
Politiereglement houdende het gebruik en de bezetting van parken, groene ruimtes en
speelpleinen op het openbaar domein van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. 

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare vergadering van 19/03/2012 
en gewijzigd in zittingen van 18/11/2013 en 17/12/2018.

Dit reglement werd bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief van 15/03/2019 tot   
29/03/2019 en ligt ter inzage bij de Dienst Juridische Zaken van het gemeentebestuur van 
Sint-Lambrechts-Woluwe, Tomberg 184, alle werkdagen van 8u.30 tot 12u. en van 13u.30 
tot 15u. En tijdens de zomerdienst (juli en augustus) van 7u. tot 15u.

Beslissingen van de toezichthoudende overheid : brieven van 08/08/2012 en van 06/02/2019
waarin geen bezwaren vermeld zijn.

Artikel 1

Onderhavig reglement is van toepassing op alle gebruikers van de parken, groene ruimtes
en speelpleinen op het openbaar domein van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe met
uitzondering van de parken en groene ruimtes die door een ander administratief bestuur
beheerd worden.

Artikel 2

Behalve indien aan de ingangen van voornoemde plaatsen anders wordt aangeduid, met
name door middel van pictogrammen, zijn de openingsuren de volgende : 

1) voor de parken en groene ruimtes :
       -   van 1 april tot en met 30 september : van 6u tot 23u.
       -   van 1 oktober tot en met 31 maart : van 7u tot 21u. 

2) voor de speelpleinen :
       -   van 1 april tot en met 30 september: van 7u tot 22u..
       -   van 1 oktober tot en met 31 maart : van 8u tot 20u.

Artikel 3 

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit de voorschriften vervat in de
beschermings- en bewaringsbesluiten is, bij ontstentenis van een toelating toegekend door
de burgemeester, iedere georganiseerde activiteit met een collectief karakter of van dien
aard dat er schade berokkend zou kunnen worden aan de bomen, grasvelden, het
struikgewas, de wegen, paden en de verschillende soorten uitrusting niet toegestaan in de
parken, groene ruimtes en speelpleinen. 

Artikel 4

In voormelde ruimtes zijn geen gemotoriseerde voertuigen toegestaan behalve voertuigen
van de veiligheidsdiensten, dienstwagens van de gemeente of voertuigen die een toelating
hebben van de burgemeester. Hun snelheid is beperkt tot 5 km/u. 
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Artikel 5

Onverminderd de bestaande wettelijke bepalingen verbiedt onderhavig reglement de
volgende zaken in voormelde ruimtes: 

5.1 over de omheiningen kruipen.
5.2 de diverse aanplantingen, meubilair, constructies, wegen beschadigen.
5.3 knoppen en bloemen van welke plant dan ook meenemen of afrukken. 
5.4 in de bomen klimmen.
5.5 op de waterpartijen spelen wanneer deze bevroren zijn. 
5.6 vuur aanmaken.
5.7 kamperen.
5.8 activiteiten ontplooien die de omwonenden en gebruikers zouden kunnen storen, de stilte
van de plaats, de rust van de wandelaars, en de flora of de fauna zouden kunnen verstoren. 
5.9 kinderen onbeheerd laten.
5.10 de ruimtes en de uitrustingen die specifiek voor het spel zijn voorbehouden voor andere
doeleinden gebruiken.
5.11 voorwerpen en afval elders werpen dan in de vuilnisbakken. 
5.12 iedere vorm van sluikstorten.
5.13 zelf waterpartijen betreden of dit toestaan aan dieren. 
5.14 met dieren de speelpleinen of de zones voorbehouden aan kinderen, aan spelletjes en
aan sport betreden of dieren aanzetten om speeltoestellen, uitrusting of het meubilair te
vernielen.
5.15 de dieren voederen, behalve op de hiervoor voorziene plaatsen. 
5.16 op welke wijze dan ook dieren vastgrijpen of verwonden of nesten vernielen. 
5.17 huisdieren hun natuurlijke behoefte laten doen op plaatsen die hier niet voor voorzien
zijn. 
5.18 op de rugleuning van de openbare banken zitten of op de banken gaan liggen. 
5.19 plaatsen betreden waarvan de toegang verboden is.
5.20 voor de ingangen en toegangen van de parken, groene ruimtes en speelpleinen
parkeren. 
5.21 roken in de speelpleinen en de zones voorbehouden aan kinderen, aan spelletjes en 
aan sport.

Artikel 6

Onverminderd de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn in de parken, groene ruimtes
en speelpleinen is voor de volgende zaken de toestemming van de burgemeester vereist:

6.1 er hinderlijke voorwerpen of gevaarlijke dieren naartoe brengen.
6.2 zich buiten de fietspaden en de verharde wegen en paden verplaatsen per fiets, step,

skateboard, rolschaatsen, enz… met uitzondering van fietsjes voor kinderen jonger dan
11 jaar.

6.3 er zich begeven met honden die niet aan de lijn gehouden worden, met uitzondering van
de plaatsen die hier speciaal voor voorzien zijn:
-de hoogtes van het Roodebeekpark.
6.4 leuren of wat dan ook verkopen.
6.5 reclame voeren door spandoeken, affiches of reclameborden aan te brengen, of door het

gebruik van gelijk welke andere procedure.
6.6 vissen in de vijvers of de bekkens.
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Artikel 7

Iedere persoon die geen gevolg geeft aan de bevelen van de politieambtenaren of aan de 
richtlijnen van alle andere personen die hiertoe door het College van burgemeester en 
schepenen bevoegd werden, zal er uitgezet kunnen worden. 

Artikel 8

De burgemeester of de door hem aangeduide autoriteit kan, indien nodig, de sluiting bevelen
van de ruimtes die in onderhavig reglement bedoeld zijn. 

Artikel 9

Iedere persoon die een inbreuk pleegt op onderhavig reglement of die geen houder is van
een vereiste toelating voor activiteiten waarvoor een toelating nodig is, zal een
administratieve boete opgelegd krijgen volgens de tarieven voorzien door de wet van
13/05/1999, namelijk maximaal 350 EUR indien deze persoon meerderjarig is en maximaal
175 EUR wanneer deze persoon jonger is dan volle 16 jaar op het ogenblik van de
feiten.Herhaling bestaat wanneer de overtreder reeds werd gesanctioneerd voor eenzelfde
inbreuk binnen de vierentwintig maanden voorafgaand aan de nieuwe vaststelling van de
inbreuk.
Er worden alternatieve maatregelen van gemeenschapsdienst (facultatief) en van lokale
bemiddeling (verplicht voor de minderjarigen en facultatief voor de meerderjarigen) voorzien. 
Wat de minderjarigen betreft, kan er een procedure van ouderlijke betrokkenheid worden 
voorzien voorafgaand aan het aanbod tot bemiddeling, tot gemeenschapsdienst of, 
desgevallend, de oplegging van een administratieve boete.

Artikel 10

De burgemeester kan iedere tijdelijke bezetting van park, groene ruimte of speelplein 
weigeren. 

Artikel 11

Iedere punt dat niet in onderhavig reglement is opgenomen, wordt door het College van 
burgemeester en schepenen beslist.
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