
POLITIEVERORDENING BETREFFENDE HET FORT VAN HAASDONK 

ARTIKEL 1 - TOEPASSINGSGEBIED 

Deze verordening is van toepassing, onverminderd andere wetgeving, zoals: Het Strafwetboek; Het 

Veldwetboek; Het Bosdecreet, het Boswetboek, het Jachtdecreet, het natuurdecreet, het 

Milieuhandhavingsdecreet en het GAS-reglement van de gemeente Beveren. 

Deze lijst is niet exhaustief. 

Deze verordening is  van toepassing op de site rond het Fort van Haasdonk (hierna “het Fort 

genoemd), met name de visvijver met bijhorende pontons, de talud en omliggend openbaar domein 

met bijhorende trage wegen. 

Door het betreden van het Fort verklaart elke bezoeker zich akkoord met het onderstaande 

reglement. Iedere bezoeker wordt geacht kennis te hebben genomen van de hierna volgende  

bepalingen. 

ARTIKEL 2 - DIEREN 

De bezoekers van het Fort zijn verplicht om hun huisdieren aan de leiband te houden. De gebruikte  

lengte mag niet meer dan 1,5 meter bedragen. De bezoekers zijn verplicht om als eigenaars en 

bewaarders van huisdieren uitwerpselen onmiddellijk op te ruimen.  

ARTIKEL 3 - LAWAAI 

Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van het college van burgemeester en 

schepenen mogen muziekinstrumenten en/of geluidstoestellen (zoals radio’s en versterkers) niet 

worden gebruikt.  

ARTIKEL 4 – OPENBARE ORDE, REINHEID EN VEILIGHEID 

§1. Wildplassen is verboden. 

§2. De bezoekers van het Fort zijn verplicht om papier en ander afval in de aanwezige vuilnisbakken 

te werpen. Kan er geen afval meer bij in de vuilnisbakken, dient men zijn afval terug mee te nemen.  

§3. Het is niet toegelaten buiten de wegen  te fietsen, de talud (rondom de vijver) is niet toegankelijk 

voor fietsen en motorfietsen. Wanneer bezoekers zich per fiets  mogen verplaatsen doorheen het  

domein, dienen zij dit ook aan gematigde snelheid te doen en dienen zij hierbij ook bijzondere 

voorzichtigheid ten opzichte van andere bezoekers te tonen. 

§4. Het is verboden om zich met meer dan twee personen op een ponton te begeven. Een 

uitzondering hierop wordt gemaakt voor een volwassene in het gezelschap van onder zijn toezicht 

staande minderjarige(n). 

§5. Het is verboden om te zwemmen en te baden, te varen of om het even welke watersport te 

beoefenen ; noch mag men in de winter het bevroren water betreden. 

§6. Het is verboden open vuren aan te leggen of barbecues te houden. 



ARTIKEL 5 – VISSEN 

Vissen is enkel toegelaten indien men beschikt over een geldige visvergunning uitgereikt door de 

visclub. 

ARTIKEL 6 - SANCTIONERING 

Inbreuken op voormelde verordening kunnen worden gesanctioneerd met een gemeentelijke 

administratieve sanctie van maximaal 350 euro conform de wet op de gemeentelijke administratieve 

sancties van 24 juni 2013. 

ARTIKEL 7 – INWERKINGTREDING 

Dit reglement wordt bekendgemaakt conform de artikelen 286 §1, 1°  en 287 van het Decreet Lokaal 

Bestuur en treedt in werking de vijfde dag na voormelde bekendmaking. 

Dit reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad van de gemeente Beveren op 29 juni 2021. 
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