UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE NOTULEN
VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING: 26 mei 2016

Aanwezig:

Claessens Jos - burgemeester-voorzitter
Van Baelen Stijn, PIessers Jos, Schrijvers Jan, Croonen Mia, Verjans Jan - schepenen
Geenen Ivo - ocmw-voorzitter-schepen
Bloemen Henri, Bloemen Peter, Coolen Paul, Dries Sylvia, Driesen Jos, Goijens Jaklien,
Kusters-Willems Lieve, Martens Jan, Peuskens Jean-Paul, Swennen Nele,
Theuwissen Lieve, Thijs Ria, Van Humskerken Jacque, Van Mierlo Lode, Vanherk Mark,
Vanmierlo Erik, Van montfort Jos - raadsleden
Brebels Eddie - secretaris

Afwezig:

Politieverordening

kampplaatsen

- aanpassing - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en meer in het bijzonder artikels 42 en 43 betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de nieuwe gemeentewet en meer in het bijzonder de artikelen 119 en 135 92 betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad inzake het opstellen, bekendmaken en doen naleven van
gemeentelijke reglementen en politieverordeningen en het voorzien van een goede politie;
Gelet op het raadsbesluit van 2 september 2010 houdende goedkeuring van een gemeentelijk
politiereglement op de bivakplaatsen;
Overwegende dat de bivakplaatsen en tentenkampen
juli 2008 betreffende de toeristische logies;

niet onderworpen zijn aan het decreet van 10

Overwegende dat in het belang van de openbare orde, veiligheid en gezondheid ook het kamperen
moet gereglementeerd worden;
Overwegende dat gezien een aantal wijzigingen in de aanpak van de brandveiligheid en de wens om
het bestaande reglement te actualiseren het adviesorgaan voor jeugd en de dienst Vrije Tijd het
raadzaam vinden om een herwerkt reglement ter goedkeuring voor te leggen;
Gelet op het reglement dat in Meeuwen-Gruitrode
goedgekeurd;

in samenwerking

met alle relevante partners werd

Gelet op het positief advies van het adviesorgaan jeugd van 13 mei 2016;
Gelet op de uitslag van de stemming;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De politieverordening

"Kamplaatsen"

als volgt vast te stellen:

••

Politieverordening "Kampplaatsen"
ALGEMENE

BEPALINGEN

Artikel 1: Toepassingsgebied
Dit reglement is van toepassing op kampeerterreinen en de jeugdverblijfcentra
in de gemeente
Bocholt die gebruikt worden voor het overnachten door jeugdbewegingen en andere groepen.
Artikel 2: Ondertekening
De groepsverantwoordelijke
ondertekent bij de dienst Vrije Tijd een exemplaar van dit reglement en
verklaart daarmee dit reglement ontvangen en gelezen te hebben.
Artikel 3: Definities
Uitbater: Onder uitbater wordt verstaan, iedere eigenaar, huurder, concessiehouder,
vruchtgebruiker of pachter van een kampeerterrein of jeugdverblijfcentrum,
die optreedt als
verhuurder aan een groep.
Kamperen: Het tijdelijk en recreatief verblijven in tenten of gebouwen door een groep.
Kampeerders: Alle deelnemers van een groep aan een kamp die verblijven op een
kampeerterrein of in een jeugdverblijfcentrum.
Groepsverantwoordelijke:
De meerderjarige persoon die deel uitmaakt van de groep en
aangeduid en bevoegd is om voor de groep beslissingen te nemen.
Kampeerterrein:
Openluchtrecreatief
verblijf
waar,
maximum
75 dagen
per jaar,
Ueugd)groepen tijdelijk in tenten overnachten.
Jeugdverblijfcentrum
(JVC): Inrichting die ter beschikking gesteld wordt en/of gebruikt wordt
voor het recreatief verblijf door kampeerders, ongeacht of de inrichting wel of niet erkend is in
het kader van het decreet "Toerisme voor allen".
Verantwoordelijk
beheerder: De verantwoordelijke
die in naam van de uitbater het
dagdagelijks beheer heeft over het kampeerterrein- of jeugdverblijfcentrum en richtlijnen geeft
over het gebruik van de locatie.
Nachtactiviteit: Alle buitenactiviteiten van een groep of deel van een groep kampeerders die
plaatsvinden tussen 22u00 en 07uOO buiten het domein van het kampeerterrein of het
jeugdverblijfcentrum.
Speelzones: Voor de organisatie van bosspelen en andere activiteiten in de natuur zijn er
speelzones voorzien. De speelzones situeren zich in de buurt van een kampeerterrein of JVC
en in de omgeving van een aantal woonkernen. De dienst Vrije Tijd verstrekt op vraag een
kaart waarop de verschillende speelzones in de gemeente ingetekend zijn.
VERPLICHTINGEN

