Politiereglement op het gebruik en de toegankelijkheid van het
gemeentelijk domein de Ghellinck

Voor de bezoekers van het domein de Ghellinck, dat wordt beheerd door het gemeentebestuur van
Wortegem-Petegem, gelden navolgende bepalingen.
Art.1. TOEGANG
Het domein is gans het jaar vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.
Afwijkingen kunnen slechts uitzonderlijk toegestaan worden na voorafgaandelijke schriftelijke
toelating van het college van burgemeester en schepenen.
Art.2. INFRASTRUCTUUR
A. Houten paviljoen en tent
Het houten paviljoen en de tent kunnen door verenigingen gebruikt worden voor het houden
van vergaderingen, feesten, recepties enz.
Het gebruik ervan wordt minstens 3 weken vooraf aangevraagd aan het college van burgemeester en schepenen.
De bijzondere gebruiksvoorwaarden zijn vastgelegd in het door de gemeenteraad terzake
vastgestelde gebruiksreglement.
In afwijking van art.1 hebben personen die tussen zonsondergang en zonsopgang gebruik
maken van de feesttent en het houten paviljoen toegang tot deze in het gemeentelijk domein
gelegen infrastructuur.
B. Taverne-Restaurant
In het gemeentelijk domein is een horecazaak gevestigd. De uitbating ervan werd in concessie gegeven.
In afwijking van art.1. hebben bezoekers die tussen zonsondergang en zonsopgang gebruik
maken van deze horecazaak tijdens haar openingsuren toegang tot deze in het gemeentelijk
domein gelegen infrastructuur.
C. Speelweide en douches
Achter het houten paviljoen ligt een speelweide die kan gebruikt worden als speelveld voor
voetbal of andere sporten.
Voor het georganiseerd gebruik van deze speelweide en/of de douches is een voorafgaandelijke schriftelijke toelating vereist van het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag wordt minstens 3 weken vooraf ingediend.
D. Openluchtmanifestaties of andere in openlucht georganiseerde gebruiken
Voor openluchtmanifestaties of andere in openlucht georganiseerde gebruiken van gedeelten van het gemeentelijk domein is een voorafgaandelijke schriftelijke toelating vereist van
het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag wordt minstens 3 weken vooraf
ingediend.
E. Speeltuigen
De in het domein opgestelde speeltuigen zijn eigendom van het gemeentebestuur. Zij zijn
enkel geschikt voor kinderen tot 12 jaar. Elk ongeoorloofd gebruik of beschadiging ervan
geeft aanleiding tot het betalen van een vergoeding die gelijk is aan de herstellings- of vervangingskost van het beschadigde.
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F. Picknick
Een aantal picknickplaatsen is voorzien in het domein. Picknicken is toegelaten en mag niet
hinderend zijn voor de andere bezoekers.
G. Hooiweiden
De hooiweiden in het gemeentelijk domein worden als dusdanig gebruikt. Het gras kan jaarlijks openbaar verkocht worden conform de terzake vastgestelde veilingvoorwaarden.
De wandelaars en de fietsers mogen de hooiweiden niet betreden.
H. Visvijvers
Niemand mag in de daartoe voorbehouden vijvers vissen zonder visverlof.
De modaliteiten voor het vissen en het bekomen van een visverlof zijn vastgelegd in het door
de gemeenteraad terzake goedgekeurd visreglement.
I. Vijvers en andere waterafvoerkanalen
Zwemmen, andere waterspelen of schaatsen op het ijs zijn niet toegelaten in en op de vijvers, visvijvers en andere waterafvoerkanalen.
J. Parking
De parking aan de ingang van het domein staat ter beschikking van alle bezoekers van het
domein met inbegrip van de bezoekers van de in het domein gevestigde horecazaak.
Art.3. Binnen het domein zijn alle motorvoertuigen (auto’s, vrachtwagens, bromfietsen, moto’s, quads
enz.) verboden.
Deze verbodsbepaling geldt niet voor de dienstvoertuigen of voertuigen die noodzakelijk zijn
voor het uitvoeren van onderhoudswerken of diensten of voor vergunde voertuigen.
Als vergunde voertuigen worden beschouwd de voertuigen van de personen die toelating hebben voor het gebruik van de tent, het houten paviljoen en de horecazaak en zulks alleen voor
het strikt noodzakelijk gebruik ervan. Deze voertuigen dienen de bestaande verharde toegangswegen te gebruiken.
De snelheid van de in het domein toegelaten voertuigen mag niet hoger zijn dan 10 km/uur.
Op de wegen en de plaatsen die voor het verkeer toegankelijk zijn is de wegcode van toepassing.
Art.4. Fietsen op de wandelpaden in het parkgedeelte is niet toegelaten.
Art.5. Paarden en andere rijdieren zijn niet toegelaten in het domein.
Art.6. Honden zijn enkel toegelaten op de wandelpaden en worden aan de lijn gehouden.
Art.7. Het is aan iedereen verboden :
- de fauna te verstoren, nesten te roven of te vernielen.
- de flora te beschadigen, te vernielen of weg te nemen.
- de dieren in het algemeen te voederen.
- de rust te verstoren, op welke wijze ook.
- de andere bezoekers te hinderen of te storen.
- afval van welke aard ook achter te laten en te storten.
- om het even wat in het water te werpen.
- geluidsapparatuur te laten spelen.
- vuur te maken.
- pamfletten uit te delen.
- aanplakkingen te doen op bomen of andere infrastructuur.
- koopwaar uit te stallen en/of te koop aan te bieden.
- te kamperen.
- te jagen of dieren uit te zetten.
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-

de infrastructuur van het domein te beschadigen of te vernielen.
bomen en struiken te beklimmen of te beschadigen.
de inhoud van de vuilnisbakken te doorzoeken, weg te nemen of uit te strooien.

Art.8. De bezoekers en de gebruikers van het domein moeten zich gedragen naar de richtlijnen die op
een behoorlijke wijze door middel van aanwijzingen, borden of enig ander middel ter kennis gebracht worden.
Art.9. Afwijkingen op voormelde gebods– en verbodsbepalingen kunnen enkel voorafgaandelijk en
schriftelijk toegestaan worden door het college van burgemeester en schepenen.
Art.10. Inbreuken op dit reglement worden gestraft met politiestraffen, ongeacht de schadevergoeding

die kan geëist worden.
Art.11. Toezicht wordt uitgeoefend door de lokale politie, de gemeentelijke parkwachter en de door het

college van burgemeester en schepen aangeduide personen.
Art.12. Zijn bevoegd tot het vaststellen van overtredingen van dit reglement en tot het opstellen van

een proces-verbaal :
- de leden van de lokale politie.
- de beëdigde amtenaren en wachters van de afdelingen Bos en Groen en Natuur van Aminal.
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