Aanvullende politieverordening
Parkreglement site Hof ten Hemelrijk
Goedgekeurd op de gemeenteraad dd. 22 september 2020.

SITUERING:
Aanvullingen op de algemene politieverordening goedgekeurd door de gemeenteraad in
zitting van 19 november 2019.
Het parkgebied van Hof ten Hemelrijk vormt een groene long in het centrum van onze
gemeente.
Met een hoog dynamisch karakter is het park constant in evolutie en nodigt uit om te wandelen
en te genieten van de rust in dit parkgebied.
Het natuurgericht beheer van dit parkgebied is afgestemd op de principes van het ‘harmonisch
park- en groenbeheer’, met aandacht voor actieve beleving van alle natuurlijke elementen in
het park.
Het parkgebied maakt deel uit van de site Hof ten Hemelrijk, waaronder ook de gebouwen
van het gemeenschapscentrum, bibliotheek en cafetaria gerekend worden, evenals het
Skatepark.
Onderstaand aanvullend reglement heeft betrekking op het park en het skatepark.

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN
Art.1: Voor de toepassing van onderhavige verordening verstaat men onder Site Hof ten
Hemelrijk:
1. Park Hof ten Hemelrijk: het parkgebied Hof ten Hemelrijk gelegen in de Kloosterstraat
7 te Opwijk, opgebouwd uit volgende onderdelen: een speelruimte, recreatiezones,
een groene ruimte, buiten-fitnesstoestellen en een verbindingsweg.
2. Skatepark
Art. 2: Verduidelijking onderdelen Park Hof ten Hemelrijk:
1. Verbindingsweg: voetweg nr. 79 zoals beschreven in de Atlas der Buurtwegen (die de
toegangsweg van het park in de Kloosterstraat verbindt met voetweg nr. 86)
2. Speelruimte: deel van het park, speciaal ingericht en aangelegd voor kinderen en
voorzien van speeltoestellen.
3. Groene ruimte: deel van het park, gekenmerkt door de aanwezigheid van
waterpartijen, grasvelden, bomen, heesters en kruidachtige gewassen en dat, met
uitzondering van het gebruik van de Finse Piste, de organisatie van door het College
van Burgemeester en Schepenen toegelaten activiteiten en het gebruik van de
evenementenruimte, hoofdzakelijk bestemd is voor passieve recreatie.
4. Buiten-fitnesstoestellen: vijf sporttoestellen voor personen groter dan 1m40. Elk toestel
is vergezeld van een instructiebord met daarop een voorbeeldoefening.
5. Recreatiezones: hieronder verstaat men de reactiemogelijkheden voor jong en oud
verankert in de groene zone zoals onder andere het petanqueterrein, arena,
basketbalterrein.
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HOOFDSTUK 2: TOEGANGSREGELING
Art 3: §1. Het park, met uitzondering van de speeltuin, is vrij toegankelijk van 8 uur tot 20 uur
(winterperiode) en van 8 uur tot 23 uur (zomerperiode). Hiervan kan worden afgeweken voor
door het College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurde evenementen of
activiteiten.
§2. De verbindingsweg en de parking Borchtsite kunnen ook buiten deze uren vrij gebruikt
worden.
§3. Het skatepark evenals de speeltuin zijn toegankelijk tijdens de zomerperiode van 1 april
tot en met 30 september van 9 uur tot en met 21 uur. Van 1 oktober tot en met 31 maart van
9 uur tot en met 18 uur.
Art 4: Onverminderd de bepalingen voorzien in hoofdstuk 3 van onderhavige verordening,
krijgen gemotoriseerde voertuigen geen toegang tot het parkdomein.

HOOFDSTUK 3: VERKEERSCIRCULATIE IN HET PARK
Art 5: Alle gemotoriseerd verkeer wordt verboden in het park, met uitzondering van
onderhoudsdiensten en hulpdiensten.
Art 6: De brandweg rondom de gebouwen van het gemeenschapscentrum wordt verboden
toegang, in beide richtingen, voor ieder bestuurder, uitgezonderd fietsers. In de brandweg
wordt enkel het verkeer toegelaten welke komen lossen en laden, onderhoudsdiensten en
hulpdiensten (bv. brandweer, politie,…)

