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Politiereglement voor het openbaar domein in beheer van de 

Provincie West-Vlaanderen  

 
Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:  

1. openbaar domein van de provincie West-Vlaanderen: de provinciedomeinen, groene assen, 

blauwe assen, bufferbekkens en alle aanhorigheden die de Provincie West-Vlaanderen als 

eigenaar beheert of in beheer heeft genomen van andere overheden krachtens een 

beheersovereenkomst of besluit van die overheid en die voor het publiek toegankelijk zijn.  

2. provinciedomeinen: aaneengesloten groene ruimtes, sport- en recreatiegebieden, parken, 

tuinen en plantsoenen, parkings; 

3. groene assen: de voormalige spoorwegbeddingen en andere lijnvormige groene ruimtes in 

publiek gebruik als bovenlokale recreatieve as; 

4. blauwe assen: de jaagpaden, wegen en aanhorigheden langs waterlopen in publiek 

gebruik als bovenlokale recreatieve as; 

5. bezoeker: elkeen die zich op het openbaar domein van de Provincie West-Vlaanderen 

bevindt, ongeacht de reden voor diens aanwezigheid 

 

Artikel 2. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepaling is dit politiereglement integraal van 

toepassing op het volledig openbaar domein in beheer van de Provincie West-Vlaanderen, 

onverminderd de toepassing van wetten, decreten en verordeningen van de federale of 

regionale overheid of rechtsgeldig tot stand gekomen overeenkomsten van de provincie West-

Vlaanderen of van de overheid wiens domein de provincie in beheer heeft genomen en 

onverminderd de bevoegdheden die uitdrukkelijk aan de gemeenten zijn opgedragen. 

 

Artikel 3. Door hun loutere aanwezigheid op het grondgebied van het openbaar domein van de 

provincie West-Vlaanderen verklaren de bezoekers zich te onderwerpen aan alle beschikkingen 

van onderhavig reglement en de per provinciedomein specifiek van toepassing zijnde 

gebruiksreglementen. De bezoekers dienen onverwijld gevolg te geven aan alle richtlijnen en 

onderrichtingen die door het domein- of veiligheidspersoneel of de civiele en politionele hulp- 

en veiligheidsdiensten gegeven worden. 

 

Artikel 4. De provinciedomeinen zijn slechts toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang, 

behalve : 

 voor wie toegang moet nemen tot woningen, geëxploiteerde percelen (waaronder 

horeca uitbatingen) of aanliggende percelen of om dienstredenen;  
 voor de verblijfsaccommodatie op de provinciedomeinen 

 voor het provinciedomein Boeverbos.  

Het al dan niet gemotoriseerd verkeer voor onderhoud, het toezicht en de politie- en 

hulpdiensten tijdens hun opdrachten is te allen tijde toegelaten op het openbaar domein. 

 

Artikel 5. De provincie kan bij noodweer, risico op calamiteiten of brandgevaar steeds nadere 

toegangsregels en -voorwaarden opleggen, daaronder inbegrepen het ontraden, verbieden of 

onmogelijk maken van de toegang tot het openbaar domein of een gedeelte ervan, 

onverminderd de bevoegdheden ter zake van de provinciegouverneur en  de  burgemeester van 

de gemeente waar het domein gelegen is. 

 

Artikel 6. Het is verboden zich op een voor anderen hinderlijke wijze op te houden in of op het 

openbaar domein, en dit te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het goed bestemd is. 

Iedere bezoeker van het openbaar domein is te allen tijde verplicht de bepalingen inzake 

openbare orde en zeden, rust en veiligheid na te leven. 

 

Artikel 7. Het is verboden gebouwen of lokalen in de provinciedomeinen te betreden zonder 

toelating van de domeinbeheerder, de bewoner of de uitbater. 

 

Artikel 8. Het openbaar domein is enkel toegankelijk op de opengestelde wegen en paden, 

tenzij: 

 in de speelbossen, de speelterreinen, de ligweiden, de recreatieweiden  en de gazons; 

 voor het onderhoud en het toezicht. 
 

Artikel 9. De provinciedomeinen zijn uitsluitend en alleen toegankelijk voor voetgangers.  
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1. Gemotoriseerd en niet-gemotoriseerd verkeer waaronder fietsers, ruiters, trek-, last- en 

rijdieren is verboden in de provinciedomeinen.  Deze verbodsbepalingen gelden niet: 

 op de hiertoe aangeduide wegen en paden en de speciaal daarvoor ingerichte plaatsen;   

 voor het onderhoud van en het toezicht op het domein of om dienstredenen. 