VAN DE KAMPEERDERS

Artikel 4: De kampeerders dienen zich aan volgende verplichtingen te houden:
4.1 Algemeen
Gasflessen dienen beschermd te worden tegen zonnestralen en moeten buiten het bereik van
onbevoegden geplaatst worden. Ze moeten ook zodanig geplaatst en/of bevestigd worden zodat
ze niet kunnen omvallen. Op de gasleidingen bevindt zich zowel buiten als binnen op elk toestel
een goed bereikbare afsluitkraan.
De gebruikte recipiënten dienen te voldoen aan de bepalingen van het Algemeen Reglement voor
de Arbeidsbescherming. De slangen dienen van het goedgekeurde type te zijn en mogen niet
vervallen zijn.
Een zone van 2 meter rond de gasflessen dient steeds afgeschermd voor het publiek. In die zone
is het verboden ontvlambare vloeistoffen en brandbaar materiaal op te slaan, te roken of open
vuur te maken. De aanduiding van het verbod op vuur moet gebeuren overeenkomstig de
bepalingen van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) veiligheidssignalering .

De plaats waar de gasflessen opgesteld zijn bevindt zich in open lucht op hetzelfde niveau als de
directe omgeving - niet bij kelderopeningen, putten, rioleringen en dergelijke - en moet aan twee
tegenover elkaar gelegen zijden open zijn zodat een goede natuurlijke ventilatie steeds
gewaarborgd blijft en het gevaar op ingesloten gasmengsels uitgesloten is.
Nabij de gasopslag dient minimum één poederblusapparaat voorzien te zijn met een minimale
inhoud van 6 kg ABC-poeder (conform NBN.S21-014). Voor kramen uitgerust met ketels met een
olieinhoud dient er supplementair één C02-toestel in de kraam aanwezig te zijn.
In de slaaptenten mag niet gerookt worden en mogen geen kaarsen voor welke doeleinden dan
ook gebruikt worden.
Indien het kampeerterrein niet is aangesloten op het openbaar elektriciteitsnet,
elektriciteit opgewekt worden met geluidsarme en milieuvriendelijke toestellen.

