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Politiereglement passanten haven en motorhomeparking site 'Heuvelzicht'

DE GEMEENTERAAD,

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de beschikking van de gemeente Bocholt over een passantenhaven en motorhomeparking;

Overwegende de nood aan richtlijnen voor een praktische organisatie en beheer van de
passantenhaven en motorhomeparking en aan een handhaving van de openbare orde, de
verkeersveiligheid en klantgerichte ontsluiting van de site 'Heuvelzicht';

Gelet op het bestaande reglement "passantenhaven" d.d. 1995-05-10 dat aan actualisering toe is;

Gelet op het Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk (K.B. 1935-10-15) en
het Bijzonder Reglement voor de Zuid-Willemsvaart;

Gelet op artikel 119 en 135 par 2 van de gemeentewet;

Gelet op de uitslag van de stemming.

BESLUIT: eenparig

PASSANTENHAVEN-MOTORHOMEPARKING
'HEUVELZICHT'

Artikel 1: Nadat de gebruikers zijn aangekomen in de passantenhaven of op de motorhomeparking van
Bocholt dienen ze zich te wenden tot de havenmeester:

Hij wijst een ligplaats of standplaats toe, en overhandigt na betaling een bewijs voor de periode waarin
men wenst te blijven.

Het betalingsbewijs moet klaar en duidelijk op de boot/motorhome bevestigd worden.

Voor meer inlichtingen en reservaties voor langliggers tijdens de periode van 1 oktober tot 31 maart kan
men contact opnemen met:

Gemeente Bocholt
Dienst Toerisme
Pastoorsdreef 3
3950 BOCHOLT
Tel. (089)20 19 30



TARIEVEN

Artikel 2: geldende tarieven zijn:

Passantenhaven:
Deze haven is een passantenhaven. De maximale ligduur bedraagt 3 x 24 uur. De verschuldigde
huurprijs bedraagt voor:

• 24 uur of minder: € 7,50;
• 24 tot 48 uur: € 15,00;
• 48 tot 72 uur: € 22,00.

Motorhomeparking :
Het verblijf op de motorhomeparking is beperkt tot maximaal 48u. Het tarief bedraagt voor:

• 24 uur of minder: € 6,50;
• 24 tot 48 uur: € 12,50.

VOORZIENINGEN:

Artikel 3:
Water en elektriciteit zijn voorradig. De afname van elektriciteit is in het lig- en standgeld inbegrepen.
Voor het water dient u te betalen: € 1,00 per jeton.
Ook is er een wasbak, toilet en douche. De douche werkt met jetons. Een jeton kost € 1,00 en is te
verkrijgen bij de havenmeester en bij de dienst 'Vrije Tijd' van de gemeente Bocholt.

Iedere bezoeker van de passantenhaven en motorhomeparking ontvangt dagelijks 1 jeton voor de
molokcontainer. Hier kan u uw afval (glas is niet toegestaan) in deponeren. Een glascontainer kan u
vinden in de Pastoorsdreef, vlak achter het gemeentehuis.

ALGEMENE BEPALINGEN:

Artikel 4:
1. Tijdens het toeristisch seizoen dient de huurder van een lig- of standplaats zich onverwijld en

spontaan aan te melden bij de havenmeester, gemachtigd tot het innen van de lig- en
standgelden. Het betalingsbewijs dient tijdens de ganse duur van het verblijf in de
passantenhaven op zodanige wijze aangebracht te worden aan het vaartuig dat het van buitenaf
voor iedereen zichtbaar en controleerbaar is.

2. Het is verboden om zonder bijzondere machtiging van de verantwoordelijke van de dienst voor
de scheepvaart of de gemeentepolitie, op de betonnen weg langs de steiger te komen met
gemotoriseerde voertuigen.

3. De gebruikers van de haven kunnen geen verhaal laten gelden tegen het gemeentebestuur,
noch tegen de Dienst voor de Scheepvaart voor ongemakken, hinder of buitendienststellingen
der inrichtingen wegens uit te voeren werken, herstellingen of gevallen van overmacht.

4. De huurder van een lig- en standplaats is verantwoordelijk voor de schade welke ontstaat door
hemzelf, zijn gasten of zijn bemanning. De huurder is mede aansprakelijk voor het gedrag van de
op zijn naam ingeschreven personen of bezoekers.

