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1. Inleiding: 

Dit reglement is van toepassing op de volgende parken: 

- Park ‘opgevuld kanaal’: 

Vanaf de jachthaven gelegen bij de Vredekaai tot aan de Kanaalstraat; 

Vanaf de Westkade – Oostkade startend bij de Groenstraat- Franz 

Wittoucklaan tot aan de N49/A11; 

- Warandepark 

De parken zijn openbaar en vallen onverminderd onder het toepassingsgebied 

van het algemeen politiereglement van de gemeente Zelzate. 

Voor het park ‘opgevuld kanaal’ is tevens het politiereglement betreffende 

het hengelen op de gemeentelijke visvijver te Zelzate van toepassing. 

2. Toegang 

De parken zijn alle dagen vrij toegankelijk en kunnen enkel gebruikt worden 

in het licht van zijn functie. De bezoekers dienen de nodige voorzichtigheid 

aan de dag te leggen, zowel voor zichzelf als tegenover anderen, om schade of 

letsel te voorkomen.  

Wanneer bijzondere omstandigheden het vereisen kan het College van 

Burgemeester en Schepenen de toegang, geheel of gedeeltelijk, beperken of 

verbieden. 

3. Openbare rust 

- De openbare veiligheid en rust mag niet in het gedrang komen; 

- Het terrein mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan waarvoor 

het geconcipieerd is; 

- De kinderen onder de zeven jaar dienen vergezeld te zijn van één van hun 

ouders of de persoon aan wiens hoede ze werden toevertrouwd;  

- Radio’s, luidsprekers of gelijk welk geluidsvoortbrengend toestel mogen 

niet gebruikt worden, tenzij met bijzondere toelating van het 

Schepencollege; 

- Ontploffingsmotoren of elektrisch aangedreven speel- en 

experimenteertuigen zijn niet toegestaan. 

4. Verboden 

a) Algemeen  

De parken kunnen enkel betreden of verlaten worden via in- en 

doorgangen. 

Het is verboden de doorgang op de paden te belemmeren of andere 

bezoekers op welke wijze dan ook te hinderen.  

Iedereen moet zich ter plaatse gedragen naar de aanwijzingen van de 

gemeentelijke controleurs. 

b) Natuur 

Elke bezoeker dient er zorg voor te dragen dat geen planten, bomen, 

struiken of andere gewassen beschadigd hetzij verwijderd worden.  

c) Vervoer 

De parken zijn alleen toegankelijk voor voetgangers en (elektrische) 

fietsers en niet voor gemotoriseerd verkeer m.u.v. de gemotoriseerde 

verplaatsingsmiddelen voor personen met een beperking zoals elektrische 

rolstoel en scootmobiel.  



Voertuigen van leveranciers en de gemeentelijke diensten worden 

toegelaten in het kader van de uitvoering van werken, diensten of 

leveringen. 

Paarden zijn enkel toegelaten op verharde wegen.  

Het is verboden wagens te parkeren buiten de daarvoor aangelegde 

parkeerstroken. 

d) Dieren 

Kleine huisdieren worden in de parken toegelaten maar dienen steeds aan 

de leiband gehouden te worden.  

Begeleiders van dieren dienen uitwerpselen op te ruimen en mee te nemen 

of te deponeren in de aanwezige vuilnisbakken. 

Er mag gevist worden in de vijver, mits terugzetten. 

Het uitzetten van dieren in de vijver of in de parken is verboden.  

Het voederen van dieren is niet toegelaten. 

Het is niet toegelaten om vogels en andere dieren te vangen, te doden, 

hun nesten of schuilplaatsen te vernielen, te roven of te verstoren, 

klemmen of strikken te plaatsen, het wild te verjagen of zich schuldig 

te maken aan wildstroperij. 

Het politiereglement van 26 februari 2015 betreffende het hengelen op 

de gemeentelijke visvijver te Zelzate is van toepassing. 

e) Andere  

- Het maken van vuur of barbecueën is overal en te allen tijde 

verboden; 

- Gevaarlijke of hinderlijke voorwerpen en stoffen mogen niet gebruikt 

of binnengebracht worden; 

- Kamperen in de parken is niet toegelaten; 

- Reclameborden, informatiepanelen, richtingsaanwijzers of een ander 

middel van commerciële boodschappen mogen niet gebruikt worden; 

- Voorwerpen tot algemeen nut of ter verfraaiing aangebracht, mogen 

enkel gebruikt worden voor een doel waarvoor zij bestemd zijn;  

- Er mag niet op afsluitingen of in bomen, … geklommen worden. 

5. Netheid 

Afval dient in de daartoe voorziene vuilnisbakken te worden gedeponeerd. 

Huisvuil mag onder geen enkel voorwendsel in de parken gestort worden en/of 

gedeponeerd worden in de vuilnisbakken.  

Het gemeentelijk reglement op sluikstorten geldt op het ganse domein en is 

onverminderd van toepassing. 

De groene ruimten alsmede hun roerende goederen en straatmeubilair mogen niet 

bevuild worden, op welke manier dan ook, door eigen toedoen of door toedoen 

van personen, dieren of zaken waarover men de hoede of het toezicht heeft. 

6. Evenementen 

Het organiseren van evenementen of occasionele afwijkingen moet aangevraagd 

worden bij het college van burgemeester en schepenen, Grote markt 1, 9060 

Zelzate. 

Zones mogen niet privatief in gebruik genomen worden. 

7. Aansprakelijkheid  

Er is geen permanent toezicht.  

Het betreden van de openbare parken gebeurt op eigen verantwoordelijkheid en 

op eigen risico. Het gemeentebestuur wijst elke verantwoordelijkheid af voor 

schade of verwondingen die een eventueel verblijf in de parken met zich zou 

meebrengen. 

De gemeente is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen op het terrein. 



In geval van betwisting is de gemeente bevoegd. De aanwijzingen dienen strikt 

opgevolgd te worden. 

8. Afwijkingen  

Alle afwijkingen op dit reglement dienen vooraf goedgekeurd te worden door 

het college van burgemeester en schepenen van gemeente. 

9. Overtredingen 

Overtredingen worden bestraft met administratieve sancties zoals voorzien in 

het reglement gemeentelijke administratieve sancties. 

Elke beschadiging geeft aanleiding tot de betaling van de kosten ter 

herstelling of vervanging van het beschadigde. 