mag er enkel

4.2 Kampvuur
Bij een kamp hoort meestal een kampvuur. Omwille van veiligheids- en milieuredenen én om overlast
te vermijden, dienen de kampeerders enkele afspraken na te leven.
Voor het organiseren van een kampvuur zijn eveneens een aantal wettelijke bepalingen van
toepassing, die opgenomen zijn in:
Het Veldwetboek (7 oktober 1886)
Het Bosdecreet (gewijzigd in 2013)
VLAREM (Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning)
Op de meeste locaties is een machtiging van het Agentschap voor Natuur en Bos verplicht.
Kampgroepen geven hun aanwezigheid (datum en locatie) voor 31 mei door aan de dienst
Vrije Tijd en krijgen dan de machtiging automatisch toegestuurd.
Verplichtingen:
Per kamp mag er in principe slechts één kampvuur gemaakt worden en dit op de voorlaatste of
de laatste avond van het kamp. Wanneer binnen een aaneengesloten
periode dat de
kampeerders overnachten, twee of meerdere duidelijk afgescheiden (Ieeftijds-)groepen op kamp
komen dan mag er per groep één kampvuur gemaakt worden. Dit wordt vooraf afgesproken met
de dienst Vrije Tijd.
Het kampvuur mag enkel worden gemaakt met toestemming
van de uitbater van het
kampeerterrein of -inrichting, op de daartoe voorziene plaats op het kampeerterrein of bij het
JVC. De uitbater bepaalt de juiste locatie en dient hierover gecontacteerd te worden.
Op het kampvuur:
o Het gebruik van brandversnellers (benzine e.d.) voor het aansteken van het vuur wordt
verboden. De persoon die het vuur aansteekt mag geen gemakkelijk brandbare (bijv.
synthetische) kledij dragen.
o Het kampvuur heeft een maximum diameter van 2 meter en hoogte van 2 meter.
o Voor de aanmaak mag er klein hout gebruikt worden. Eens het vuur brandt mag slechts hout
gebruikt worden met een minimale doormeter van 5 cm (of 15 cm omtrek). Naalden, grassen,
twijgen, karton of papier en kunststoffen mogen nooit op het vuur gegooid worden.
o Er mag enkel droog hout worden gebruikt om felle rookontwikkeling en overlast te vermijden.
Kampgroepen brengen daarom hun droog hout zelf mee of regelen dit met de uitbater. Het
droge hout dient op een veilige afstand van het kampvuur te liggen.
o Behandeld (afval)hout of andere afvalstoffen mogen nooit worden gebruikt. Het gebruik van
brand versnellers of andere vloeistoffen is verboden.
o Het is niet toegelaten om bomen in de bossen te kappen of hout uit de bossen te sprokkelen.
Dit hout is te nat en zorgt voor te veel rookontwikkeling.
Rond het kampvuur:
o Rond het kampvuur wordt een greppel gegraven van minimum 30 cm diep en 50 cm breed.
o Binnen een kring van 5 m rond het vuur mogen zich geen takken of ander brandbaar materiaal
bevinden. De voorraad te verbranden hout en alle andere brandbare objecten bevinden zich
op minimaal 8 meter om overslag van het vuur te vermijden.
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Brandblusmiddelen moeten in de directe omgeving van het kampvuur aanwezig zijn: 2
brandblusapparaten van tenminste 1 bluseenheid, minstens 2 emmers water van 10 liter, een
emmer zand en enkele metalen schoppen.
o Er dient rekening gehouden te worden met de windrichting zodat er geen hinder (bv. rook- en
geurhinder) ontstaat voor de omwonenden.
o De toeschouwers dienen op een veilige afstand (min. 5 m) te blijven van het kampvuur.
Er dient permanent een meerderjarige toezicht te houden op het vuur. Minderjarigen worden
nooit alleen bij het kampvuur gelaten.
Het kampvuur wordt ten laatste om 24u00 gedoofd en mag niet nasmeulen. Dit dient regelmatig
gecontroleerd te worden na het uitdoven van het kampvuur. Na uitdoving van het vuur dienen alle
vuurresten overvloedig met water te worden overgoten en met aarde te worden afgedekt.
Het kampvuur dient steeds gemeld te worden aan de brandweerpost Bree om onnodige
uitrukken ten gevolge van een kampvuur te voorkomen.
Opgelet:
De politie-, brandweer- of gemeentediensten of het Agentschap voor Natuur en Bos kunnen te
allen tijde beslissen om kampvuren te verbieden of een kampvuur direct te doven. Dit kan
gebeuren in geval van uitzonderlijke droogte of felle wind, of bij het niet naleven van
bovenstaande richtlijnen. Bij hoog brandgevaar kan gevareneode oranje of rood worden
afgekondigd. Vanaf dan is het verboden om een kampvuur te maken. De uitbater brengt de
kampgroep hiervan op de hoogte.

4.3. Kookvuur
Een kookvuur is uitsluitend te gebruiken voor de bereiding van maaltijden. Barbecueën valt niet
onder de regeling van kookvuur.
Een kookvuur mag enkel gemaakt worden op de daartoe voorziene plaats, aangeduid door de
uitbater.
Het vuur heeft een diameter van maximaal 50 cm en een hoogte van maximaal 50 cm.
Er wordt enkel gebruik gemaakt van droog hout.
Een kookvuur mag enkel branden tijdens het koken.
Het vuur mag nooit smeulen en wordt ten laatste om 21 uOOgedoofd.

