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Yves Leterme: voorzitter; Stefan Depraetere, secretans;
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Thybergin , Marc Clabau, Nancy Six. Patsy Durnez, Shari Platteeuw, raadsleden
Was afwe.óg ·
Cis Morhon, raadslid.

4.

~oedkel,!ring

toegankehtkheJdsreqlement Verdronl<en We1den.

OVERWEGEND GEDE:CL TC
Bevoegdheid
Het gem eentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. meer bepaald artikel 42, §1 die de
gemeenteraad de volheid van bevoegdheid heeft ten aanzien van deze aangelegenheid en artikel 43,
De nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij wel van 26 mei 1989, inzonderheid op artrkcl '135 §2,
mgevoegd biJ wet van 2 7 mei 1989, en op artikel 119 ev.
Jundische grondslag
De wet van 13 me1 1999 houdende de invoering van de gemeentelijke admmrslratJeve sancties. en
latere wijzigingen
Oe wet v11n 7 mei .?004, de wet VEin 17 jt mi 2004 en het KB van 7 januari 2001 ;en latere wijzigingen
Feiten. context en argumentatie
Agentschap Natuur on Bos (Vlaams Gewest) is de beheerder van de site 'Verdronl<en Weiden Z1j
hebben om het beheer goed te laten verlopen een gebrUJks en toegankeltjkheldsregloment opgesteld.
D1t reglement IS van toepassing op de gewone bezoeker van de 'Verdronken We!dcn·. Lij is nret van
toepassing voor bevoegde personen die toezicht of beheerwerken uitvoeren .
I herna wordt er een kort overzicht gegeven van de belangrijkste elementen van het reg lement

.TQ(}.g:;J.n.lmf!P<fJeiçf
De toegankelijkheid wordt aangeduid op borden aan de 1ngangen van het gebied Het gebied
is het hele jaar door toegankelijk van een uur voor zonsopgang tot een uur na
zonsondergang
De wandelwegen zijn uitsluitend toegankelijk voor voetgangers en voor honden aan de
leiband.

$9h??.($WJ
Op de vijver (een spaarbekken) is het schaalsen altijd
vorstperiode wordt schaatsen toegelaten op een
(toegankelijkheidskaart in bijlage) Dit pas na vaststelling
bevoegde 1n1>la11ties. Schaatsers l.>etreden op eigen risico het

verboden Bij langdurige
deel van J e weiden
en goedkeuring door de
ijs.

/:J[t~ç_t~f?!IJJJ!]g

Het is verboden andere bezoekers of de dieren te (ver)storen, schade toe te brengen aan de
infrastructuur of de planten , de dtoren te voederen.
Bezoekers mogen geen blijvende sporen nalaten, wegmarkeringen moeten onmiddellijk na de
activiteit worden verwijderd.
~W!~P..mls.?Jjj.lslJ.f?ff!
De schadelijder dient bij een ongeval onverwijld aangifte te doen bij het Agentschap Natuur en
Bos, zodat beroep kan worden gedaan op de polis B.A
Aanwezigheid in of nabij bomen brj krachtige wind en het niet-toegelaten gebruik van het
gebied zijn natuurlijk volledig op eigen nsico, zodat de beheerder niet kan worden
aangesproken voor schade vergoeding.
l:f.tmçfhf!~~IJQ .rqn_gnf!r:trri9.fJ.{(IJgrtn

Handhavtng en toezicht worden uitgevoerd door personen die op grond van het decreet van 5
april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en zijn uitvoeringsbesluiten
belast zijn met het toeztcht op de naleving van de natuurbehoudswet, het bosdecreet en het
natuurdecreet
Toezichthouders kunnen bezoekers omwille van veiligheid, rust, bescherming van flora en
fauna , onderrichtingen geven. Personen moeten z ich gedragen volgens deze onderrichtingen
en kunnen zo nodtg met behulp van de openbare macht uit het gebied gezet worden.
Overtredingen op het reglement kunnen ook beboet worden op basis van de GASreglementering geldig op het grondgebied van de stad leper.
Mw.ijki'!.9.€J.!J
Oe beheerder(s) kan/kunnen toestemming geven voor de organtsatie van occasionele
activiteiten die afwijken van de artikelen 2 tot en met 5 van deze regeling. Indien het een
risicovolle actiVIteit betreft moet eveneens een machtiging worden aangev1 aagd aan het
Agentschap voor Natuur en Bos Oe aanvraag tot toestemming moet minstens 14 dagen van
tevoren, schriftelijk of via elektronische drager worden toegezonden aan de beheerder.
Het voorstel is om op te vraag van Agentschap Natuur en Bos 1n te gaan en het voorliggend gebruiks
en toegankeltJkhetdsreglemenl yoed te keuren en het toepasselijk te maken, met inachtnemin!J van de
andere toegangsuren dan "' de algemene politieverordening (art 3 5 ev ), voor de G.A.S. reglementenng.

Financiele Gevolgen

E. zijn gP.Gn hnanciéle gevolgen
Op voordracht van het colleg(:: Vdll lJurgemeester en scheper.en
BFSCHIKKEND GEOEEL TE:
Op basis van deze overwegmgen besluit de gemeenteraad met algemeenheid van slemmen :
Arlikel1 : het volgende gebruiks- en toegankelijklle1dsreglement Verdronken Weiden goed te
keuren:

'Toegankelijkheidsregeling voor de Verdronken Weiden gelegen op het grondgebied van de
gemeente leper
Artikel1. - Toepassingsgebied

1.·1.
12

·1.3
1.4.