5. De huurder dient de steiger, het dienstgebouw en de parking ordelijk te houden en afval op de
daarvoor bestemde plaatsen te deponeren.
Het is de eigenaars, bezitters, bewakers of houders van dieren, verboden deze onbewaakt vrij te
laten rondlopen op het terrein. Honden dienen aan de leiband gehouden te worden. Begeleiders
van dieren zijn verplicht om de uitwerpselen van deze dieren onmiddellijk te verwijderen. Indien de
overtreder de uitwerpselen niet verwijdert, worden de kosten voor het opruimen en reinigen door
de gemeentelijke diensten aan de overtreder aangerekend.

6. De huurder heeft de verplichting om de goede zeden, de openbare orde en de nachtrust te
respecteren. Hinderlijk gedrag of overlast, veroorzaakt door o.m. mechanische muziek is niet
toegestaan. De nachtrustperiode gaat in om 22u00 en duurt tot de volgende ochtend om 7uOO.
Radio's en andere apparatuur op de motorhomes/boten mogen slechts gebruikt worden op een
wijze die niet storend is voor andere medekampeerders/boottoeristen. Op geen enkele wijze
mag de veiligheid van de andere gebruikers van haven en parking op welke wijze dan ook in het
gedrang gebracht worden.
Alarmsystemen op de kampeerauto's/boten mogen in geen geval de buurt verstoren. De
eigenaar van het voer-/vaartuig waarvan het alarm afgaat, moet het alarm dadelijk uitschakelen.
Wanneer de eigenaar niet opdaagt nadat het alarm ongepast afgegaan is, mogen de
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politiediensten de nodige maatregelen nemen om die hinder te beëindigen, op kosten en risico
van de overtreder.

7. De boten liggen en de motorhomes staan voor eigen risico, hun eigenaars dienen in het bezit te
zijn van een verzekeringspolis die hun burgerlijke aansprakelijkheid dekt, en een
brandverzekeringspolis.
De gemeente Bocholt is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstallen of beschadigingen aan
persoonlijke goederen van de kampeerders/boottoeristen.

8. Elke schade moet onmiddellijk aan de bevoegde instantie gemeld worden en kan aanleiding
geven tot het betalen van een schadevergoeding gelijkwaardig aan de herstellings- en/of
vervangingskosten. Moedwillig veroorzaakte schade kan de onmiddellijke weigering van
toegang/verwijdering op de site tot gevolg hebben.

9. Het is verboden in de passantenhaven te zwemmen, te spelevaren, te hengelen of te surfen.
10. Het aankopen, verkopen en uitdelen van goederen op de site Heuvelzicht is verboden.
11. Ieder die een ligplaats of een standplaats huurt op de site 'Heuvelzicht' wordt geacht de inhoud

van dit reglement te kennen en zich hieraan te onderwerpen.
Inbreuken op dit reglement worden beboet met politiestraffen.

Algemene bepalingen passantenhaven:
Artikel. 5:

1. De maximale lengte van de boten die mogen aanmeren bedraagt 15 meter, de maximale
diepgang bedraagt 1,7 meter.

2. De haven van Bocholt is een passantenhaven en daarom is de maximale ligduur tijdens het
toeristisch seizoen (1 april tot 1 oktober) beperkt tot 3 x 24 uur.

3. Buiten het toeristisch seizoen (in de periode van 1 oktober tot 31 maart) is de haven opengesteld
voor langliggers. Ze moeten een vergunning aanvragen bij het schepencollege. De maximum
periode bedraagt 6 maanden (van 1 oktober tot 1 maart van het volgende jaar). Hier voor wordt
een retributie gevraagd van € 360,00. Bij gebruik van kortere duur is een retributie van € 75,00
per maand verschuldigd. Elke begonnen maand wordt daarbij als een volle maand aanzien.

4. Woonboten (boten die ingericht zijn en gebruikt worden als vaste woonplaats) zijn niet
toegelaten in de passantenhaven.

5. Boten met motoren en zeiljachten moeten beschikken over een goed werkende brandblusser.
6. De eerste ligplaats (tegen het huisje) is voorzien als servicepunt. De boot mag hier enkel liggen,

bij het tanken van water.
7. De boten dienen vaarwaardig te zijn. De eigenaar dient ervoor te zorgen dat zijn boot niet aan

lekkage onderhevig is. De kosten en lasten in geval dat het vaartuig moest zinken zijn ten laste
van de eigenaar. Het dekzeil moet zodanig worden aangebracht dat er geen waterzakken
kunnen ontstaan.