4.4. Wegen/paden
Het kampeerterrein- of JVC moet steeds bereikbaar zijn voor voertuigen door middel van één of
meerdere wegen.
Minstens één toegangsweg moet steeds vrij blijven voor de voertuigen van de brandweer en
ziekenwagens (min. breedte 4m).
Kampeerders en recreanten mogen zich enkel begeven op de toegankelijk gestelde wegen en
paden in het bos en de natuurgebieden.

4.5. Neerlegging definitieve deelnemerslijst
Iedere kampgroep moet een meerderjarige groepsverantwoordelijke
aanduiden, alsook een
tweede
verantwoordelijke
die optreedt
bij afwezigheid
of ter vervanging
van de
groepsverantwoordelijke .
Op de eerste werkdag tijdens het verblijf legt de groepsverantwoordelijke
een deelnemerslijst
neer bij de dienst Vrije Tijd - bij voorkeur digitaal (het e-mailadres staat online of in de
kampbrochure vermeld). Deze lijst bevat de namen, adressen, geboortedata van alle deelnemers
(inclusief kookouders). Ook wordt er vermeld wie van de deelnemers op welke dagen aanwezig
is.
De lijst vermeldt de telefoonnummers (GSM) van de verantwoordelijken. De verantwoordelijken
dienen steeds bereikbaar te zijn via GSM.
Groepen die komen logeren moeten verzekerd zijn voor schade aan derden en moeten de
p~lissen bij de hand hebben om ze desgevallend te tonen.

4.6. Afvalverwerking
De afvalverwerking gebeurt steeds in overeenstemming
met de richtlijnen van de uitbater.
Richtlijnen hieromtrent staan beschreven in het huishoudelijk reglement van het kampeerterreinof JVC.
Het is verboden afval of vuilnis elders dan in de daarvoor bestemde vuilnisbakken
of
vuilniszakken en op de daarvoor bepaalde plaatsen te werpen of achter te laten.
Het is verboden om afvalputten in de grond te maken.
Sluikstorten is verboden en zal beboet worden.

4.7. Geluidshinder en openbare orde
De wettelijke reglementering
inzake bestrijding van de geluidshinder
in en rondom
kampeerterrein- of JVC dient gerespecteerd te worden.
Het gebruik van radio's, cd-spelers, luidsprekers, megafoons en andere geluidstoestellen
spelactiviteiten tussen 07uOO en 22u00 mogen de omwonenden niet hinderen.
Het is verboden lawaai te maken tussen 22u00 en 07uOO.
Het is verboden om wapens te bezitten, te dragen, of te gebruiken.
Het is verboden om de openbare rust, veiligheid, en zedelijkheid te verstoren.

het
en

4.8. Nachtactiviteiten
Indien men een nachtactiviteit wenst te organiseren moet deze minstens twee dagen vooraf
gemeld worden aan de politie via mail naar info@politienoordoostlimburg.be.
In een bos- en natuurgebied mag er geen nachtactiviteit plaatsvinden tussen zonsondergang en
zonsopgang.
Bij de melding wordt een precieze omschrijving gegeven van de activiteit, het aantal deelnemers,
de vermoedelijke duur en de situering waar de activiteit zich zal afspelen. Ook dienen de GSM
nummers van de groepsverantwoordelijken
vermeld te worden.
Bij elke nachtactiviteit dient er veiligheidshalve voldoende verlichting gebruikt te worden en dient
men reflecterende kledij of attributen te dragen.
De burgemeester kan in het kader van de openbare orde, veiligheid en rust bijzondere
voorwaarden opleggen of de betreffende activiteit verbieden.
4.9. Natuurbescherming
Zowel op als in de omgeving van het kampeerterrein of JVC moet de natuur met de nodige
eerbied behandeld worden.
Spelen in het bos is enkel toegelaten in de aangeduide speelzones.
Het is niet toegelaten om bomen in de bossen te kappen of hout uit de bossen te sprokkelen.
Het is streng verboden te roken of open vuur te maken in bossen, heide- en natuurgebieden.

