Dienst vrije tijd – 28.08.2014

Politiereglement Sport- en Recreatiedomein De Alk

Art. 1.
Dit reglement heft het vorige reglement, goedgekeurd op de gemeenteraad van 27 juni
2013, op.
Art.2. Verbod voor bestuurders
In “ Sport- en Recreatiedomein De Alk” geldt een toegangsverbod voor iedere
bestuurder inclusief fietsers.
Art. 3. Uitzonderingen
 Alkense scholen mogen, in het kader van verkeerseducatie, op schoolmomenten
en in het geval dat er geen andere schoolreizen of verkeersinitiaties plaatsvinden,
gebruik maken van het verkeerspark met eigen fiets.
 Toegestaan zijn dienstvoertuigen en voertuigen die dienen te laden en/of te
lossen tussen 08u. en 12u. van maandag tot en met vrijdag via de ingang van de
Rijdreef.
 Kaarten met nummerplaat kunnen worden aangevraagd om te laden en te lossen
buiten de toegelaten uren. Deze zijn beperkt in tijd en in aantal en dienen
aangevraagd te worden op de dienst vrije tijd. De toestemming wordt verleend
via een besluit van de burgemeester. Deze kaarten dienen duidelijk zichtbaar
achter de venster van het voertuig geplaatst te worden.
 Gehandicaptenvoertuigen of mensen met een beperking die zich verplaatsen met
een aangepaste (brom)fiets zijn wel toegestaan.
 Het gebruik van BMX-fietsen op het skateparcours.
 De gocarts en de waterfietsen, eigendom van het gemeentebestuur, die op het
domein aanwezig zijn, zijn niet door dit verbod getroffen.
Art. 4. Honden
In het ” Sport- en Recreatiedomein De Alk” worden geen honden toegelaten, met
uitzondering van assistentiehonden die hun baas begeleiden.
Art. 5. Signalisatie
 Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden aan alle mogelijke ingangen van
het “Sport- en Recreatiedomein De Alk” door het verkeersbord C3 met aan de
ingang Laagdorp het onderbord “uitgezonderd dienstvoertuigen en hulpdiensten”
 Het verkeersbord C3 zal uitgebreid worden aan de ingang van de Rijdreef met
onderbord uitgezonderd leveringen 8u. -12u. ma-vr, dienstvoertuigen,
hulpdiensten en kaarthouders”.
 Signalisatie zal worden aangebracht overeenkomstig de bepalingen van het K.B
en het M.B.
Art.6. Overtredingen
Overtredingen op dit reglement zullen worden gesanctioneerd met de daartoe voorziene
bestraffing.
Art. 7. Evaluatie
Dit reglement zal in voege treden vanaf 1 september 2014 en zal geëvalueerd worden na
een werking van één jaar. Dit besluit zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan
de Hogere overheid.
Reglement goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 28 augustus 2014.