2. Ruiters, trek-, last- en rijdieren mogen, waar toegelaten binnen de provinciedomeinen, 

slechts op stap rijden. 

3. Afwijkende bepalingen opgenomen in de toegankelijkheidsreglementen en weergegeven 

met aangepaste signalisatie zijn onverminderd van toepassing.  

 

Artikel 10. De groene en blauwe assen zijn uitsluitend en alleen toegankelijk voor voetgangers 

en fietsers.   

 Gemotoriseerd verkeer, ruiters, trek-, last- en rijdieren zijn er verboden behalve op de 

hiertoe aangeduide wegen en paden en de speciaal daarvoor ingerichte plaatsen. 

 Ruiters, trek-, last- en rijdieren mogen, daar waar zij toegelaten zijn, slechts op stap 

rijden. 

 

Artikel 11. De bufferbekkens zijn uitsluitend en alleen toegankelijk voor voetgangers, 

behoudens andersluidende aanduiding ter plaatse. Gemotoriseerd verkeer is uitsluitend 

toegelaten wanneer dit verband houdt met de specifieke functie van het bufferbekken. 

 

Artikel 12. Parkeren is enkel toegestaan op de daartoe ingerichte en aangeduide 

parkeerplaatsen.  

 

Artikel 13. Het is verboden: 

 tenten of windschermen op te slaan; 

 op gelijk welke wijze te overnachten in kampeerauto’s, kampeeraanhangwagens, tenten 

en dergelijke; 

uitgezonderd op de speciaal hiertoe ingerichte plaatsen, mits navolging van het plaatselijk 

geldende gebruiksreglement. 

 

Artikel 14. Zwemmen of met om het even welk middel of op om het even welke wijze ook de 

waters betreden is verboden, tenzij waar uitdrukkelijk aangeduid is dat dit is toegelaten. Daar 

waar toegelaten mogen kinderen jonger dan 12 jaar de waters enkel betreden onder bestendig 

toezicht van een meerderjarige toezichthoudende bezoeker.  

 

Artikel 15. Vissen in de openbare viswaters is enkel toegelaten op de aangeduide plaatsen en 

mits het kunnen voorleggen van een geldig visverlof.  Vissen in de niet openbare viswaters, de 

waterlopen en bufferbekkens is verboden, tenzij dit als toegelaten werd aangeduid en mits het 

kunnen voorleggen van een geldig visverlof. 

 

Artikel 16. Het is verboden om zich op het ijs van de waterlopen en stilstaande waters te 

begeven. Bij een voldoende ijsdikte kan de provincie na vrijgave van het ijs een afwijking 

toestaan op dit verbod. Het is ten allen tijde verboden : 

 met dieren op het ijs te gaan, behalve bij noodzaak; 

 met voertuigen op het ijs te komen, behalve de voertuigen die gebruikt worden voor 

het ruimen van de sneeuw en de voertuigen van de hulp- en veiligheidsdiensten; 

 met standhouders of kramen op het ijs te komen. 

 

Artikel 17. Het is verboden met ontploffings- of elektrische motoren aangedreven speeltuigen 

en experimenteertuigen te gebruiken, waaronder telegeleide voertuigen, vliegtuigen, drones of 

vaartuigen. Het laten opstijgen van wens- en speelgoedballonnen is verboden.  

 

Artikel 18. Het opstijgen en landen van luchtvaarttuigen zoals helikopters en luchtballonnen is 

verboden.   

 

Artikel 19. Het is verboden eender welke handeling te stellen waardoor het oorspronkelijke 

karakter van het openbaar domein zou worden verstoord of waardoor enige beschadiging of 

vernietiging zou ontstaan, hetzij aan eender welke roerende en onroerende installaties en 

voorwerpen hetzij aan de beplantingen, de gewassen, de vruchten, de bodem en de fauna en 
flora. 
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Artikel 20. Het is verboden dieren en planten op het openbaar domein achter te laten, eender 

welk voedsel voor dieren achter te laten, te deponeren of te werpen, dieren te voederen of 

dieren op het openbaar domein onbewaakt te laten rondlopen.  