HOOFDSTUK 4 : GEBRUIK VAN HET PARK
Art 7: De speelruimte is uitsluitend voorbehouden voor kinderen tot maximum 14 jaar.
Kinderen onder de zes jaar dienen vergezeld te zijn van één van hun ouders of de persoon
aan wiens hoede ze werden toevertrouwd.
De speeltoestellen moeten gebruikt worden overeenkomstig de functie waartoe ze zijn
ingericht, teneinde abnormale slijtage of beschadiging te vermijden. (aanvulling op art. 72 van
de alg. politieverordening dd. 19/11/19)
Art 8: Alle activiteiten en evenementen in het park zijn onderworpen aan de voorafgaandelijke
toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen. Het uitstallen van koopwaar;
de verkoop van koopwaar, het maken van reclame en het uitoefenen van een bedrijfs- of
beroepsbezigheid, zijn verboden. Het College van Burgemeester en schepenen kan hierin
een afwijking toestaan en dit in de vorm van een vergunning en belasting openbaar domein.
(cf. art. 41 en 46 van de alg. politieverordening dd. 19/11/19)
Art 9: Het is verboden om vuur te maken in het park. (cf. art. 26 en art. 96 van de alg.
politieverordening dd. 19/11/19)
Art 10: Honden moeten altijd aan de leiband. In geen geval mogen honden in het parkgebied
los rondlopen. Hondenpoep wordt door de eigenaar van de hond netjes ter plaatse opgeruimd.
Er bevinden zich hondenpoepbuizen verspreid in het park.
Art 11: Kamperen in een tent, voertuig, caravan of mobilhome is niet toegelaten. (cf. art. 28
van de alg. politieverordening dd. 19/11/19)
Art 12: Bomen, struiken, heesters, bloemen en planten zijn er om van te genieten. Laat deze
dus ook staan voor ieders oog. (cf. art. 6 van de alg. politieverordening dd. 19/11/19)
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Art 13: Het beschadigen of vernietigen van beplanting, zitbanken, speeltoestellen,
vuilnisbakken en andere aanhorigheden in het park, is verboden. (cf. art. 6 van de alg.
politieverordening dd. 19/11/19)
Art 14: Natuurlijke poelen (vijvers) zijn niet toegankelijk.
Art 15: Er zijn voldoende vuilnisbakken in het park voorzien. Afval laten rondslingeren of
sluikstorten zijn verboden. (cf. art. 6 van de alg. politieverordening dd. 19/11/19)
Art 16: De bepalingen van artikel 89 tot en met 105 van de algemene politieverordening zoals
goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 19 november 2019 zijn van overeenkomstige
toepassing op onderhavige aanvullende politieverordening.

HOOFDSTUK 5 : GEBRUIK VAN HET SKATEPARK
Art 17: Het skatepark is vrij toegankelijk voor jongeren ouder dan tien jaar. Kinderen jonger
dan tien jaar dienen vergezeld te zijn van een van hun ouders of persoon aan wiens hoede ze
werden toevertrouwd (ouder dan 18 jaar). (aanvullend op art. 72 van de alg. politieverordening
dd. 19/11/19)
Art 18: Het gebruik van het skateterrein is verboden bij slechte weersomstandigheden zoals
sneeuw, ijzel, storm, …
Art 19: Het skateterrein en zijn toestellen moeten gebruikt worden overeenkomstig de functie
waartoe ze zijn ingericht, teneinde abnormale slijtage of beschadiging te vermijden. Het is zo
opgebouwd dat volgende sporten er kunnen beoefend worden: skaten, steppen, inlineskaten
of BMX’en. Het is niet toegelaten het skatepark te betreden met stadsfietsen, bromfietsen, gocarts of met elk ander rollend materiaal het terrein te berijden. (cf. art. 72 van de alg.
politieverordening dd. 19/11/19)
Art 20: Huisdieren zijn niet toegelaten op het skateterrein. (cf. art. 72 van de alg.
politieverordening dd. 19/11/19)
Art 21: Het skatepark en zijn omgeving dienen om sporten, vermeld in artikel 19, te beoefenen.
Samenscholingen van andere aard zijn verboden.
Art 22: Verdovende middelen zoals alcohol en drugs zijn ten strengste verboden.
Art 23: Het is verboden om bijkomende obstakels te plaatsen op het skateterrein.
Art 24: Rondslingerend afval kan een gevaar inhouden voor de gebruikers. Afval van allerlei
aard moet in de daartoe voorziene afvalbakken worden gegooid.
Art 25: Het skatepark kan bij beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen
ingenomen worden voor workshops of evenementen. De organisator zal steeds zijn
vergunning moeten voorleggen aan politie of bevoegde ambtenaar. Aanvragen hiervoor
gebeuren via het evenementenloket.

HOOFDSTUK 6: GELUIDSOVERLAST.
Art 26: Het is verboden om onnodig lawaai te maken op de gehele site van Hof ten Hemelrijk.
De bepalingen van artikel 78 tot en met artikel 83 van de algemene politieverordening zoals
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goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 19 november 2019, zijn van overeenkomstige
toepassing op onderhavige aanvullende politieverordening.

HOOFDSTUK 7: TOEZICHT EN SANCTIES.
Art 27: De bepalingen van artikel 125 tot en met 133 van de algemene politieverordening zoals
goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 19 november 2019 zijn van overeenkomstige
toepassing op onderhavige aanvullende politieverordening.
Art 28: Vaststellingen kunnen gebeuren door alle bevoegde actoren cfr. de GAS-wet d.d. 24
juni 2013, de wet d.d. 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot
instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de
nieuwe gemeentewet en hun uitvoeringsbesluiten en latere wijzigingen.
Art 29: Onderhavige verordening zal worden bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 en 187
van het Gemeentedecreet en de wet van 24 juni 2013, meer specifiek art. 15 met betrekking
tot minderjarigen.
Art 30: Een afschrift van deze verordening zal conform art. 119 van de Nieuwe
Gemeentewet worden toegezonden aan de deputatie van de provincieraad, aan de griffie van
de rechtbank van eerste aanleg en aan de griffie van de politierechtbank.
Art 31: De huidige verordening vervangt de vorige verordening.

Huidige verordening treedt in werking op datum publicatie.

Algemeen Directeur
Katleen Biesemans

Voorzitter gemeenteraad
Patrick De Smedt
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