REGLEMENT CAMPERPLAATSEN TURNHOUT

Artikel 1: Algemene bepalingen
1.1. Alle hoofdstukken van het Uniform Gemeentelijk Politiereglement die van toepassing zijn op het openbaar
domein blijven integraal van kracht.
1.2. Behoudens in geval van erkende kampeerterreinen of andere vergunde plaatsen in het kader van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, is het verboden om op de openbare weg langer dan 24 uren, op
het openbaar domein of op openbare plaatsen te overnachten of te verblijven in verplaatsbare inrichtingen
die voor bewoning worden gebruikt of kunnen worden gebruikt, zoals woonwagens, kampeerwagens,
voertuigen, afgedankte voertuigen, tenten enz. (UGP afdeling VI, hoofdstuk II, artikel 1, 1.1)
1.3. Deze verbodsbepaling geldt niet: voor rondtrekkende op terreinen daartoe voorzien door het college van
burgemeester en schepenen voor maximaal 14 dagen. Deze termijn kan uitzonderlijk door de
burgemeester verlengd worden. Het terrein moet verlaten worden en men mag er geen standplaats meer
innemen voor een nieuwe termijn van 30 dagen verstreken is. (UGP afdeling VI, hoofdstuk II, artikel 1,
1.2)

Artikel 2: De camperplaatsen
2.1 De camperplaatsen zijn gelegen:
a. Op het parkeerterrein ter hoogte van het stadspark/Papenbruggestraat
b. Op het parkeerterrein langs de Nieuwe Kaai ter hoogte van Hertoginnedal
2.2 De camperplaatsen zijn exclusief voorbehouden aan kampeerauto’s. Voor andere voertuigen is het niet
toegestaan op het terrein te parkeren of te overnachten. Dit wordt aangeduid met het verkeersbord E9h.
2.3 Op de camperplaatsen zijn enkel rijklare voertuigen toegelaten.

Artikel 3: De gebruikers
3.1 De gebruikers van de camperplaatsen zijn rechtmatige eigenaars of huurders van hun kampeerauto.
3.2 Het aantal bewoners van de kampeerauto mag niet meer zijn dan het aantal slaapplaatsen voorzien in het
voertuig.

3.3 Bezoek is toegestaan op verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Artikel 4: Het gebruik
4.1 De camperplaatsen zijn het hele jaar door toegankelijk voor gebruik, behoudens in geval de dienst
mobiliteit beslist om deze tijdelijk op te heffen in functie van evenementen, markten, wegenwerken,… (niet
limitatief).
4.2 Het is niet mogelijk om een standplaats te reserveren.
4.3 De gebruiker verbindt zich ertoe correct op de aangegeven standplaats te parkeren.
4.4 De maximale gebruiksduur bedraagt 48 opeenvolgende uren.

Artikel 5: Orde en netheid
5.1 Op de camperplaatsen zijn geen faciliteiten aanwezig.
5.2 Het wassen van een kampeerauto is verboden op de camperplaatsen. Het reinigen van de voorruit en
zijruiten van de bestuurderscabine is wel toegelaten.
5.3 Het is verboden om het chemisch toilet te lozen in de riolering of de straatkolken.

Artikel 6: Tarieven
6.1 Het gebruik van de standplaats is kosteloos.

Artikel 7: Veiligheid
7.1 Aan de bomen of struiken op het terrein mogen geen waslijnen of touwen opgehangen worden.

Artikel 8: Noodnummers
Hulpdiensten (ziekenwagen/brandweer)

112

Politie

101

Antigifcentrum

+32 (0)70 245 245

Wachtdienst geneesheer

014 41 04 10

Wachtdienst apotheker

0903 99 000

Meldpunt Stad Turnhout

014 40 96 90

Artikel 9: Slotbepalingen
9.1 Het is verboden om op de camperplaatsen handel te drijven en publiciteit te voeren.
9.2 Het gemeentebestuur Turnhout kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, vandalisme of
schade die zich zou voordoen aan de kampeerauto of ander materiaal van de gebruiker.
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