Deze regeling heeft betrekking op de Verdronken Weiden op het grondgebied van de
gemeente leper.
71J regelt de toegankelijkheld voor bezoekers m het gebled afgebakend op de kaart die is
toegevoegd m bijlage. Deze kaart maaktintegraal deel uit van deze regeling
Zir 1s niet van toepassing op act1vite1ten door bevoegde personen in het kader van het toez1cht
of het belleer van het gebied .
Zij is niet van toepassing op risicovolle act1vite1ten. bedoeld in artikel 2, § 3 van het Besluit van
de Vlaam se Regering van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen
en de natuurreservaten.

Art. 2. - Toegankelij kheid in het algemeen
2. 1
2.2.

2.3.

Oe toegankelijkheld wordt geregeld door de kaart met bijbehorende legende, en de bijhorende
borden m het gebled en aan de mgangen ervan.
Het gebied IS, onvermmderd de wetteliJke mogelijkheden van de belleerder of het Agentschap
om het geheel of gedeeltelijk , voor alle of bepaalde categorieën bezoekers ontoegankelijk te
stellen, het hele jaar door toegankelijk in de mate zoals in deze regeling bepaald.
Het gebiecl1s, behoudens op de wegen of bij begeleide uezoeken, enkel toegankelijk vanaf
een uur voor zonsopgang tot een uur na zonsondergang

Art. 3. - Weggebruikers
Oe wegen d1e OJ.l de kaart als wandelweg zijn aangeduid, zijn Uitsluitend toegankelijk voor

3.1.

voetgangers, en voor honden aan de leiband tenzij anders aangegeven.

Art. 4. - Schaatszone
Bij een langdurige vorstperiode wordt in een gedeelte van de weiden in het domein
schaatsen toegelaten (zie toegankelijkheidskaart m bijlage). Schaalsers betreden op
eigen risico het ijs. Op de vijver is het schaatsen altijd verboden.

Art. 5. - Beschermingsvoorschriften

5.1.

Het is verboden andere bezoekers of de dieren te (ver)storen of schade toe te brengen aan cle
infrastructuur of de planten. Het is verboden de dieren te voederen.

5.2.

De bezoekers mogen geen blijvende sporen nalaten in het gebied . 7o moeten bij
georganiseerde activiteiten onder meer wegmarkeringen die worden aangebracht, onmiddellijk
op het einde van de betrokken activiteit worden verwijderd.

Art. 6.- Aansprakelijkheid bij ongevallen
6.1.
6.2.

De schadelijder dient bij een ongeval onverwijld aangifte te doen bij het Agentschap, zodat
gebeurliJk beroep kan worden gedaan op de polis BA
Het zich bevinden in of nabiJ bos of met bomen begroeide plaatsen bij krachtige wind en niettoegelaten gebruik van het gebied volgens deze regeling of andere wetgeving zijn op eigen
risico, zodat de beheerder niet kan worden aangesproken voor de vergoeding van de schade.

Art. 7.- Onderrichtingen
Toezichthouders zoals bedoeld in art1kel 9.2 . kunnen bezoekers omwille van de veiligheid, of
met het oog op het bewaren van de rust, of de bescherming van de wilde flora en fauna ,
onderrichtingen geven. Personen moeten z1ch gedragen volgens deze onderrichtingen en
kunnen zo nodig, desnoods met behulp van de openbare macht, Uil het yebied gezet wotden .

Art. 8.- Afwijkingen
De beheerder(s) kan toestemming geven voor de orgamsat1e van occasionele act1v1te1ten die
afwijken van de artikelen 2 tot en met 5 van deze regeling. lnd1en het een nsicovolle actlVIlelt
betreft, bedoeld in a111kel 2, § 3, van l 1el Beslult van de Vlaamse Regenng van 5 december
2008 bet. erf -ttde de toegdnk0lijki1eiJ van J~ bo~&en e11 de tlciltJUi18!-.t-!IV.·liet t, tlalltnu8t
eveneens een machtiging worden Dangevraagd aan het Agcntscl1ap voor Natuur en Bos. Oe
aanvraag tot toestemming moP.! minstens 14 dagen van tevoren, schnflehJk of via elektronische
drager worden toegezonden aan de beheerder

Art. 9 - Handhaving
9 1.

De handhavmg van deze regeling gebewt volgens de regels bepaald in titel XVI van het
decreet van 5 april1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.
9.2. Met het toezicht op de naleving vr~n cleze regeling zijn belast · de personen die op grond van het
decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en zijn
wtvoenngsbeslwten belast ZiJn met het toezicht op de naleving van de natuurbehoudswet, het
bosdecreel en het natuurdecreeL

Art. 10- Bekendmaking
10.1 Dt::Le regeling wordt bij u1!ltek\>t~l rn het Belg1sch Staafsbl<:~d bekendge1naakt.
10 2 De gemeente houdt deze regeling ter mzage van de bevolkmg .'
1\rtike/ 2 :
1\rflkel 3 .

het reg lcm ent sanctioneerbaar te maken met G.AS -sanct1es
hol College van Blllgernecster en Schepenen te belasten met de uitvoering van deze
beslissin!J.

De Secretaris,
(get ) STEFAN DEPRAETERE

De Voorzitter,
(get ) YVE S L,ËTERME
Voor eensluidend verklaard qfschrift:

Bij bevel,
Oe Secretaris,

I I

De Voot7ilter,
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