Algemeen reglement
Artikel 1 : Het algemeen reglement waarvan de bepalingen hierna volgen, geldt voor de
bezoekers en gebruikers van het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve, hierna het
domein genoemd.
Artikel 2 : VERKEER
Op de toegangswegen tot het domein, de parkeerplaatsen, wegen, dreven en paden, waar
het verkeer is toegelaten, gelden de bepalingen van het "Algemeen Reglement op de politie
van het wegverkeer" en moeten de verkeersborden en –markeringen nageleefd worden.
Geen enkel motorvoertuig wordt binnen de omwalling van het domein toegelaten tenzij de
bestuurder in het bezit is van een schriftelijke toelating van de beheerder. De
voertuigbestuurders die van deze gunst genieten moeten steeds de kortste weg gebruiken
om zich van de ingang naar de plaats van bestemming te begeven en omgekeerd. Doelloos
rondrijden is verboden. De voertuigbestuurders in het domein dienen bijzonder voorzichtig te
zijn en hun snelheid derwijze te regelen dat ze het publiek niet hinderen of in gevaar
brengen.
Artikel 3 : RUITERS
De ruiters mogen enkel gebruik maken van de verharde paden. Het is verboden zich buiten
deze plaatsen te begeven en de weiden of andere gronden te berijden. Het wandelpad rond
de omwalling mag evenmin bereden worden door de ruiters. Zij moeten bijzonder voorzichtig
zijn teneinde bomen, planten en andere gewassen niet te beschadigen.
Artikel 4 : BEZOEKERS
Het is verboden binnen het domein te vertoeven tijdens de sluitingsuren. Het is verboden
samenscholingen te veroorzaken, de doorgangen te belemmeren of andere bezoekers op
welke wijze ook te hinderen. Personen jonger dan 12 jaar worden, zonder begeleiding, na
zonsondergang niet toegelaten. Het is verboden met een voorwerp of een vloeistof te
werpen.
Artikel 5 : DIEREN
Het is verboden enig gevaarlijk dier, zelfs gemuilband, op het domein te laten komen. Het is
verboden er enig dier te laten ronddwalen. Honden moeten steeds aan de lijn gehouden
worden. Huisdieren mogen niet alleen achtergelaten worden. Huisdieren worden niet
toegelaten in de gebouwen of op de speeltuinen.
Artikel 6 : UITWERPSELEN VAN DIEREN
De eigenaars, bezitters of bewakers van honden zijn verplicht erover te waken dat hun
dieren het domein niet bevuilen. In voorkomend geval zijn ze ertoe gehouden het vuilnis te
verwijderen en in de vuilnisbakken te deponeren.
Artikel 8 : VUUR – VUURWERK - WAPENS
Het is verboden gevaarlijke of hinderlijke voorwerpen te vervoeren of te gebruiken. Het
afschieten van vuurwerk, zonder toelating van de beheerder is verboden. Knalbussen,
voetzoekers en alle gelijkaardige spring- of ontploffingstuigen zijn verboden. Het aansteken
of aanleggen van vuurhaarden is slechts toegelaten mits uitdrukkelijke voorafgaande
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toestemming van de beheerder. In dat geval dient de vuurhaard bestendig bewaakt te
worden door een verantwoordelijke meerderjarige tot het vuur volledig gedoofd is.
Het bezit of het dragen van wapens is verboden, behalve voor de jachtrechthouder en zijn
genodigden.
Artikel 9 : AFVAL
Alle papier, huisvuil of afval dient in de daartoe aangebrachte vuilnisbakken gedeponeerd te
worden. Het is verboden de vuilnisbakken te verplaatsen, te ledigen of een gedeelte van de
inhoud weg te nemen.
Artikel 10 : PICKNICK
Picknicken is slechts toegelaten indien dit niet hinderlijk is voor het publiek. Alle afval dient
door de betrokkenen onmiddellijk te worden opgeruimd en in de vuilnisbakken geplaatst te
worden. De wegen mogen noch geheel, noch gedeeltelijk ingenomen worden.
Artikel 11 : NETHEID
Bij het verlaten van een plaats, zoals een picknickplaats, enz. moet deze onberispelijk zuiver
achtergelaten worden.
Artikel 12 : AFVALWATER
Afvalwater mag slechts worden uitgegoten op de daartoe bestemde plaatsen.
Artikel 13 : DRUKWERKEN
Het is verboden geschriften of drukwerk, van welke aard ook zonder schriftelijke toelating
van de beheerder rond te strooien, aan te plakken, uit te delen of te verkopen. Inzonderheid
is het verboden dergelijk drukwerk of kaartjes te plaatsen op de ruiten of onder de
ruitenwissers van de voertuigen op de parking.
Artikel 14 : LEUREN
Onverminderd de bepalingen van de reglementering betreffende de leurhandel is het
verboden te leuren zonder machtiging van de beheerder. Het is eveneens verboden zonder
bijzondere machtiging eetwaren of andere waren te verkopen, uit te stallen of te koop te
stellen.