8. Iedere huurder dient ervoor te zorgen dat zijn boot op een deugdelijke wijze is gemeerd en wel
zodanig dat deze vrij van andere boten, steiger of palen blijft. De jachten moeten voorzien zijn
van een voldoende aantal fenders in goede staat en met de juiste afmetingen. Autobanden zijn
verboden.

9. Het gebruik van een direct in het water lozend toilet is verboden.
10. Aan de steiger mag niets worden vastgespijkerd, noch vastgeschroefd, op geen enkele wijze

mogen autobanden of ander materiaal aan de steiger bevestigd worden.
11. Grote onderhoudswerken aan de boten zijn verboden in de passantenhaven.
12. De haven is geopend van zonsopgang tot zonsondergang, daarbuiten mag er niet in en uit de

haven gevaren worden.

Algemene bepalingen motorhomeparking:
Artikel 6:

1. Parkeren is enkel toegestaan voor kampeerauto's op de daarvoor voorziene parkeerplaatsen.
Hier mogen geen andere voertuigen staan. Auto's met caravans zijn hier ook niet toegestaan.

2. De kampeerders mogen de kampeerautoparking enkel gebruiken als een goed kampeerder.
leder oneigenlijk gebruik van de kampeerautoparking is verboden.

3. Er zijn 7 plaatsen voorzien. Er wordt slechts één motorhome per kampeerplaats toegelaten. Het
is ten strengste verboden om uw motorhome elders te parkeren dan op de voorziene plaatsen.
Ook langs de toegangswegen is dit niet toegestaan. Als de parking vol is, dient u zich te wenden
tot een ander kampeerautoterrein of camping.

4. Andere dan noodherstellingen aan motorvoertuigen zijn op de parking niet toegelaten. De
kampeerautoparking mag door eventuele noodherstellingen op geen enkele manier bevuild
worden.

5. De standplaatsen en de installaties voor gemeenschappelijk gebruik moeten volkomen zuiver
gehouden worden. Alle vuilnis moet in de voorziene containers gedeponeerd worden.



Het afvalwater moet opgevangen worden en mag niet vrij onder de kampeerauto wegvloeien.
Het afvalwater alsook de inhoud van toiletemmers en de chemische wc's worden geledigd op de
aangeduide en daartoe bestemde plaats.

6. Verwarmings-, keukeninstallaties of andere inrichtingen moeten op een veilige wijze geplaatst
worden. Het gebruik van een barbecue is verboden, alsook het maken van open vuren of het
afsteken van vuurwerk in en rond de kampeerautoparking. Het verbod op vuurwerk geldt ook op
oudejaarsavond.

7. Bij het verlaten van het kampeerautoterrein dient de standplaats volledig opgeruimd te zijn.
8. Het is verboden om uw hoofdverblijfplaats te hebben of gedomicilieerd te zijn op het terrein.

Artikel 7: Het politiereglement van 10 mei 1995 betreffende de passantenhaven-motorhomeparking
'Heuvelzicht' met ingang van heden op te heffen.

Artikel 8: Deze verordening bekend te maken door aanplakking zoals voorzien in artikel 186 van het
gemeentedecreet.

Artikel 9 : Afschrift van dit besluit over te maken aan:
- Directie Federale Taken, Toezicht en Bezwaren, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
- de griffie van de politierechtbank, RAC., Dieplaan 14, 3600 Genk
- de correctionele griffie te Tongeren, Piepelpoel10, 3700 Tongeren
- de politiezone Noordoost-Limburg, Lokaal Informatie Kruispunt, Rode Kruislaan 34, 3960 Bree
- de politie van Bocholt, Dorpsstraat 65, 3950 Bocholt
en ter kennisgeving aan:

Financiële dienst
Toeristische dienst
Technische dienst (werkplaats)

Aldus gedaan in vergadering als boven
Namens de raad
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de secretaris
(gel.) Eddie Brebels

de secretaris

Voor eensluidend afschrift

de voorzitter
(gel.) Jos Claessens

de burgemeester
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