
Provincie West-Vlaanderen Uittreksel uit de notulen van
Arrondissement Tielt

de gemeenteraad 

Vergadering van 28 april 2014.

Tegenwoordig : De heer Ivan Delaere, burgemeester-voorzitter;
De heer Paul Lambrecht, mevrouwen Greet Dewitte, Annick Debonné en de heren 
Chris Marreel en Peter Gelaude,  schepenen
Mevrouwen Mieke Serry, Linda Deman-Vanmaele, de heer Bart Verhelle, mevrouwen 
Kaat De Waele, Charlotte Van Hauwaert, Sara Defreyne, de heren Thomas Cloet, 
Stijn Vandenhende, Godfried Bovijn, Koen Berton en Robin Vandenberghe, 
raadsleden;
De heer Geert Mahieu, gemeentesecretaris.

Betreft:  Politiereglement betreffende de bufferbekkens Koolskampstraat-Egemstraat.

De gemeenteraad,

In openbare vergadering,

Gelet op artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet;

Gelet op de ingebruikname van het bufferbekken gelegen tussen de Koolskampstraat en de 
Egemstraat en de hoek Egemstraat/Baertstraat alsook op de ingebruikname van de aldaar aangelegde 
Finse piste;

Overwegende dat het aangewezen is voor dit bufferbekken een passend politiereglement op te maken;

Gehoord de toelichting van burgemeester Ivan Delaere;

Besluit : met zestien stemmen ja, geen stemmen neen en geen onthoudingen.

Artikel 1:  Het politiereglement waarvan de bepalingen hierna volgen, geldt voor de bezoekers van de 
bufferbekkens gelegen tussen de Koolskampstraat - Egemstraat en hoek Baertstraat - Egemstraat te 
8740 Pittem.
Deze bufferbekkens worden genummerd op bijgevoegd plan als volgt:
bekken 1 
bekken 2
bekken 2b
bekken 3
bekken 4

Artikel 2: Verkeer

De paden rond de bufferbekkens zijn enkel toegankelijk voor voetgangers en joggers en zijn verboden 
voor fietsers, ruiters en motorvoertuigen.
Enkel motorvoertuigen die ingezet worden voor het onderhoud of veiligheid van de bufferbekkens zijn 
toegelaten.

Artikel 3 : Bezoekers

Het is verboden op en rond de bufferbekkens te kamperen, er de nacht door te brengen,  
samenscholingen te veroorzaken , de doorgangen te belemmeren of andere bezoekers op welke wijze 
ook te hinderen.
Tevens is het verboden vuren aan te leggen, vuurwerk af te schieten, geluidsversterkende toestellen bij 
zich te hebben of te doen spelen, te zwemmen, te varen of andere wateractiviteiten te beoefenen. 



Het is verboden vuilnis te storten en/of achter te laten. 

Artikel 4: Dieren

Het is verboden dieren los te laten rondlopen. Honden moeten aan de leiband gehouden worden en zijn 
enkel toegelaten op de paden rondom de bufferbekkens.  Hondenpoep dient opgeruimd en gedeponeerd 
te worden in de hondenpoeppalen.
Het is tevens verboden dieren te voederen.

Artikel 5: Picknick

Picknicken is toegelaten evenwel dient de vrije doorgang op de paden verzekerd te blijven.

Artikel 6: Bomen – planten - uitrusting

Het is verboden handelingen te stellen die beschadiging aanrichten aan beplantingen  Bomen en 
afsluitingen mogen niet beklommen worden. Meubilair en uitrusting mag niet vernield of misbruikt worden.  
De stuwen mogen enkel door bevoegd personeel bediend worden.

Het is verboden kuilen en greppels te graven, aarde op te hopen, oevers te beschadigen en dammen in 
de beek te bouwen.

Artikel 7: Vissen

Hengelen is toegelaten in bufferbekken  nr.2. 

