park
Victoria, aan te nemen
"Park Victoria. Reglement.
Artikel 1.- Algemene beschikking
Dit reglement, van toepassing op de gebruikers van het Park Victoria, wordt uitgehangen op
verschillende plaatsen zichtbaar voor de bezoekers.
Artikel 2.- Openingsuren van het park en multisportterrein
Het Park Victoria is zeven dagen op zeven open volgens volgend uurrooster:
-

Van 1 april tot 30 september, van 8u30 tot 21u00 ;

-

Van 1 oktober tot 31 maart, van 8u30 tot 18u00.

Het park kan tijdelijk gesloten worden of de uurroosters kunnen aangepast worden, inzonderheid
in geval van buitengewone weersomstandigheden, omwille van veiligheidsredenen of onderhoud,
wanneer uitzonderlijke situaties dit vergen of voor activiteiten van algemeen belang.
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De toegang tot het multisportterrein wordt enkel op reservatie toegestaan. Voorrang wordt
verleend aan inwoners van de gemeente en/of verenigingen op het grondgebied van de gemeente.
Het College van Burgemeester en Schepenen is belast met het dagelijks beheer van het
multisportterrein en zijn uitrusting, de reservaties inbegrepen.
Artikel 3.- Toegang tot het park
De toegang tot het park is enkel tijdens de openingsuren toegestaan en via de daartoe aangeduide
ingangen. Elke bezoeker die het park niet verlaat na sluiting, kan er door de openbare macht
worden uitgezet.
Bromfietsen en gemotoriseerde voertuigen zijn verboden in het park, met uitzondering van de
hulpdiensten en door het College van Burgemeester en Schepenen of zijn afgevaardigde
gemachtigde voertuigen.
De toegang tot het multisportterrein is strikt verboden voor fietsers.
Het gebruik van de fiets is uitsluitend toegestaan aan kinderen jonger dan 8 jaar voor zover ze
stapvoets rijden op de paden van het park en zonder de voetgangers in gevaar te brengen.
Elke bezoeker ouder dan acht jaar wordt geacht zijn fiets achter te laten op de daartoe voorziene
plaatsen en op slot te doen. De Gemeente is in geen geval aansprakelijk voor diefstal of
beschadiging van de fietsen op deze plaatsen.
De toiletten van het park zijn voorbehouden aan de gebruikers van het park.
Artikel 4.- Toegang tot de multi-activiteitenstructuur
De multi-activiteitenstructuur is toegankelijk voor kinderen van 5 tot 12 jaar naargelang het soort
activiteit.
Het vrije gebruik van de multi-activiteitenstructuur door kinderen is toegelaten op voorwaarde van
het toezicht door en onder verantwoordelijkheid van de ouders of van de personen die er toezicht
op houden.
Artikel 5.- Openbare orde
Onverminderd de bepalingen van het algemeen politiereglement is het ten strengste verboden om
in het park :
1.

alcoholische dranken of verboden substanties te gebruiken of te verhandelen;

2.

hinderlijke of gevaarlijke voorwerpen binnen te brengen ;

3.

kinderen jonger dan 12 jaar zonder toezicht te laten ;

4.

de aanplantingen of grasperken, parkmeubilair en bouwwerken te beschadigen ;

5.

zich in te laten met spelen en/of activiteiten die de wandelaars of omwonenden kunnen

hinderen en de rust of kalmte van de plaats verstoren ;
6.

met honden binnen te komen ;

7.

een vuurtje te stoken ;

8.

vuilnis te deponeren of gelijk welk afval achter te laten elders dan in de voorziene

vuilnisbakken ;
9.

zonder voorafgaande toelating van de gemeente reclameborden en -affiches of iedere andere
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vorm van handelspubliciteit aan te brengen ;
10. op de omheiningen, in de bomen, op palen, of op gelijk welke constructie of installatie te
klimmen ;
11. de fontein te bevuilen of te baden in het waterbekken;
12. kleding te dragen die de openbare orde of goede zeden verstoort.
Artikel 6.- Elke persoon die zou weigeren te gehoorzamen aan de bevelen van de politieagenten of
de door de gemeente gemachtigde ambtenaren kan buitengezet worden uit het park.
Artikel 7.- De beschikkingen van hoofdstuk V van het algemeen gemeentelijk politiereglement
zijn van toepassing.
Artikel 8.-Onverminderd de bepalingen van het algemeen politiereglement, wordt elke inbreuk op
dit reglement bestraft met een administratieve boete."
Beraadslaagd in zitting van 16 februari 2012.
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