Artikel 15 : INZAMELINGEN
Inzamelingen met liefdadig doel mogen slechts gehouden worden met voorafgaande
schriftelijke machtiging van de beheerder. De vigerende wettelijke bepalingen terzake dienen
in acht genomen te worden.
Artikel 16 : VERMOMMING
Het is verboden op het grondgebied van het domein gemaskerd of verkleed te vertoeven. Dit
verbod is niet van toepassing op de personen of groepen die deelnemen aan feestelijkheden
of andere manifestaties door de beheerder toegestaan.
Artikel 17 : KLEDIJ
Een behoorlijke klederdracht wordt algemeen vereist.
Artikel 18 : TOESTELLEN
Het is elkeen, behalve de daartoe aangestelde personen, verboden om enig toestel aan te
raken dat niet bestemd is voor gebruik van het publiek. Het is verboden enig verkeerd
gebruik te maken van de sanitaire installaties of deze te beschadigen. De sanitaire
installaties dienen in zindelijke staat gehouden te worden.
Artikel 19 : BOMEN - PLANTEN
Het is verboden :
- de bloemperken,de beplantingen en de boomgaard te betreden zonder toestemming van
de beheerder
- de bloemen of vruchten te plukken
- jonge scheuten of takken af te breken
- bomen of planten en beplantingen te beschadigen alsmede alle voorwerpen tot algemeen
nut of verfraaiing aangebracht te vernielen, te beschadigen of te misbruiken
- de grasmat te vernielen door omspitten of omwoelen van de grond
- de bomen of de afsluitingen te beklimmen.
Artikel 20 : OMWOELEN AARDE
Het is verboden :
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- kuilen te graven of aarde op te hopen
- greppels te graven en de grond om te woelen
- de vijveroevers om te woelen
- afsluitingen, van welke aard ook te plaatsen of te verplaatsen.
Artikel 21 : JAGEN
Het is verboden vogels te vangen, eieren te roven, nesten te vernielen, klemmen of strikken
te spannen om het wild te vangen. Enkel de jachtrechthouder kan jagen op wilde eenden,
canadese ganzen, konijnen en meerkoeten. De beheerder is niet aansprakelijk voor schade
aan derden-bezoekers, veroorzaakt door de jacht.
Artikel 22 : VISSEN
Vissen in de omwalling is verboden.
Artikel 23 : KAMPEREN
Het is verboden te kamperen op het grondgebied van het domein of er de nacht door te
brengen in tenten, auto's, caravans of woonwagens, tenzij na toelating van de beheerder op
het door hem aangeduide terrein .
Artikel 24 : ZWEMMEN
Zwemmen is niet toegelaten in het water van de omwalling.
Artikel 25 : SPORT EN SPEL
De sport- en speelvelden met bijhorende kleedkamers en sanitaire installaties mogen slechts
gebruikt worden overeenkomstig de bijzondere voorschriften terzake. Sport en spel zijn enkel
toegelaten op de voor elke sporttak bestemde terreinen.
Artikel 26 : IJSGANG
Het betreden van het ijs van waterlopen en grachten is steeds verboden.
Artikel 26 : DRONKENSCHAP
Onverminderd de toepassing van de reglementering betreffende de beteugeling van de
dronkenschap, is het aan dronken personen verboden het domein te betreden of er te
vertoeven. Zij zullen desgevallend onmiddellijk verwijderd worden.
Artikel 27 : Het aanbrengen en gebruiken van sterk alcoholische dranken zijn op het domein
verboden, uitgezonderd in de drank- en eetgelegenheid.
Artikel 28 : Het organiseren van feestelijkheden is onderworpen aan de toestemming en de
voorwaarden van de beheerder.
Artikel 29 : SCHADEVERGOEDING
Elke beschadiging, bevuiling van het domein of de bijhorende eigendommen geeft aanleiding
tot betaling van een vergoeding, gelijk aan herstellingskosten, opruimingskosten en/of kosten
van vervanging van het beschadigde.
Artikel 30 : UITWIJZING
Het niet-naleven van het reglement of verzet tegen het gezag van de aangestelde personen
en bewakers, kunnen de onmiddellijke verwijdering uit het domein tot gevolg hebben.
Artikel 31 : De beheerderheeft het recht personen, die onderhavig reglement meer dan
tweemaal overtreden, de verdere toegang tot het domein te ontzeggen voor een termijn van
acht dagen.
Artikel 32 : BEVOEGDE PERSONEN
Zijn bevoegd tot het vaststellen van overtredingen van onderhavig reglement en tot het
opstellen van de desbetreffende processen-verbaal :
- de ambtenaren en agenten van de stedelijke politie
- de leden van de federale politie
- de aangestelde bijzondere wachters
Artikel 33 : STRAFBEPALINGEN
Onverminderd de door het strafwetboek of andere wetten voorziene straffen, zullen de
overtredingen van de beschikkingen van dit reglement door politiestraffen worden beteugeld.
De rechter zal ook op verzoek van de Provincie Oost-Vlaanderen of de beheerder de
terugbetaling uitspreken van de gedane kosten op voorlegging van een kostenstaat.
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