VERPLICHTINGEN

VAN DE UITBATERS

Artikel 5: De uitbaters dienen zich aan volgende verplichtingen

te houden:

5.1. Huishoudelijk regelement
Elk kampeerterrein of -gebouw beschikt over een huishoudelijk reglement.
Het huishoudelijk reglement maakt deel uit van het huurcontract en wordt uitgehangen op een
goed zichtbare plaats.
Het huishoudelijk reglement bevat onderhavig reglement als bijlage. Uiterlijk bij de start van het
kamp zorgt de uitbater dat de groepsverantwoordelijke
dit reglement ondertekent.
5.2. Groepenlijst
De uitbater van elk kampeerterrein of JVC is verplicht de groepenlijst (alle kampgroepen met
verblijfsdata en contactgegevens van dat jaar) voor de zomervakantie door te geven aan de dienst
Vrije Tijd voor 1 maart van elk jaar. Overnachtingen tijdens weekends en andere periodes worden
minstens 4 weken vooraf doorgegeven. Boekingen die op minder dan 4 weken voor het verblijf
aangevraagd worden, worden zo snel als mogelijk doorgegeven aan de dienst Vrije Tijd.
5.3. Machtigingen voor de organisatie van één kampvuur per kampgroep
De uitbater ontvangt na het indienen van de groepenlijst een machtiging van het Ägentschap voor
Natuur en Bos voor de organisatie van elk kampvuur, één per kampgroep op de voorlaatste of
laatste avond van het kamp.
De uitbater bezorgt aan elke groepsverantwoordelijke
deze machtiging bij aanvang van het kamp.
De uitbater controleert het naleven van de richtlijnen zoals beschreven in het reglement en hangt
deze machtiging uit.
De uitbater duidt aan waar de kampvuurplaats is.

5.4. Elektriciteits- en technische uitrustingen
Alle elektrische- en technische uitrustingen aanwezig op het kampeerterrein en/of het JVC
moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften.
De uitbater zorgt ervoor dat de nodige keuringen, onderzoeken en controles uitgevoerd worden.
Terreinen met tenten dienen voorzien te zijn van voldoende sanitaire installaties.
5.5. Toegangswegen
Het kampeerterrein of JVC moet steeds bereikbaar zijn voor voertuigen door middel van één of
meerdere wegen.
Minstens één toegangsweg moet steeds vrij blijven voor de voertuigen van de brandweer en
ziekenwagens (min. breedte en hoogte 4m).
De toegangsweg voor de brandweer en de ziekenwagen dient op een kaart aangeduid te zijn en
wordt kenbaar gemaakt aan elke kampgroep.
5.6. Brandveiligheid
Het kampeerterrein of JVC moet de gebruikers een behoorlijke huisvesting garanderen en aan de
vereiste normen inzake brandveiligheid voldoen.
CONTROLE

EN STRAFMAATREGELEN

Artikel 6: Controle en strafmaatregelen
De politie-, brandweer- of gemeentediensten of het Agentschap voor Natuur en Bos hebben het
recht de kampeerterreinen of JVC te allen tijde te controleren.
Overtredingen (het niet naleven van de richtlijnen zoals beschreven in het Reglement) kunnen
worden vastgesteld door de bevoegde diensten.
In spoedeisende gevallen en bij ernstige tekortkomingen neemt de burgemeester de nodige
maatregelen om de kampeerterreinen of -gebouwen te (doen) ontruimen.

Artikel 2: Dit reglement in werking te laten treden binnen de wettelijke termijn na publicatie en het
raadsbesluit van 2 september 2010 houdende goedkeuring van een gemeentelijk politiereglement op
de bivakplaatsen op te heffen;
Artikel 3: 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, Piepel poel 10, 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: de dienst Vrije Tijd, de Technische Dienst, Financiële dienst en aan alle
verenigingen die in Bocholt op kamp komen.

Aldus gedaan in vergadering als boven
Namens de raad
de voorzitter
(get.) Jos Claessens

de secretaris
(get.) E
Brebels

Voor eensluidend afschrift
de burgemeester