 

Artikel 21. Op het openbaar domein moeten honden aan een fysiek zichtbare leiband 

gehouden worden, behalve binnen de omheining van de daartoe aangeduide hondenweiden. 

 

Artikel 22. De begeleiders van honden zijn verplicht de uitwerpselen van de hond onmiddellijk 

op te ruimen.  

 

Artikel 23. Het is verboden om voorwerpen of zaken, die schade kunnen toebrengen of bevuilen, 

daarin begrepen afvalstoffen en afvalwaters, op het openbaar domein achter te laten.  

 

Artikel 24. Het is verboden de openbare afvalmanden te gebruiken om zich te ontdoen van 

huishoudelijke afvalstoffen. Bij afvalmanden bestemd en aangeduid voor selectief afval mogen 

enkel de aangeduide geselecteerde afvalstoffen gedeponeerd worden. 

 

Artikel 25. Het is verboden voor bezoekers, horecagelegenheden, vergunninghouders en 

organisatoren van activiteiten op het openbaar domein om de deuren en ramen van hun 

inrichtingen en voertuigen open te laten en hierdoor geluidshinder te veroorzaken. De uitbaters 

van deze aangelegenheden zijn verplicht alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, opdat de 

bezoekers, de omwonenden en de fauna  geen overlast van de uitbating ondervinden. Het 

gebruik van elektronisch versterkte muziek, het bespelen van muziekinstrumenten en geluid 

produceren via elektronische communicatiemiddelen is verboden. 

Artikel 26. Het is verboden eender welk vuur aan te leggen tenzij op de specifiek hiertoe 

toegestane  plaatsen na uitdrukkelijke toelating van de provincie.  

 

Artikel 27. Onverminderd de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen terzake 

is het verboden om eender welk vuurwerk te ontsteken, af te steken of tot ontploffing te 

brengen of gebruik te maken van voetzoekers, thunderflashes, lichtinstallaties, lasers en 

lichtstralen, knal- en/of rookbussen. 

 

Artikel 28. De speeltoestellen zijn slechts toegankelijk voor personen die de leeftijd van 12 jaar 

niet hebben bereikt. Het is verboden de speeltoestellen, speelzones en de zandbakken bedoeld 

om in te spelen oneigenlijk te gebruiken of te bevuilen.  

  

Artikel 29. Onverminderd de bepalingen betreffende de ambulante handel is het verboden op 

het openbaar domein te leuren, koopwaar uit te stallen of te verkopen, of bij wijze van reclame 

aan te bieden. Het is verboden flyers, strooibiljetten, drukwerk en reclame van welke aard ook, 

in het openbaar domein aan te brengen, uit te delen, te verkopen, te verspreiden, weg te 

werpen of achter ruitenwissers van voertuigen te plaatsen.  

 

Artikel 30. De deputatie, of haar gevolmachtigde(n), kan al dan niet tegen betaling en/of het 

opleggen van bepaalde voorwaarden afwijkingen op de bepalingen in dit politiereglement 

toestaan, onder meer door middel van het afleveren een gebruiksvergunning. De aanvraag voor 

deze afwijking moet schriftelijk en minstens zes weken voor de geplande datum bij de provincie 

ingediend worden.  

 

Artikel 31. In het kader van de eigen exploitatie door de provincie voor socio-culturele, 

sportieve, recreatieve en wetenschappelijke doeleinden kan de deputatie, of haar 

gevolmachtigde(n), specifieke afwijkingen van langere duur toestaan en bijzondere 

voorwaarden opleggen, evenwel beperkt tot een gedeelte van het openbaar domein.  

 

Artikel 32. Zonder een voorafgaande schriftelijke toelating van de Deputatie is het verboden 

om evenementen, manifestaties en activiteiten op het openbaar domein te organiseren of 

hiervoor bebording of signalisatie aan te brengen. De aanvraag voor deze toelating gebeurt 

conform artikel 30 van dit reglement.   

 

Artikel 33. Onverminderd de bevoegdheden van de ambtenaren van de lokale en federale politie 

en het beëdigd toezichtpersoneel van het Agentschap Natuur en Bos, zijn de door de deputatie 
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aangestelde bijzondere veldwachters bevoegd voor het vaststellen van overtredingen van dit 

reglement. 

 

Artikel  34. Het niet naleven van de bepalingen van onderhavig reglement kan worden bestraft 

met een gevangenisstraf van één tot acht dagen en geldboete van één tot tweehonderd euro. 

 

 

 


