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Aanwezig

Verontschuldigd: Bart De Vos, schepen;
Heidi Pittomvils, raadslid;

Werner Mertens, voorzitter;
Jelle Wouters, burgemeester;
Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Jtlele Demuynck, schepenen;
Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck,
Jeroen Degent, Henvig Pierre, llse Michiels, Maarten Mommaerts, Noëlla
D'hooghe, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Liesbet Serneels, Farida
Tierens, Stella Beckx, Gert Heylen, Lieve De Bondt, Gunther Dereze,
raadsleden;
An Craninckx, algemeen directeur;

3. Politiereglement Openbare Orde Domein Ter Heide

Voorgeschiedenis
o Het politiereglement Openbare Orde Domein Ter Heide goedgekeurd door de gemeenteraad

op 21 april2022.

Feiten, context en argumentatie
o De politiezone BRT vraagt een aanpassing van het politiereglement teneinde de eenduidige

handhaving van dit reglement te kunnen garanderen.
o Artikel 3 van het reglement voorziet thans dat het toegelaten is om te zwemmen in de

zwemzone onder welbepaalde voorwaarden. Er wordt niet expliciet voorzien dat het niet
toegelaten is om het water te betreden in de natuur- en de visserzone.

o Om de handhaving duidelijk en eenduidig te garanderen wordt aah artikel 2 een punt í 7
toegevoegd. Het is in het domein Ter Heide verboden: 17. Het water te betreden in de
Natuurzone - viszone.

Juridische gronden
o Artikel 40 $3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast.

Adviezen
o Advies jeugdraad: de jeugdraad van Rotselaar geeft positief advies over het aangepast

politiereglement.

Besluit

Na beraadslaging,
23 stemmen voor: Jelle Wouters, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck,
Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen
Degent, Herwig Pierre, llse Michiels, Maarten Mommaerts, Noëlla D'hooghe, Mia Van Cleynenbreugel,
Ellen De Rijck, Liesbet Serneels, Farida Tierens, Stella Beckx, Gert Heylen, Lieve De Bondt en
Gunther Dereze

s#"m;teraad neemt kennis van het potiti"r"gt"rent openbare orde Domein Ter Heide en keurt
deze goed.
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POLITIEREGLEMENT OPENBARE ORDE DOMEIN TER HEIDE
Artikel 1 : TOEGANKELIJKHEID
Het Domein Ter UèiOe is gedurende het ganse jaar gratis toegankelijk voor wandelaars. Omwille van
natuurbehoudsredenen kunnen bepaalde delen tijdelijk of permanent voor het publiek worden
gesloten op initiatief van het Agentschap voor Natuur en Bos.
De toegang tot de surfzone en de zwemzone is niet vrij toegankelijk en wordt afgesloten van het
publiek d.m.v. een toegangspoort.

Artikel 2: DOMEIN TER HEIDE - ALGEMENE BEPALINGEN
Het is in het Domein Ter Heide verboden:
í. Het domein te betreden tussen een half uur na zonsondergang en een half uur voor zonsopgang,
met uitzondering van het verlichte verbindingspad tussen Sportoase 'de Meander' en Sportoase 'De
Toren';
2. De aangeduide paden te verlaten;
3. Dieren te verdelgen, te verplaatsen en te vangen of hun jongen, eieren, nesten of schuilplaatsen te
verstoren;
Een uitzondering vormt het vangen van vis binnen de bepalingen van de wet op de zoetwatervisserij;
4. Bij het vissen gebruik te maken van telegeleide of op een andere manier gestuurde bootjes voor het
vangen, voederen of lokken van de vis;
5. Meer dan 5 liter visvoeder per visser te gebruiken;
6. Te kamperen op het domein of op de parkings, uitgezonderd de kampeerauto's op de daartoe
speciaal aangelegde parking;
7. Vuren aan te leggen;
B. Reclame te maken of producten te koop aan te bieden;
9. Honden of andere dieren in het Domein te brengen behalve op de aangeduide paden en indien ze
aan de leiband worden gehouden. Paarden zijn ook op de paden verboden;
10. Honden of andere dieren toe te laten in het water;
í í. Gemotoriseerde voertuigen te gebruiken behalve op de toegangswegen en parking;
12.Te parkeren buiten de voorziene parkings;
1 3. Geluidsproducerende toestellen te gebruiken;
14. Planken of vlonders aan te brengen of in stand te houden aan de rand van de waterplas;
15. De beplanting op welke wijze dan ook te beschadigen;
16. Het water of de bodem te vervuilen:
17. Het water te betreden in de Natuurzone - viszone.

