Reglement kampeerautoterrein
Het kampeerautoterrein voor kampeerauto’s, gelegen op de terreinen van het sportcentrum “De Dageraad” wordt,
bij toepassing van art. 184 van de algemene politieverordening van de stad Harelbeke zoals hervastgesteld bij
besluit van de gemeenteraad van 10.04.2010, bestemd als een specifieke plaats voor het kamperen met
kampeerauto’s.
Het kampeerterrein is het volledige jaar door gedurende 24 uur per dag toegankelijk voor gebruik overeenkomstig
de gestelde gebruiksvoorwaarden en met inachtname van de toepasselijke politiebepalingen.
De maximale gebruiksduur bedraagt 72 opeenvolgende uren. Tussen ieder gebruik met dezelfde kampeerwagen
dient minstens drie dagen te liggen.
Elke gebruiker dient bij zijn aankomst een ticket te nemen aan de betaalautomaat (prijs: 5,00 EUR/dag).
Elektriciteit (6 amp/stekker) en water inbegrepen.
Dit ticket dient van buitenaf zichtbaar aan de voorruit van de kampeerauto te worden gelegd.
Een administratieve boete van 50 € is voorzien voor parkeerders zonder geldig ticket en/of sluikstorters!
Op het terrein zijn acht standplaatsen voorzien. De standplaatsen zijn uitsluitend voorbehouden aan
kampeerauto’s.
Het is op het gemeentelijk terrein voor kampeerauto’s verboden :
- in een andere infrastructuur, zoals een tent of een caravan, of in een ander
voertuig, te kamperen of te verblijven ;
- in een kampeerauto te kamperen of te verblijven met méér personen dan het aantal slaapplaatsen dat de
kampeerauto telt ;
- andere constructies op te stellen (zoals tenten, zeilen, antennes, …), behoudens deze die behoren tot de
uitrusting van de kampeerauto zelf ;
- andere voertuigen met minstens drie wielen te parkeren ;
- touwen of waslijnen te bevestigen aan installaties, bomen en opstanden zich bevindend op het
kampeerautoterrein ;
- open vuur te maken. Het houden van een barbecue is enkel toegestaan met een barbecue op gas; er mogen
geen aanmaakvloeistoffen worden gebruikt ;
- vuurwerk af te steken ;
- dieren alleen achter te laten in de kampeerauto of op het kampeeautorterrein ;
- afval achter te laten, behoudens behoorlijk gesorteerd in de daartoe voorziene en beschikbare recipiënten.
Wanneer de recipiënten vol zijn dient het afval te worden meegenomen ;
- septisch water te lossen, behoudens in het sanitair station en dit met inachtname van de aldaar aangegeven
instructies ;
- het sanitair station bevuild achter te laten ;
- vuil niet-septisch water te lossen, behoudens in de riolering ;
- de kampeerauto te wassen, behoudens het toegelaten reinigen van de voorruit en de zijruiten van de
bestuurderscabine van de kampeerauto ;
- buiten de aangegeven plaats te parkeren ;
- sneller dan 15 km. per uur te rijden ;
- handel te drijven of publiciteit te maken.

