POLITIEVERORDENING BETREFFENDE DE
STEDELIJKE PARKEN RAVENHOF, STADSPARK
EN DE BROUCKERE
GEMEENTERAADSBESLUIT 11 september 2017

Artikel 1 - Toepassingsgebied
Dit reglement is van toepassing op volgende stadsparken:
- park Ravenhof
- stadspark Aartrijkestraat
- park de Brouckère 's Gravenwinkelstraat
De parken zijn openbaar en vallen onverminderd onder het toepassingsgebied van het algemeen
politiereglement van de stad Torhout.
Voor het atrium Stadskantoor en het stadspark blijft de afsprakennota zoals vastgesteld door het
college van burgemeester en schepenen in vergadering van 26 mei 2016 onverminderd van
toepassing.
Artikel 2 - Toegang
De parken zijn alle dagen vrij toegankelijk en kunnen enkel gebruikt worden volgens hun functie.
De bezoekers dienen de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen, zowel voor zichzelf als
tegenover anderen, om schade of letsel te voorkomen.
Wanneer bijzondere omstandigheden het vereisen kan het college van burgemeester en schepenen
de toegang, geheel of gedeeltelijk, beperken of verbieden.
Artikel 3 - Openbare rust
-

de openbare veiligheid en rust mogen niet in het gedrang komen
de terreinen mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan waarvoor ze
geconcipieerd zijn
kinderen onder de zeven jaar dienen vergezeld te zijn van één van hun ouders of de persoon
aan wiens hoede ze werden toevertrouwd

Artikel 4 - Verboden
a) algemeen
De parken kunnen enkel betreden of verlaten worden via de officiële in- en doorgangen.
De bezoekers dienen op de paden te blijven en mogen zich niet tussen de beplantingen en de
omheiningen begeven.
Het is verboden de doorgang op de paden te belemmeren of andere bezoekers op welke wijze dan
ook te hinderen.
Iedereen moet zich ter plaatse gedragen naar de aanwijzingen van het stadspersoneel of de politie.
b) natuur
Elke bezoeker dient er zorg voor te dragen dat geen bloemen, planten, bomen, struiken of andere
gewassen beschadigd of verwijderd worden.
c) vervoer
De parken zijn alleen toegankelijk voor voetgangers en (elektrische) fietsers en niet voor
gemotoriseerd verkeer met uitzondering van de gemotoriseerde verplaatsingsmiddelen voor
personen met een beperking en scootmobiel.
De specifieke signalisatie voor fietsers en wandelaars conform de wegcode dient gevolgd te
worden.

Voertuigen van leveranciers en de stedelijke diensten worden toegelaten in het kader van de
uitvoering van werken, diensten of leveringen.
d) dieren
-

honden worden in de parken toegelaten, maar dienen steeds aan de leiband gehouden te
worden.

Begeleiders van dieren dienen uitwerpselen op te ruimen en mee te nemen of te deponeren in de
aanwezige afvalbakjes.
Het uitzetten van dieren in de vijver of in de parken is verboden.
Het voederen van de dieren is niet toegelaten, tenzij met een officiële voederpas.
Het is niet toegelaten om vogels en andere dieren te vangen, te doden, hun nesten of
schuilplaatsen te vernielen, te roven of te verstoren, het wild te verjagen of zich schuldig te maken
aan wildstroperij.
e) hondenspeelweide park Ravenhof
Personen die een hond binnen het park Ravenhof brengen moeten deze aan de leiband houden,
met uitzondering op de afgebakende en aangeduide losloopweide voor honden.
De hondenspeelweide is geen hondentoilet. De gebruikers moeten steeds in het bezit zijn van een
hondenpoepzakje, de hondenpoep opruimen en deponeren in het voorziene afvalbakje.
Afval, zoals verpakkingen van voedsel en drinken, sigarettenpeuken,… mag niet achter gelaten
worden en moet in een afvalbakje worden gedeponeerd.
Bij het verlaten van de hondenspeelweide moeten de dieren terug worden aangelijnd.
f) overige bepalingen
-

-

het maken van vuur of barbecueën is overal en te allen tijde verboden
stoffen en voorwerpen die een risico inhouden voor het milieu en de natuur mogen niet worden
binnen gebracht: ontplofbare, ontvlambare, oxiderende, corrosieve, giftige en irriterende stoffen
en gassen onder druk. Dat zijn stoffen met één of meerdere gevarenpictogrammen GHS01 t/m
GHS09 van de Vlaremwetgeving
kamperen in de parken is verboden
reclameborden, informatiepanelen, richtingaanwijzers of een ander middel van commerciële
boodschappen mogen niet gebruikt worden zonder goedgekeurde evenementenfiche.

Binnen de 24 uur na het evenement moeten deze verwijderd worden.
- er mag niet op afsluitingen of in bomen geklommen worden
Artikel 5 - Netheid
Afval dient in de daartoe voorziene vuilnisbakken te worden gedeponeerd.
Huisvuil mag onder geen enkel voorwendsel in de parken gestort worden en/of gedeponeerd
worden in de afvalbakken.
Het stedelijk reglement op sluikstorten geldt op het ganse domein en is onverminderd van
toepassing.
De groene ruimten alsmede hun roerende goederen en straatmeubilair mogen niet bevuild worden,
op welke manier dan ook, door eigen toedoen of door toedoen van personen, dieren of zaken
waarover men de hoede of het toezicht heeft.
Artikel 6 - Evenementen
Het organiseren van evenementen of occasionele afwijkingen moet aangevraagd worden bij het
college van burgemeester en schepenen met een evenementenfiche (blanco beschikbaar op
www.torhout.be)
Zones mogen niet privatief in gebruik genomen worden.
Artikel 7 - Aansprakelijkheid
Er is geen permanent toezicht.
Het betreden van de openbare parken gebeurt op eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico.
Het stadsbestuur wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade of verwondingen die een eventueel
verblijf in de parken met zich zou meebrengen.

De stad is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen op het terrein.
Artikel 8 - Afwijkingen
Alle afwijkingen op dit reglement dienen vooraf goedgekeurd te worden door het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 9 - Overtredingen
Elke beschadiging geeft aanleiding tot de betaling van de kosten ter herstelling of vervanging van
het beschadigde.
Artikel 10 -Intrekking
Volgende gemeenteraadsbesluiten worden ingetrokken:
-

het besluit van de gemeenteraad van 26 november 1990 houdende openbare orde en rust politieverordening betreffende de gemeentelijke domeinen Ravenhof, Stadspark en de
Brouckère.

-

het besluit van de gemeenteraad van 25 november 2013 houdende openbare orde en rust politieverordening betreffende de gemeentelijke domeinen Ravenhof, Stadspark en de
Brouckère - wijziging artikel 1-1 voor het park Ravenhof.