Artikel 3: DOMEIN TER HEIDE - RECREATIEZONES
Op de watervlakte is enkel toegelaten en dit alleen binnen de voor de respectievelijke groepen
afgebakende zone:
- nïngefàn in de visserszone, vanaf de rand van het water, binnen de bepalingen van de,wet op de
riviervisserij;
- windsuÉen in de surfzone binnen de bepalingen van de overeenkomst met de gebruiksgerechtigden
en het goedgekeurd huishoudelijk reglement; binnen deze gerechtigden zijn motorboten enkel
toegelaten voor reddings- en noodzakelijke begeleidingstaken;
- schaatsen wanneer de gemeente uitdrukkelijk de toelating heeft gegeven door uithangen van een
witte vlag;
- zwemmen in de zwemzone wanneer de gemeente uitdrukkelijk de toelating heeft gegeven door het
uithangen van een groene vlag en er redders aanwezig zijn.
De periode waarin gezwommen kan worden, wordt jaarlijks vastgelegd door het schepencollege.

Artikel4: ZWEMREGLEMENT ZWEMZONE DOMEIN TER HEIDE
De zwemmers dienen zich te houden aan het volgende zwemreglement:
1. Het zwemmen in de zwemzone is toegelaten bij het uithangen van de groene vlag en de
aanwezigheid van redders in de periode die jaarlijks wordt bepaald door het college van burgemeester
en schepenen.
2.Zwemmen is enkel toegelaten binnen de afgebakende zwemzone van het Domein Ter Heide.
3. De zwemmers dienen de richtlijnen van de redders of verantwoordelijken van de gemeente op te
volgen. Aan zwemmers die de richtlijnen negeren kan de toegang tot de zwemzone worden ontzegd.
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4. Surfplanken zijn verboden in de zwemzone.
5. Het is verboden alcoholische dranken binnen te brengen in de zwemzone, behoudens tijdens
aangelegenheden die een publiekelijk karakter hebben waarbij uitdrukkelijke toestemming wordt
verleend conform de geldende bepalingen.
De toegang tot de zwemzone wordt verboden voor dronken personen.
6. Personen aangetast door of verdacht van besmettelijke ziekten worden niet tot het water
toegelaten.
7. Het is verboden zeep te gebruiken.
8. Honden of andere huisdiéren worden niet toegelaten in de zwemzone.
9. Kinderen jonger dan 7 jaar staan steeds ondei het toezicht van een volwassene
10. Duiken met uitrusting is verboden voor bezoekers van de zwemzone. Duikverenigingen kunnen
hierop een uitzondering aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.
Dit reglement hangt uit op goed zichtbare plaatsen in de inrichting samen met de meest recente
meetresultaten van de uitgevoerde bemonsteringen van het water.

