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Openbare zitting
Voorwerp 3
Groene ruimte gelegen Novillesquare. Reglement. Wijziging.
De Gemeenteraad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet ;
Gelet op het algemeen politiereglement van 30 november 2011;
Gelet op het gemeentelijk reglement van 22 maart 2007 met betrekking tot de groene
ruimte gelegen Novillesquare;
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,
Beslist,
Artikel 2 te wijzigen van het gemeentelijk reglement van 22 maart 2007 met betrekking tot de
groene ruimte gelegen Novillesquare door de woorden « oktober » en « november » te vervangen
door « september » en « oktober » en in de volgende termen, de gecoördineerde tekst met
betrekking tot de groene ruimte gelegen Novillesquare, aan te nemen
Artikel 1.-Het huidig reglement, van toepassing op de gebruikers van de groene ruimte
Novillesquare, wordt uitgehangen op een zichtbare plaats voor de bezoekers.
Artikel 2.-De openingsuren van de groene ruimte worden vastgesteld als volgt :
-

van 1 oktober tot 31 maart van 8 u 00 tot 18 u 30 ;

-

van 1 april tot 30 september van 8 u 00 tot 20 u 00.

Artikel 3.- Het is verboden om er :
1.

binnen te komen buiten de openingsuren vastgelegd in het artikel 2;

2.

alcoholische dranken of verboden substanties te gebruiken ;

3.

hinderlijke of gevaarlijke voorwerpen binnen te brengen ;

4.

kinderen minder dan 12 jaar zonder toezicht te laten ;
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5.

de aanplantingen of grasperken, parkmeubilair en bouwwerken te beschadigen ;

6.

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

hinderen en de rust of kalmte van de plaats verstoren ;
7.

met honden binnen te komen ;

8.

vuurtje te stoken ;

9.

vuilnis neer te zetten en een of ander afval achter te laten elders dan in de voorziene

vuilnisbakken ;
10. zonder voorafgaande toelating van de gemeente borden en reclameaffiches of iedere andere
vorm van handelspubliciteit aan te brengen.
Artikel 4.- Elke persoon die zou weigeren te gehoorzamen aan de bevelen van de politieagenten of
de door de gemeente gemachtigde ambtenaren kan buitengezet worden.
Artikel 5.- De beschikkingen van hoofdstuk V van het algemeen gemeentelijk politiereglement
zijn van toepassing op de groene ruimte gelegen Novillesquare.
Beraadslaagd in zitting van 16 februari 2012.
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