AANVULLENDE POLITIEVERORDENING VOOR HET HOF TEN HEMELRIJK.
HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN
Art.1: Voor de toepassing van onderhavige verordening verstaat men onder:
1. Park: het parkgebied Hof ten Hemelrijk gelegen in de Kloosterstraat 7 te Opwijk,
opgebouwd uit volgende onderdelen: een speelruimte, een groene ruimte en een
verbindingsweg.
2. 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).
3. Speelruimte: deel van het park, speciaal ingericht en aangelegd voor kinderen en voorzien
van speeltoestellen.
4. 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.
HOOFDSTUK 2: TOEGANGSREGELING
Art 2: §1. Het park is vrij toegankelijk van 8 uur tot 20 uur (winterperiode) en 23 uur
(zomerperiode). Hiervan kan worden afgeweken voor door het College van Burgemeester en
Schepenen goedgekeurde evenementen of activiteiten.
§2. De verbindingsweg kan ook buiten deze uren vrij gebruikt worden.
Art 3: Onverminderd de bepalingen voorzien in hoofdstuk 4 van onderhavige verordening,
krijgen gemotoriseerde voertuigen geen toegang tot het park.
HOOFDSTUK 3: GEBRUIK VAN HET PARK
Art 4: De speelruimte is uitsluitend voorbehouden voor kinderen tot maximum 12 jaar.
De speeltoestellen moeten gebruikt worden overeenkomstig de functie waartoe ze zijn
ingericht, teneinde abnormale slijtage of beschadiging te vermijden.
Art 5: Alle activiteiten en evenementen in het park zijn onderworpen aan de
voorafgaandelijke toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen.
HOOFDSTUK 4: VERKEERSCIRCULATIE IN HET PARK
Art 6 : Alle gemotoriseerd verkeer wordt verboden in het park, met uitzondering van
onderhoudsdiensten en hulpdiensten.
Art 7 : 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 en hulpdiensten (bv.
brandweer, politie,…)

HOOFDSTUK 5: TOEZICHT.
Art 8: De bepalingen van artikel 137 tot en met 140 van de algemene politieverordening zoals
goedgekeurd door de Gemeenteraad dd. 16 juni 2005 zijn van overeenkomstige toepassing op
onderhavige aanvullende politieverordening.
Art 9: Onderhavig besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van de
nieuwe gemeentewet.
Art 10: Een afschrift van deze verordening zal toegestuurd worden aan de
Provinciegouverneur, de Procureur des Konings, de Griffier van de Rechtbank van eerste
aanleg, van het vredegerecht en van de politierechtbank van het gebied.