ARTlKtrl 5'RFGI trÍ\ítrNT KAÍ\rPtrtrR AIJTOTFRRFIN DOMEIN TER HtrIDtr
1. De beschikbare ruimte voor het parkeren van kampeerauto's, aangeduid met het verkeersbord
E9H, is uitsluitend bedoeld voor het stationeren van kampeerauto's voor een onafgebroken tijdsduur
van maximum 72 uur met een gecumuleerd maximum van 14 kalenderdagen per jaar. De gebruikers
van het kampeerautoterrein stallen hun voertuig correct op de daartoe voorziene plaatsen. Het is
verboden om op de toegangswegen, hoofdwegen en secundaire wegen van het domein te parkeren.
2. ledere gebruiker van een kampeerautoplaats is verplicht zich bij aankqmst aan te melden bij
Sportoase Ter Heide.
3. Bij het aanmelden ontvangt iedere gebruiker het reglement en een document met de data van
aankomst en het uiteindelijke vertrekuur. Dit document moet duidelijk zichtbaar aan de voorruit van de
kampeerauto worden gelegd. Het niet-zichtbaar leggen van dit document aan de voorruit van de
kampeerauto houdt in dat de gebruiker het kampeerautoterrein onmiddellijk dient te verlaten.
4. Elke gebruiker van een kampeerautoplaats moet het reglement gelezen en aanvaard hebben.
5. Er wordt slechts één kampeerauto per staanplaats toegelaten.
6. Andere dan noodherstellingen aan de kampeerauto zijn op het terrein niet toegestaan. De
kampeerautoplaats mag door eventuele noodherstellingen niet bevuild worden.
7. Het is verboden kampeerauto's op het kampeerautoterrein te wassen.
8. Elke gebruiker van een kampeerautoplaats moet de standplaatsen en de gemeenschappelijke
voorzieningen behandelen als een goede huisvader. '

9. Elke gebruiker van een kampeerautoplaats moet het afvalwater op de aangeduide en daartoe
bestemde plaatsen lozen. Daar moet hij ook de inhoud van chemische toiletten en toiletemmers
ledigen.
10. Elke gebruiker van het kampeerautoterrein moet de bezoekers van het Domein Ter Heide, andere
gebruikers, gebouwen, planten en omgeving respecteren. Vandalisme, agressiviteit, provocerend
en/of aanstootgevend gedrag en nachtlawaai worden niet geduld.
11. Open vuren maken en vuurwerk afsteken is ten strengste verboden.
12. De gemeente is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstallen of beschadigingen aan
persoonlijke bezittingen van gebruikers van de kampeerautoplaats.
13. Schade veroorzaakt door onrechtmatig gebruik van het kampeerwagenterrein zal door de
gebru iker vergoed worden.
14.Bii inbreuken op dit reglement zal de politie een procesverbaal opmaken. De politie is gemachtigd
voertuigen te verwijderen op kosten van de eigenaars als die het reglement niet naleven.

Artikel6:
nnvritdngen aan dit reglement kunnen toegestaàn worden door het gemeentebestuur na bindend
advies van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Artikel 7: SANCTIES. PROCEDURE
7.1 Algemeen
Artikel 7.1.1
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ln geval van overtreding van deze verordening kan de politie de overtreder aanmanen om de niet-
regilementaire toestand ongedaan te maken. Politieambtenaren, agenten van politie en gemachtigde
ambtenaren zijn bevoegd voor de vaststelling van alle overtredingen vervat in dit politiereglement.
lnbreuken die uitsluitend bestraft worden met een administratieve sanctie, kunnen eveneens
vastgesteld worden door ambtenaren zoals bepaald in arl. 21 van de wet van 24 iuni 2O13.

Artikel 7.1.2

$1. Voor zover wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen of reglementen
niet in andere straffen voorzien, kunnen de inbreuken op de bepalingen van deze verordening gestraft
worden met een administratieve sanctie, overeenkomstig de wet van 24 iuni 2013:
1. een administratieve geldboete die maximaal 175 of 350 euro bedraagt, naargelang de overtreder
minderjarig of meerderjarig is;
2. de administratieve schorsing van een door de gemeente verleende toelating of vergunning;
3. de administratieve intrekking van een door de gemeente verleende toelating of vergunning;
4. de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting.

$2. Alternatieve maatregelen voor de administratieve geldboete, zoals bedoeld in $ í, 1o, kunnen
worden opgelegd:
1. de gemeenschapsdienst, gedefinieerd als zijnde een prestatie van algemeen belang uitgevoerd
door dl overtreder ten gunste van de gemeenschap (collectiviteit);
2. de lokale bemiddeling, gedefinieerd als zijnde een maatregel die het voor de overtreder mogelijk
maakt om, door tussenkomst van een bemiddelaar, de veroorzaakte schade te herstellen of
schadeloos te stellen of om het conflict te doen bedaren.

