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Gemeente Schoten

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN

VAN DE GEMEENTERAAD

VAN 24 NOVEMBER 2022 IN OPENBARE VERGADERING

Aanwezig: Lieven De Smet, voorzitter.
Maarten De Veuster, burgemeester.
Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul 
De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.
Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter 
Gielis, Kathelijne Peeters, Maya De Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, 
Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Niels Broeckx, Patrick 
Molle, Peter Vanaken, Kathleen Dox, Erik Maes, Brecht Verwulgen, 
raadsleden.

Jack Vissers, korpschef.

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.
Verontschuldigd: Nadine Van Mol, Tom Van Grieken, Tommy Van Look, raadsleden.

WIJZIGING ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT SCHOTEN - 
TOEGANGSBADGES EN PARKEERKAARTEN GEMEENTELIJK PARK

De raad,

Gelet op het Algemeen Politiereglement Schoten, Hoofdstuk A.3. Openbare Orde, Afdeling 3.3. 
Gemeentelijke parken - waterlopen - vijvers: Gemeentepark - Gelmelenpark - Cogelspark - 
Bouckenborghpark - Sportpark De Zeurt een aantal bepalingen vermeldt betreffende onder andere de 
toegangsbadges om de verzinkbare paal ter hoogte van de achterinkom van het gemeentelijk park aan 
de Papenaardekenstraat te bedienen en de parkeerkaarten om in het gemeentelijk park te mogen 
parkeren;

Overwegende dat er veelvuldig misbruik van deze toegangsbadges en parkeerkaarten wordt 
vastgesteld;

Overwegende dat we erover moeten waken dat er zo weinig mogelijk voertuigen in het park rijden en 
er parkeren;

Overwegende dat er toch regelmatig verschillende voertuigen in het gemeentelijk park geparkeerd 
staan;

Overwegende dat we hierop dienen te anticiperen door middel van het beperkt en gericht uitreiken 
van:

- Badges om de verzinkbare paal, ter hoogte van de achterinkom van het gemeentelijk park aan de 
Papenaardekenstraat, te bedienen

- Codes met een beperkte geldigheidsduur om de verzinkbare paal te bedienen

- Parkeerkaarten om in het gemeentelijk park te parkeren, zowel tijdens de reguliere werking als 
tijdens evenementen. Deze parkeerkaarten kunnen enkel worden aangevraagd door de houders 
van een badge of code met een beperkte geldigheidsduur;

Gelet op het voorstel om de bepalingen hieromtrent, voorzien in het Algemeen Politiereglement 
Schoten, aan te passen;



WIJZIGING ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT SCHOTEN - TOEGANGSBADGES EN 
PARKEERKAARTEN GEMEENTELIJK PARK

Gemeenteraad van 24 november 2022 pagina 2 van 4

Overwegende dat deze materie tijdens een dienstoverschrijdend overleg, met de collega's die de 
werking van de toegangsbadges en parkeerkaarten opvolgen, werd besproken;

Gelet op het voorstel om de aangepaste regelgeving vanaf 1 januari 2023 van kracht te laten gaan;

Overwegende dat vervolgens de nodige communicatie naar de gebruikers van de parkinfrastructuur 
moet worden gevoerd;

Gelet op de gevoerde besprekingen;

Gelet op de tussenkomst van raadslid Dieter Peeters;

Besluit: 

 met 28 stemmen ja (eenparig)
Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De 
Swaef, Walter Brat, Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter 
Gielis, Kathelijne Peeters, Maya De Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, 
Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Niels Broeckx, Patrick Molle, Peter Vanaken, Kathleen Dox, 
Erik Maes, Brecht Verwulgen, Lieven De Smet, Véronique D'Exelle stemmen ja.

Artikel 1

Goedkeuring te hechten aan het voorstel om het Algemeen Politiereglement Schoten, Hoofdstuk A.3. 
Openbare Orde, Afdeling 3.3. Gemeentelijke parken - waterlopen - vijvers: Gemeentepark - 
Gelmelenpark - Cogelspark - Bouckenborghpark - Sportpark De Zeurt aan te passen waardoor het 
gebruik van de toegangsbadges en -codes, om de verzinkbare paal ter hoogte van de achterinkom van 
het gemeentelijk park aan de Papenaardekenstraat te bedienen, en de parkeerkaarten, om in het 
gemeentelijk park te mogen parkeren efficiënter wordt opgevolgd.

Artikel 2

Goedkeuring te hechten aan het voorstel om de volgende clausule te voorzien in het Algemeen 
Politiereglement Schoten, Hoofdstuk A.3. Openbare Orde,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 3.3. GEMEENTELIJKE PARKEN – WATERLOPEN – VIJVERS: GEMEENTEPARK 
– GELMELENPARK – COGELSPARK – BOUCKENBORGHPARK – SPORTPARK DE ZEURT

Art. 8.

