Vergadering 14 mei 2012
Dienst politiereglementen
Goedkeuring politiereglement kampeerautoterrein Herk-de-Stad.
___________
Gelet op artikel 119bis§ 10 van de Gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd door het reparatiedecreet van
2009;
Gelet op de wetten van 13 mei 1999, 07 mei 2004 en 17 juni 2004 betreffende de
administratieve sancties;
Gelet op het KB van 17 maart tot inwerkingtreding van de wet van 17 juni 2004 tot wijziging
van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 20 juli 2005, houdende diverse bepalingen tot wijziging van artikel
199bis van de nieuwe gemeentewet;
Gezien de gemeente Herk-de-Stad beschikt over een kampeerautoterrein voor 8
kampeerauto’s, gelegen in het gemeentelijk domein Olmenhof/Harlaz;
Overwegende dat dit kampeerautoterrein een meerwaarde betekent voor de toeristische
uitbouw van de gemeente;
Overwegende dat het belangrijk is het gebruik van deze parking te reglementeren, teneinde zo
weinig mogelijk hinder te veroorzaken naar de omgeving toe;
Gezien het daarom wenselijk is hierover een politiereglement goed te keuren, gekoppeld aan
de gemeentelijke administratieve sanctie;
BESLUIT met algemene stemmen:
Navolgend politiereglement goed te keuren rond het gebruik van het kampeerautoterrein te
Herk-de-Stad waarbij volgende definities gelden:
Kampeerautoterrein : een terrein uitsluitend bedoeld voor het parkeren van kampeerauto’s en
aangeduid met het bord E9h.
Kampeerauto : een zelfrijdend voertuig ingericht voor vrije tijd met minstens de volgende
voorzieningen : zit- en slaapgelegenheid, waarbij voor meerdere dagen voldaan wordt in de
opvang van zuiver en gebruikt water, alsook van toiletvoorzieningen; maximale
buitenafmetingen : 8 meter lang en 2,5 meter breed.
Artikel 1.
Het kampeerautoterrein is eigendom van de Stad Herk-de-Stad en gelegen in het domein
Olmenhof-Harlaz. Het is exclusief voorbehouden aan kampeerauto’s. Aan andere voertuigen
zoals motorvoertuigen of personenwagens alsook aan caravans of woonwagens is het niet
toegestaan te parkeren of te overnachten op het afgebakende kampeerautoterrein. Het is

evenmin toegestaan om op dit terrein te overnachten of te kamperen in eender welke andere
inrichting dan een kampeerauto.
Artikel 2.
De parkeerplaatsen voor kampeerauto’s worden aangeduid met het verkeersbord E9h
(parkeren uitsluitend voor kampeerauto’s max. 48 uren). Er wordt slechts één kampeerauto
per standplaats toegestaan.
Er kan geen permanente bewoning ingericht worden op het kampeerautoterrein.
Kampeerauto’s kunnen maximum 48 uur gebruik maken van het kampeerautoterrein en
kunnen hier dus overnachten. Het is niet toegelaten gebruik te maken van de andere
parkeerplaatsen die voorbehouden zijn voor personenwagens.
Artikel 3.
Het kampeerautoterrein is 24 op 24 uren open het volledige kalenderjaar.
Bij bijzondere gelegenheden of slechte toestand van de kampeerautoparking kan de stad de
toegang tot de kampeerautoparking verbieden.
Artikel 4.
Het aantal bewoners van de kampeerauto mag niet meer zijn dan het aantal slaapplaatsen
voorzien in de kampeerauto.
Andere dan noodherstellingen aan de kampeerauto zijn op het terrein niet toegestaan. De
kampeerautoparking mag door eventuele noodherstellingen niet bevuild worden.
Artikel 5.
Zuiverheid, hygiëne en uitzicht van het kampeerautoterrein, het toiletgebouw, alsook van alle
faciliteiten verbonden aan deze parking dient gerespecteerd te worden.
Het gebruikte terrein dient steeds schoon en vrij van afval achtergelaten te worden. Afval
dient correct gesorteerd en in de geschikte containers gedeponeerd te worden: papier en
karton, glas, pmd en restafval worden gescheiden en in de daarvoor voorziene container
gedeponeerd.
Het is verboden huisvuil, dat niet van de gebruikers van de kampeerautoparking afkomstig is,
evenals grof huisvuil in de containers te deponeren.
Artikel 6.
Het afvalwater, de inhoud van de chemische toiletten en toiletemmers moet opgevangen en
geloosd worden op de aangeduide en daartoe bestemde plaatsen. De aangegeven
openingsuren van het toiletgebouw dienen gerespecteerd te worden.
Artikel 7.
Vandalisme, agressiviteit, provocerend en/of aanstootgevend gedrag worden niet geduld.
Elke gebruiker mag radio’s en andere apparatuur gebruiken op voorwaarde dat dit andere
gebruikers, bezoekers of omwonenden niet stoort. In dit kader wordt verwezen naar het
“Politiereglement op het lawaai”, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 13 juni 1978.
Ook de veiligheid van andere gebruikers of bezoekers mag op geen enkele wijze in het
gedrang komen.
Barbecueën, open vuren maken en vuurwerk afsteken is ten strengste verboden.
Artikel 8.
Huisdieren mogen niet alleen achtergelaten worden in de kampeerauto of op het terrein.