$3. Een procedure van ouderlijke betrokkenheid kan worden voorzien voorafgaand aan het aanbod tot
bemiddeling, tot gemeenschapsdienst of desgevallend, de oplegging van een administratieve.
geldboete.
Artikel 7.1.3
91. Voor meerderjarigen kan de opgelegde administratieve geldboete kan niet hoger zijn dan het
wettelijke voorziene maximum van 350 euro.

92. Minderjarigen die de volle leeftijd van 14 jaar bereikt hebben op het tijdstip van de feiten, kan een
administratieve geldboete enkel opgelegd worden na een niet geslaagde bemiddelingsprocedure.
Deze geldboete bedraagt maximum 175 euro.

$3. De omvang van de administratieve geldboete is proportioneel op grond van de zwaarte van de
inbreuk die de boete verantwoordt en eventuele herhaling. De bij dit reglement voorgeschreven
administratieve geldboete wordt verhoogd in geval van herhaling, zonder dat deze boete het wettelijke
voorziene maximum mag overschrijden.

$4. Herhaling bestaat wanneer de overtreder reeds werd gesanctioneerd voor eenzelfde inbreuk
binnen de vierentwintig maanden voorafgaand aan de nieuwe vaststelling van de inbreuk.
Artikel 7.1.4
Wanneer een overtreding van een bepaling is begaan met een motorvoertuig wordt bij afiruezigheid
van de bestuurder de administratieve geldboete ten laste gelegd van de houder van de kentekenplaat
van het voertuig. De houder van de kentekenplaat mag met alle middelen aantonen wie op het

ogenblik van de feiten met het voertuig reed. Zo de door de houder van de kentekenplaat aangeduide
persoon de inbreuk niet afdoend weerlegt of ontkent, wordt de administratieve geldboete hem ten
laste gelegd
Artikel 7.1.5

$1. De louter administratieve overtredingen begaan door volwassen personen die geen vaste
woonplaats of verblijfplaats hebben in Belgié, kunnen aanleiding geven tot de onmiddellijke betaling
van een administratieve geldboete. Deze boete bedraagt maximaal 25 euro per inbreuk en maximaal
100 euro wanneer er vier of meer inbreuken werden begaan. De overtreder heeft steeds het recht dit
voorstel te weigeren. lndien het voorstel tot onmiddellijke betaling geweigerd wordt, zal de
gebruikelijke administratieve procedure opgestart worden.