Navolgende bepalingen zijn in het bijzonder van toepassing op de parken, speeltuinen, pleinen en 
gemeentelijke aanplantingen, gelegen langs de openbare weg en vrij toegankelijk voor het publiek.

Art. 9.

Het is verboden:

- te rijden met een gemotoriseerd voertuig behalve voor de voertuigen strikt nodig voor het laden en/of 
lossen van goederen of voor onderhoud, gedurende de tijd strikt nodig voor deze werkzaamheden. 
Onder voertuigen dient men te verstaan: elk voertuig zoals bepaald in art. 2.14 en 2.16 van het K.B. 
1-12-1975 (1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. [BS 09.12.1975])

- te fietsen behoudens op de daarvoor voorziene en aangelegde wegen

- te parkeren, uitgezonderd:

- op de daarvoor voorziene officiële parkeerplaatsen

- met specifieke parkeerkaarten;

● Voor de sportverenigingen die gebruik maken van infrastructuur in het gemeentelijk 
park: deze parkeerkaarten worden door de sportdienst van het Schotense 
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gemeentebestuur ter beschikking gesteld, mits het indienen van een gemotiveerde 
aanvraag;

● Voor bepaalde evenementen die doorgaan  in het gemeentelijk park: na het beoordelen 
van de aanvraag worden deze parkeerkaarten door het evenementenloket van het 
Schotense gemeentebestuur ter beschikking gesteld van organisatoren van 
manifestaties en evenementen;

● Deze parkeerkaarten kunnen enkel aangevraagd worden door de houders van een 
badge om de verzinkbare paal te bedienen (zie art. 11).

- deze te betreden of te verlaten via andere doorgangen dan de wettelijke aangebrachte in- en 
doorgangen

- de doorgang te belemmeren

- gevaarlijke of hinderlijke voorwerpen en stoffen binnen te brengen

- de bloemperken of aanplantingen te betreden, schade te veroorzaken aan de voorziene infrastructuur 
of deze infrastructuur op abnormale wijze te gebruiken

- schade te veroorzaken aan het openbaar domein

- vogels te vangen of hun nesten of eieren te roven, klemmen of strikken te plaatsen, het wild te 
verjagen of te stropen

- te vissen op de vijvers, tenzij met toelating van de burgemeester, of vis te stropen

- te kamperen

- schouwspelen te vertonen, vermakelijkheden, sport- en spelactiviteiten in te richten of er aan deel te 
nemen zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de burgemeester

- vuur te maken

- gebruik te maken van de gemeentelijke speeltuinen door kinderen ouder dan 12 jaar; de aangepaste 
spel- en sportaccommodaties kunnen echter ook gebruikt worden door de daarvoor bestemde 
leeftijdsgroep

- niet-streekeigen dieren of planten te (her)introduceren of uit te zetten

- te sprokkelen

- zwammen en paddenstoelen te vernietigen of te plukken (tenzij voor inventarisatiedoeleinden en mits 
toelating van de burgemeester).

Art. 10.

De verkeerstekens die in de gemeentelijke parken zijn aangebracht, hebben dezelfde betekenis als 
diegene die eraan gegeven wordt door het koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer.

Art. 11.

De bediening van de automatisch verzinkbare paal aan de achterinkom van het gemeentelijk park 
(zijde Papenaardekenstraat) gebeurt aan de hand van een badge of code.

Voor sportverenigingen is deze badge verkrijgbaar bij de sportdienst van het Schotense 
gemeentebestuur en voor activiteiten in het kasteel van Schoten is de badge of code verkrijgbaar enkel 
voor laden en lossen bij het Cultuurcentrum Schoten – Verbertstraat 3, na het indienen van een 
gemotiveerde aanvraag. Bij verlies of diefstal van de badge kan een vervangbadge worden 
aangevraagd mits betaling van een vergoeding.

De bediening van deze verzinkbare paal moet gebeuren volgens het geldende gebruikersreglement. 
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Het is ten strengste verboden de installatie van de automatisch verzinkbare paal op een zodanige wijze 
te manipuleren dat deze buiten werking wordt gesteld, om welke reden ook.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 3

Goedkeuring te hechten aan het voorstel om de aangepaste regelgeving in te voeren vanaf 1 januari 
2023, zodat de nodige communicatie naar de doelgroepen kan worden voorbereid.

Algemeen directeur,
Rony Lejaeghere

Voorzitter,
Lieven De Smet

Algemeen directeur Voorzitter

Rony Lejaeghere

Voor eensluidend afschrift,

Lieven De Smet