Wie wil vissen in het bufferbekken moet in het bezit zijn van een geldig visverlof van het Vlaamse gewest.  
Het gebruik van boten, telegeleide boten en andere drijvende tuigen is niet toegestaan

Het uitzetten van vis in bufferbekken 2 is niet ten laste van het gemeentebestuur en gebeurt op eigen 
risico en verantwoordelijkheid van de uitzetter. De gemeente kan niet verantwoordelijk gesteld worden 
indien door het eigenlijk gebruik van het bufferbekken - waterbeheersing - vissen meevloeien met het 
water in de andere bekkens en/ of rioleringen. Het uiteindelijk doel van deze bufferbekkens blijft 
waterbeheersing.

Artikel 8: Schaatsen

Schaatsen is enkel en alleen toegelaten op het bufferbekken met nr.1 ( kant Koolskampstraat )

Het toezicht gebeurt door een ijsmeester aangesteld door het schepencollege.
Deze persoon draagt een herkenbaar insigne en/of kledij - hij controleert de ijsdikte en ziet toe indien de 
recreanten/schaatsers de voorwaarden respecteren. Deze persoon waarschuwt de bevoegde instanties 
indien de voorwaarden niet worden nageleefd of overtreden.

De controle van de ijsdikte gebeurt door de ijsmeester. 
De minimale ijsdikte bedraagt 10 à 12 cm. De ijsmeester bepaalt de ijsdikte en duidt de eventuele 
wakplaatsen aan. 
Via een bord aan de toegang van het desbetreffend bufferbekken wordt aangeduid of schaatsen al dan 
niet kan.

Het betreden van het bufferbekken om te schaatsen is op eigen risico. 
Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Artikel 9: Gebods - en verbodstekens

De toegelaten en niet-toegelaten activiteiten zullen door middel van volgende signalisatie kenbaar 
gemaakt worden:

- Verboden voor fietser / ruiter / gemotoriseerde voertuigen
- Verboden te zwemmen / varen / andere wateractiviteiten
- Vissen toegelaten



- Vissen verboden
- Schaatsen toegelaten
- Schaatsen verboden
- Honden aan de leiband

Artikel 10: Algemeen

1° Onverminderd de toepassing van strengere straffen, bepaald door wettelijke of reglementaire 
beschikkingen, worden de inbreuken op onderhavig reglement bestraft met politiestraffen - boete van 1 
tot 25 euro, een gevangenisstraf van 1 tot 7 dagen, een werkstraf van 20 tot 45 uur - ongeacht de 
schadevergoeding die kan geëist worden, indien daartoe grond bestaat
2° Iedere bezoeker is overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek verantwoordelijk voor de schade door hem 
veroorzaakt. Elke beschadiging geeft aanleiding tot betaling van een vergoeding gelijk aan de kosten 
voor herstelling en/ of vervanging van het beschadigde
3° Leraars, leiders, monitoren, begeleiders van school - , jeugdgroepen of andere groepen zijn 
verantwoordelijk voor de personen, die onder hun leiding staan
4°  Reclameborden, affiches en/of andere commerciële reclamemiddelen zijn verboden.
5° Door het verblijf op en rond het terrein van de bufferbekkens verklaren de bezoekers dat zij zich 
onderwerpen aan alle beschikkingen van onderhavig reglement. Tevens ontslaan zij de gemeente van 
elke verantwoordelijkheid ten opzichte van hun persoon
6° Het politiereglement betreffende de bufferbekkens Koolskampstraat-Egemstraat wordt aangeplakt  
aan de ingangen van de bufferbekkens.

Artikel 11
Ieder punt dat niet in onderhavig reglement is opgenomen, wordt door het college van burgemeester en 
schepenen beslist.

Artikel 12
Dit reglement zal worden bekendgemaakt zoals voorgeschreven door artikel 186 en 187 van het 
gemeentedecreet en zal in werking treden de dag waarop zij wordt bekendgemaakt.

Namens de gemeenteraad:

De gemeentesecretaris, De burgemeester-voorzitter,
(get.) Geert Mahieu. (get.) Ivan Delaere.

Voor éénsluidend afschrift, Pittem, 17 augustus 2022

De algemeen directeur, De burgemeester,

Carl Couckuyt. Ivan Delaere.
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