
Aanvulling bij het politiereglement voor het park en de vijver domein ter hoogte van de 
Serviceflats ‘De Ermitage’ en RVT ‘Maria’s Rustoord’ 

 
artikel 1: Bij punt 2 van het politiereglementvoor het park en de vijver ter hoogte van de 

serviceflats ‘De Ermitage’ en RVT ‘Maria’s Rustoord’ wordt het volgende 
toegevoegd: 
 
Er geldt een parkeerverbod op alle toegangswegen van het domein. 

 



  

Politiereglement voor het park en de vijver ter hoogte van de Serviceflats ‘De Ermitage’ 
en RVT ‘Maria’s Rustoord’ 
 
artikel 1: Voor het gemeentelijk domein ter hoogte van serviceflat ‘De Ermitage’ en RVT 

‘Maria’s Rustoord’, gelegen op het grondgebied van de gemeente Ingelmunster, 
gelden voor de bezoekers, onverminderd de wettelijke of andere reglementaire 
beschikkingen, de navolgende bepalingen: 
 
1. Het park is van zonsopgang tot zonsondergang uitsluitend en alleen toegankelijk 
voor voetgangers. Trek-, last- of rijdieren mogen niet in het domein gebracht 
worden. Personen die een hond binnen het domein brengen moeten deze aan de 
leiband houden. 
 
Tussen zonsondergang en zonsopgang is het voor de bezoekers verboden zich op 
gelijk welke wijze in het domein te bevinden. 
 
Voornoemde verbodsbepalingen slaan niet op het verkeer belast met de werken in 
het domein en op het verkeer van de ordediensten en de hulpdiensten. 
 
2. Wat de wegen en de plaatsen betreft die voor het verkeer toegankelijk zijn, is de 
wegcode van toepassing. 
 
3. Het is verboden in het domein op eender welke wijze te kamperen. 
 
4. Het is verboden gelijk welke handeling te stellen waardoor het oorspronkelijk 
karakter van het domein zou verstoord worden of waardoor enige beschadiging of 
vernieling zou ontstaan, hetzij aan de beplantingen, gewassen, vrachten en het 
parkdomein, hetzij aan gelijk welke roerende en onroerende goederen welke zich in 
het domein bevinden. 
 
5. Het is verboden iedere handeling te stellen waardoor de rust en orde worden 
verstoord, hetzij door samenscholingen, hetzij om manifestaties te houden, 
schouwspelen te organiseren, doorgangen te belemmeren, zich onbetamelijk te 
gedragen, transistors of om het even welk ander muziek- of geluidverwekkend 
toestel of instrument binnen te brengen, bij zich te hebben of te doen spelen, hetzij 
door gelijk welke publicaties uit te delen, te verkopen, te verspreiden of weg te 
werpen, hetzij door vuilnis te storten. 
 
6. Er mag binnen en rondom het domein niet worden geleurd, noch mogen 
koopwaren worden uitgestald, verkocht of bij wijze van reclame worden 
aangeboden. 
 
7. Het is verboden vuren aan te leggen, te baden, zich buiten de wegen of paden te 
begeven en de waters te betreden. 
 
Het plukken van bloemen en planten, het verzamelen van droog hout, strooisels, 
droge bladeren, bos- of bladgrond of het weghalen van deze, is verboden. 
 
8. Een behoorlijke klederdracht wordt vereist, badpakken en bikini’s worden enkel 
toegelaten in de open ruimten, dit zijn de speel- en ligweiden en de plaatsen waar 
picknicken toegelaten is. Behoudens op deze plaatsen is het dragen van badpakken 
verboden, tenzij voor kinderen beneden 10 jaar. 
 
9. Picknicken is slechts toegestaan op de daartoe bestemde en aangeduide plaatsen 
en voor zover dit niet hinderend is voor het publiek. 
 
10. Het publiek moet zich gedragen naar de richtlijnen die hen op een behoorlijke 
wijze door middel van aanwijzingen en borden of door enig ander middel ter kennis 
worden gebracht. 
 
11. Het is verboden vis uit te zetten in de vijver van het domein. 
 
12 In afwijking van hetgeen in artikel 1.1 is opgelegd, kunnen door het College van 
Burgemeester en Schepenen, de dagen en toegangsuren tot het domein nader 



  

bepaald worden en kunnen ook uitzonderingen op deze bepalingen gegeven worden 
voor wat het gebruik van het park betreft voor het houden van vergaderingen of 
voor het geven van openlucht feesten. 

artikel 2: Het is verboden te jagen, vogels te vangen, eieren of nesten te roven, klemmen of 
strikken te spannen om het wild te vangen. 

artikel 3: Voor bepaalde tijdelijke gebruiksvergunningen kunnen door het College afwijkingen 
op voormelde gebods- en verbodsbepalingen toegestaan worden, alsook 
vergoedingen en voorwaarden opgelegd worden. 

artikel 4: Iedere bezoeker is overeenkomstig de artikelen 1382, 1383 en 1384 van het 
Burgerlijk Wetboek verantwoordelijk voor de schade door hen veroorzaakt. 
 
Verenigingen kunnen als zodanig verantwoordelijk gesteld worden. 
 
De leraars, leiders of monitoren van school-, jeugd- en andere groepen zijn 
verantwoordelijk voor de personen die onder hun leiding staan. 

artikel 5: Elke beschadiging van gemeentelijke eigendommen geeft aanleiding tot betaling 
van een vergoeding gelijk aan de herstellingskosten of de kosten van vervanging 
van het beschadigde. 

artikel 6: Door het eenvoudig feit van hun verblijf op het grondgebied van het domein 
verklaren de bezoekers zich te onderwerpen aan alle beschikkingen van onderhavig 
reglement en inzonderheid zich rekenschap te geven van hun verantwoordelijkheid 
inzake de schade toegebracht aan de beplantingen, gebouwen, installaties, 
goederen en tegenover derden. 
 
Tevens ontslaan zij de gemeente van elke verantwoordelijkheid te hunnen opzichte. 

Behalve proces-verbaal kan het verzet tegen het niet naleven van de reglementen aanleiding 
geven tot onmiddellijke verwijdering uit het domein. 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen kan de toegang tot het domein ontzeggen aan de 
personen tegen wie reeds driemaal proces-verbaal werd opgesteld.  