Artikel 9.
Tussen 22.00 uur ’s avonds en 07.00 uur s’ morgens dient de nachtrust stipt te worden
gerespecteerd. Dit betekent dat een kampeerautogebruiker noch de buurt, noch de andere
kampeerautogebruikers mag hinderen met om het even welk geluid.
Artikel 10.
Het gebruik van water kan aan de betaalautomaat aan de geldende tarieven. Per inworp van 1
EUR kan men beschikken over 100 liter water.
Artikel 11.
Het gebruik van elektriciteit kan via de betaalautomaat aan de geldende tarieven. Per
verbruikte kWh geldt een tarief van 1 EUR / kWh / 24 uur.
Artikel 12.
Iedereen dient de algemene veiligheid in acht te nemen bij het omgaan met de installaties,
parkeren of rondrijden op het kampeerterrein.
Er mogen geen extra constructies ( tenten, zeilen, antennes, …) opgesteld worden behalve
deze behorend tot de uitrusting van de kampeerauto zelf en deze mogen in niet verder reiken
dan de afbakening van de eigen standplaats.
Artikel 13.
De stad is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstallen of beschadigingen aan persoonlijke
goederen van de gebruikers van de kampeerautoparking.
Artikel 14.
Elke schade aan het terrein of haar uitrusting moet onmiddellijk aan de Dienst Leefmilieu van
de stad Herk-de-Stad gemeld worden en kan aanleiding geven tot het betalen van een
schadevergoeding gelijkwaardig aan de herstellings- en/of vervangingskosten. Moedwillig
veroorzaakte schade kan bovendien de onmiddellijke weigering van toegang tot of de
verwijdering van de kampeerautoparking tot gevolg hebben.
Artikel 15.
Elke vorm van handel of ruil op het kampeerautoterrein is verboden.
Artikel 16.
Zijn bevoegd tot het opsporen en vaststellen van de overtredingen van dit reglement : de leden
van het operationeel korps van de lokale en federale politie. Deze inbreuken zullen
gesanctioneerd worden met een administratieve geldboete, conform de procedure vervat in
artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet.
Overtredingen van de bepalingen uit dit reglement worden als volgt gestraft: een eerste
overtreding wordt gestraft met een administratieve geldboete van 25 euro. Bij recidive wordt
de boete telkens vermeerderd met een bedrag van 25 euro tot een maximum van 75 euro,
vanaf dan telkens te betalen bij elke volgende overtreding.
In voorkomend geval is de politie van de zone West-Limburg gemachtigd voertuigen te
verwijderen op kosten van de eigenaars als deze het reglement niet naleven.
Artikel 17.
Bij niet-betaling van de administratieve geldboete binnen de gestelde termijn (1 maand vanaf
het moment volgend op de dag dat de beslissing uitvoerbaar is geworden), zal een rappel
gestuurd worden waarvoor kosten ten bedrage van 5 euro worden gevorderd ten laste van de

debiteur. Indien een tweede rappel noodzakelijk blijkt, zal bijkomend op de herinneringskost,
een administratieve kost ten bedrage van 10 euro worden gevorderd ten laste van de debiteur.
Tenslotte, als de betaling uit blijft zal een expeditie van de beslissing worden overgemaakt
aan een gerechtsdeurwaarder die dan op kosten van de overtreder tot uitvoering zal
overgaan.”
Artikel 18.
Een afschrift van dit reglement over te maken aan :
- Toerisme Vlaanderen,
- de lokale politiezone West-Limburg,
- De gouverneur van de Provincie Limburg,
- de griffie van de politierechtbank te Hasselt,
- de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt,
- de Technische Dienst – Uitvoering,
- de Dienst Leefmilieu,
- de Dienst Financiën.
____________