92. De onmiddellijke betaling van de administratieve geldboete gebeurt door middel van een
bankkaart, kredietkaart, via een overschrijving of in geld, en leidt tot het einde van de gehele
procedure. Bijgevolg kan er na de onmiddellijke betaling van een administratieve boete geen enkele
andere administratieve sanctie opgelegd worden.
7.2 Alternatieve maatregelen: gemeenschapsdienst en bemiddeling
7.2.1 Meerderjarigen
Artikel 7.2.1.1
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De gemeenschapsdienst is een alternatieve maatregel voor de gemeentelijke administratieve
geldboete. Dit wil zeggen dat wanneer de gemeenschapsdienst voltooid wordt, er geen
administratieve geldboete meer wordt opgelegd. Wanneer de gemeenschapsdienst wordt geweigerd
of faalt, blijft de mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve geldboete wel mogelijk. De
gemeenschapsdienst bedraagt voor meerderjarigen maximaal 30 uur. Een gemeenschafsdienst kan
bestaan uit het volgep van een opleiding en/of het verrichten van een onbetaalde prestatie onder het
toezicht van een door de gemeente erkende voorziening.
Artikel 7.2.1.2
$1. De bemiddelingsprocedure voor meerderjarigen is optioneel. De bemiddelingsprocedure maakt
het voor de overtreder mogelijk om door tussenkomt van een bemiddelaar de veroorzaakte schade te
herstellen of schadeloos te stellen of om het conflict te doen bedaren. ln navolging van de wet van 24
juni2013 betreffende gemeentelijke administratieve sancties en het Koninklijk besluit houdende de
minimumvoonvaarden en modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van de Wet betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties, wordt de toepassing van de bemiddeling voorzien.
$2. Het welslagen van een bemiddeling, zoals omschreven in artikel 136, zorgt ervoor dat er geen
administratieve geldboete meer opgelegd kan worden. ln geval van weigering of falen van de
bemiddeling, kan er een gemeenschapsdienst voorgesteld worden of kan een administratieve'
geldboete opgelegd worden.
7.2.2 Minderjarigen
Artikel 7.2.2.1
De gemeenschapsdienst is een alternatieve maatregel voor de gemeentelijke administratieve
geldboete. Dit wil zeggen dat wanneer de gemeenschapsdienst voltooid wordt, er geen
administrptieve geldboete meer wordt opgelegd. Wanneer de gemeenschapsdienst wordt geweigerd
of faalt, blijft de mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve geldboete wel mggelijk. De
gemeenschapsdienst bedraagt voor minderjarigen vanaf 14jaar maximaal 15 uur en kan bestaan uit
het volgen van een opleiding en/of het verrichten van een onbetaalde prestatie onder het toezicht van
een door de gemeente erkende voorziening.
Artikel 7.2.2.2
$1. De bemiddelingsprocedure wordt verplicht aangeboden aan minderjarigen vanaf 14 jaar.Voor
meerderjarigen is de procedure optiqneel. De bemiddelingsprocedure maakt het voor de overtreder
mogelijk om door tussenkomst van een bemiddelaar de veroorzaakte schade te herstellen of
schadeloos te stellen of om het conflict te doen bedaren. ln navolging van de wet van 24 juni 2013
betreffende gemeentelijke administratieve sancties en het Koninklijk besluit houdende de
minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van de Wet betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties, wordt de toepassing van de bemiddeling voorzien.
$2. Het welslagen van een bemiddeling, zoals omschreven in artikel í 38, zorgt ervoor dat er geen
administratieve geldboete meer opgelegd kan worden. ln geval van weigering of falen van de
bemiddeling, kan er een gemeenschapsdienst voorgesteld worden of kan een administratieve
geldboete opgelegd worden.
7.3 Procedure van ouderlijke betrokkenheid bij minderjarigen
Artikel 7.3.1

$1. Voorafgaand aan het aanbod tot bemiddeling, tot gemeenschapsdienst of de oplegging van een
administratieve boete, kan een procedure van ouderlijke betrokkenheid worden opgestart bij
minderjarigen. Hierbijworden de personen die de minderjarige onder hun hoede hebben, verzocht
hun opmerkingen te geven over de gebeurde feiten. Eventueelworden ze verzocht opvoedkundige
maatregelen te nemen.
$2. Na de procedure van ouderlijke betrokkenheid kan de zaak afgesloten worden of kan de
administratieve procedure opgestart worden. Het welslagen van de procedure van ouderlijke
betrokkenheid is geen garantie tot het afsluiten van de zaak.

Artikel8:
Onderhavig besluit wordt overeenkomstig de artikelen 286 en 287 van het decreet lokaal bestuur
bekend gemaakt en treedt in werking overeenkomstig artikel 288 van het decreet lokaal bestuur.

Artikelg:
Een afschrift van deze verordening wordt toegestuurd aan de Provinciegouverneur, de Procureur des
Konings, de griffier van de rechtbank van eerste aanleg en van het vredegerecht en van de
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politierechtbank van het gebied, aan de aangewezen ambtenaar, aan de voorzitter van het
politiecollege en aan de juridische dienst van de provincie.

Kaart met zonering van Domein Ter Heide

ANB-Domeln TER HEIDE te Rotselaar
Ligging en zonêring - bijlage 1 bij de overeenkomst van xx.xx.2020

Logende

_ 
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Opgemaakt op 30 maart2O22

An Craninckx
algemeen directeur

Werner Mertens
voorzitter
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