Stedelijke domeinen Veltem, Paalbos, Coppietersbos, Bergjesbos,
Bosje Claeys, Bosje Beukenlaan, ’t Speelhof, Ooievaarsbos,
Duivekeetbos en Galgebos.
Reglement van toegankelijkheid.
GR 31 mei 2005
De Gemeenteraad,
Overwegende dat de toegankelijkheid van de stedelijke bossen Veltem, Paalbos,
Coppietersbos, Bergjesbos, Bosje Claeys, Bosje Beukenlaan, ’t Speelhof, Ooievaarsbos,
Duivekeetbos en Galgebos onderworpen is aan het Bosdecreet van 13 juni 1990,
inzonderheid art. 10 §2 en art. 97 §1van dit decreet;
Overwegende dat de domeinen Veltem, Paalbos, Coppietersbos, Bergjesbos, Bosje
Claeys, Bosje Beukenlaan en ’t Speelhof qua aard en gesteldheid in aanmerking komen
om als speelbos aangeduid te worden;
Overwegende dat het noodzakelijk is de integriteit van deze domeinen alsook de
veiligheid van het publiek en de gebruikers te waarborgen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering betreffende de toegankelijkheid en het
occasionele gebruik van bossen van 22 juli 1993, gewijzigd op 24 januari 1996 en 9
maart 1999;
Overwegende het advies van de Stedelijke Jeugdraad van 1 april 2005;
Overwegende het advies van de afdeling Bos en Groen – Ministerie Vlaamse
Gemeenschap van 3 februari 2005;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117 – eerste lid, artikel 119
– eerste lid, artikel 119bis en artikel 135 § 2;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
B e s l i s t:
Artikel 1. Toegankelijkheidsregels.
De domeinen zijn toegankelijk voor het publiek onder de hierna volgende bepalingen.
Alle vormen van gemotoriseerd verkeer of rijgespannen zijn verboden behalve op de
toegangsweg en de parking bij het zwembad in het domein Veltem. Dienstvoertuigen
vallen niet onder deze beperking. Ruiters hebben geen toegang tot deze domeinen.
Fietsen is toegelaten op bestaande wegen en paden.
Honden moeten steeds aan de lijn gehouden worden.
Om veiligheidsredenen is de toegang verboden bij stormweer, met name vanaf
windkracht 7 op de schaal van Beaufort. Deze beperking geldt niet voor de toegangsweg
en de parking bij het zwembad in het domein Veltem en voor de speelweide met
jeugdlokalen in het domein Paalbos.
Het is de bezoekers in de domeinen verboden:
-

hinder voor andere bezoekers en omwonenden te veroorzaken;

-

reclame te maken, drukwerken te verspreiden of een commerciële activiteit uit te
voeren;

-

te roken of vuur te maken;

-

afval of materiaal van gelijk welke aard achter te laten;

-

dieren te voederen, te jagen, te vangen of te doden; op welke wijze ook hun
jongen, eieren, nesten of schuilplaatsen te storen of te vernietigen;

-

dieren of planten te introduceren, zowel van inheemse als uitheemse oorsprong;

-

planten, vruchten of paddestoelen mee te nemen, uit te rukken of af te snijden; de
vegetatie te wijzigen of bladstrooisel te verwijderen;

-

de uitrusting van de domeinen te wijzigen, beschadigen of te misbruiken.

De bezoekers moeten zich gedragen naar de aanwijzingen die hen op een behoorlijke
wijze door middel van borden of door enig ander middel ter kennis gebracht worden.
Artikel 2. De domeinen Veltem, Paalbos, Coppietersbos, Bergjesbos, Bosje Claeys, Bosje
Beukenlaan en ’t Speelhof staan binnen de afbakening op de bijgevoegde kaarten 1 t/m
7, open als speelbos voor min 18-jarigen en hun begeleiders. Binnen deze zones mogen
bosspelen gehouden worden en de paden verlaten worden. Men mag er kampen bouwen
en in bomen klimmen, zonder de bomen te beschadigen of getimmerde constructies te
maken. Er mag gebruik gemaakt worden van takken en dood hout, doch er mag geen
vuur gemaakt worden. Materiaal vreemd aan het bos, zoals sjorhout, touwen of eender
welk attribuut dat bij een activiteit gebruikt wordt, moet bij het beëindigen van de
activiteit meteen verwijderd worden en uit het bos weggehaald worden. Wanneer dit
materiaal een aantal dagen behouden is ten behoeve van een meerdaagse activiteit, is
dit vooraf te melden aan het stadsbestuur. Spel- of klimconstructies die ten behoeve van
een activiteit aangebracht worden, vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van
degenen die ze aanbrengen of onder wiens toezicht dit gebeurt.
Artikel 3. De bezoekers worden geacht de gesteldheid van het terrein te kennen. Het
stadsbestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de ongevallen die hen op
een of andere manier zouden overkomen wegens gebrek aan oplettendheid,
voorzichtigheid of toezicht, of die het gevolg zijn van onverantwoord gedrag.
Artikel 4. Afwijkingen van de gebods- en verbodsbepalingen in art. 1 kunnen toegestaan
worden door het Schepencollege, na advies van de Woudmeester.
Artikel 5. Iedere bezoeker is verantwoordelijk voor de schade door hem veroorzaakt.
Verenigingen kunnen als zodanig verantwoordelijk gesteld worden. De leraars, leiders of
monitors van school, jeugd en andere groepen zijn verantwoordelijk voor de personen
die onder hun leiding staan.
Het vrijlaten van diersoorten of het inbrengen van plantensoorten door bezoekers wordt
gelijkgesteld met het toebrengen van schade aan het domein.
Elke beschadiging geeft aanleiding tot het vergoeden van de kosten voor herstelling,
vervanging, opruiming of het verwijderen van geïntroduceerde dier- of plantsoorten.
Artikel 6. Onverminderd de toepassing van strengere straffen bepaald door wettelijke of
reglementaire schikkingen, worden de inbreuken op onderhavig reglement gestraft met
politiestraffen, ongeacht de schadevergoeding die kan geëist worden indien daartoe
grond bestaat.
Artikel 7. Zijn bevoegd tot het vaststellen van de overtredingen van het onderhavig
reglement en van het opstellen van processen-verbaal:
-

de leden van de federale en lokale politie;

-

de gemachtigde beambten van Aminal, afdeling Bos en Groen en afdeling Natuur;

-

de Burgemeester, alsook de gemeentelijke ambtenaren die daartoe door de
gemeenteraad gemachtigd worden.

Artikel 8. Dit reglement vervangt en vernietigt de politieverordening op het betreden van
het domein Veltem van 30 september 1974.
Artikel 9. Onderhavig besluit zal bekend gemaakt worden zoals voorgeschreven door
artikel 112 van de nieuwe gemeentewet.
Aldus vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 31 mei 2005

