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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING VAN 24 OKTOBER 2019

Aanwezig: Desloovere Koen, Voorzitter;
Vander Meeren Luc, Burgemeester;

Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe lsabelle,

Fonteyne Kurt, Schepenen;

Dhondt Willy, Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert,

Van Cauwenberghe Olivier, Steenmans Marcel,

Maes Rosette, De Donder Sven, De Wulf Nico, Baert Leen; Raadsleden;

Buysschaert An, Algemeen Directeur.

Vermeulen Sandy, Van De Populiere Marleen; Raadsleden.Verontschu ldigd:

DAGORDE: Wonen en leefomgeving. Gebruikersreglement motorhomeparking Ware-
gemseweg 35. Goedkeuring.

De Gemeenteraad,

ln openbare zitting vergaderd;

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 oktober 2019 houdende het vast aanvullend poli-

tiereglement waarmee een motorhomeparking wordt ingericht op de parkeerplaats bij het ge-

meentehuis, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem;

Overwegende dat het goed functioneren van een motorhomeparking enerzijds een goed en

duidelijk huishoudelijk reglement en anderzijds voldoende respect en discipline van de gebruikers

vereist;

Na beraadslaging;

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen

Enig artikel: Het reglement voor de motorhomeparking op de parking van het gemeentehuis, Wa-

regemseweg 35,9790 Wortegem-Petegem, wordt goedgekeurd als volgt:

Art.l. Toepassing van het reglement

Dit reglement is van toepassing op de parkeerplaats voor een motorhome gelegen op de
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parking van het gemeentehuis, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem. De parkeer-

plaats is eigendom van de gemeente Wortegem-Petegem. De parkeerplaats wordt exclusief

voorbehouden aan motorhomes en wordt aangeduid met het verkeersbord E9h.

Dit reglement wordt aangebracht aan de parkeerplaats. De gebruikers van de parkeerplaats

verklaren bij het gebruik van het terrein kennis te hebben genomen van dit reglement en

ermee akkoord te gaan.

Art.2. Algemene bepalingen

Op om het even welk moment kan er maar één motorhome aanwezig zijn op de voorbehou-

den parkeerplaats. Er kan maximaal 72 uur aaneensluitend gebruik gemaakt worden van de

motorhomeparking.

Reserveren voor gebruik van de motorhomeparking is niet mogelijk.

Het gebruik van de parking en de beschikbare nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, lozing

afva lwater, led i gi n g toi letcassette) is gratis.

Er mogen geen constructies zoals luifels, tenten, waslijnen ... rond de motorhome opgesteld

worden, behalve de constructies die deel uitmaken van de motorhome.

Art.3. Elektriciteit

De aansluiting op het stroomnet gebeurt met een Eurostekker (stroomsterkte: 10A). Om

overbelasting te voorkomen, mag het totaal afgenomen vermogen niet meer dan 2000 W

bedragen.

Art.4. Afval en sanitair

Alle afval wordt gesorteerd in de daarvoor voorziene vuilnisbakken. Er wordt een onder-

scheid gemaakt tussen papier/karton, PMD-afval, glasafval en restafval. De vuilnisbakken

staan naast de parkeerplaats.

Afvalwater mag alleen op de daartoe bestemde plaats uitgegoten worden. Het lozingspunt

voor afvalwater en het ledigingspunt voor de toiletcassette zijn aangeduid met een picto-

gram. Het is verboden de toiletcassette te ledigen in de sanitaire voorzieningen.

De motorhome mag niet gewassen worden op de parking. Enkel het reinigen van de ruiten

van de bestuurderscabine is toegelaten.

Wildplassen is verboden.

AÉ.5.Vuur

Het gebruik van een barbecue is toegestaan. Open vuren, kampvuren, fakkels, vuurkorven,

vuurwerk ... zijn verboden. Barbecueën moet gebeuren onder voortdurende bewaking. Daar-

bij dienen de nodige voorzorgen genomen te worden om brand te voorkomen.
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Art.6. Dieren

Er zijn geen huisdieren toegelaten.

Arl..7. Geluid

Tussen 22.00 uur en 07.00 uur dient de rust bewaard te worden op het terrein. Storend la-

waai moet steeds vermeden worden. Professionele geluidsinstallaties zoals versterkers, tu-
ners ... zijn niet toegelaten.

Art.8. Aansprakelijkheid

Het gemeentebestuur kan op geen enkel ogenblik als bewaarnemer worden beschouwd van

de goederen van de gebruikers van de parkeerplaats. Het gemeentebestuur is niet aanspra-

kelijk voor ongevallen, diefstal of beschadiging van goederen van de gebruikers van de kam-

peerplaats.

De Algemeen Directeur,
get. Buysschaert An.

De Algemeen Directeur wnd,

Ogez c.

Namens de Gemeenteraad,

Voor eenslu idend afschrift,

De Voorzitter,
get. Desloovere Koen.

Voorzitter,

Desloovere Koen
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