GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN VAN AANHANGWAGENS VOOR NIETCOMMERCIEEL GEBRUIK MET GEMEENTELIJKE VERGUNNING OP HET TERREIN GELEGEN LANGS DE
PRINSES ELISABETHLAAN AAN HET DIENSTENCENTRUM SAS, PRINSES ELISABETHLAAN 47 EN
GEKEND ONDER DE KADASTRALE REGISTRATIE 1ste afdeling- sectie A nr. 0317M8 en nr. 0317S8
Goedgekeurd in de gemeenteraad van 30/06/2016
Bekendgemaakt op 05/07/2016
Artikel 1

Dit gebruikersreglement is van toepassing op alle gebruikers van het afzonderlijke
terrein voor aanhangwagens voor niet-commercieel gebruik met vergunning
Dit terrein is gesitueerd langs de Prinses Elisabethlaan te Bredene, aan het
dienstencentrum Sas, Prinses Elisabethlaan 47 en gekend onder de kadastrale
identificatie 1ste afdeling- sectie A nr. 0317M8 en nr. 0317S8
Door het louter binnenrijden of betreden van dit terrein aanvaardt de gebruiker
zonder voorbehoud de bepalingen van het gebruikersreglement inzake het parkeren
van aanhangwagens voor niet-commercieel gebruik met gemeentelijke vergunning op
het terrein langs de Prinses Elisabethlaan te Bredene, aan het dienstencentrum Sas,
Prinses Elisabethlaan 47 en gekend onder de kadastrale identificatie 1ste afdelingsectie A nr. 0317M8 en nr. 0317S8.
Van deze bepalingen kan enkel worden afgeweken mits een voorafgaand schriftelijk
akkoord van het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Bredene.

Hoofdstuk 1 - Voorschriften voor het gebruik
Artikel 2

De bepalingen van de Wegcode (Algemeen reglement op de Politie van het
Wegverkeer) zijn van toepassing op het terrein tenzij hiervan wordt afgeweken in
dit gebruikersreglement.
De rijrichting en andere aanwijzingen dienen strikt in acht te worden genomen. De
toegestane maximumsnelheid is 10 km/uur.
De bestuurder circuleert op het parkeerterrein op eigen risico.

Artikel 3

Het parkeerterrein is 24 uur op 24 uur geopend.

Artikel 4

Het is ten allen tijde verplicht:
de aanhangwagen voor niet-commercieel gebruik te parkeren binnen de
aangebrachte markeringen die de parkeerplaats afbakenen;
onmiddellijk gevolg te geven aan de instructies van het door het gemeentebestuur
Bredene aangesteld personeel;
de geparkeerde aanhangwagens voor niet-commercieel gebruik desgevallend af te
sluiten.

Artikel 5

Het is niet toegelaten:
op het parkeerterrein te vertoeven wanneer men geen vergunninghouder is van een
aanhangwagen voor niet-commercieel gebruik die zich op het terrein voor
aanhangwagens voor niet-commercieel gebruik bevindt;
te parkeren met een aanhangwagen voor niet-commercieel gebruik zonder
gemeentelijke vergunning en zonder het bewijs van de vergunning duidelijk
zichtbaar aangebracht aan de aanhangwagen voor niet-commercieel gebruik ;
het parkeerterrein op te rijden met een wagen voorzien van sneeuwkettingen of
spijkerbanden;
het parkeerterrein op te rijden met een snorfiets, bromfiets of motorfiets;
herstellings-, onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden aan de geparkeerde
aanhangwagen uit te voeren, andere dan strikt noodzakelijk om de aanhangwagen
rijklaar te maken teneinde het parkeerterrein te verlaten;
wagens te parkeren
trekkende wagens zodanig te plaatsen dat de doorgangen worden belemmerd. Bij
ongeval of defect moet de wagen onmiddellijk worden verplaatst om het verkeer
vrije doorgang te verlenen;
de motor van het trekkende voertuig stationair te laten draaien, hetzij op de
parkeerplaats, hetzij in geval van een file waardoor het onmiddellijk binnen- of
buitenrijden onmogelijk is;
personen of dieren in een aanhangwagen voor niet-commercieel gebruik achter te
laten;
het parkeerterrein op een andere wijze te betreden en/of te verlaten dan volgens
de in dit reglement beschreven werkwijze;
aanhangwagens voor niet-commercieel gebruik in niet-zindelijke staat of met niet
afgedekte lading te parkeren

Artikel 6

De gebruiker geeft uitdrukkelijk toelating aan het verantwoordelijk personeel om
op kosten en risico van de gebruiker zijn aanhangwagen voor niet-commercieel
gebruik te verplaatsen of te laten verplaatsen of te immobiliseren door middel van
een wielklem binnen de inrichting in geval:
de aanhangwagen voor niet-commercieel gebruik niet is geparkeerd binnen de
aangebrachte markeringen die de parkeerplaats afbakenen;
de aanhangwagen het normaal verkeer hindert;
zulks noodzakelijk is voor de veiligheid of de noodwendigheden van de exploitatie;
het bewijs van de vergunning niet is aangebracht op de aanhangwagen voor nietcommercieel gebruik.

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen :
Artikel 7

Het gebruik van het terrein voor aanhangwagens voor niet-commercieel gebruik
met gemeentelijke vergunning is gratis.

Artikel 8

Het gemeentebestuur Bredene aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid als
bewaarder en heeft bijgevolg geen enkele bewaarplicht.
Het gemeentebestuur Bredene wijst alle verantwoordelijkheid af voor gevallen van
schade die op het terrein kunnen voorkomen, van welke aard of oorzaak ook, zoals
daar zijn ongevallen, diefstal, beschadiging. Deze opsomming is niet beperkend.

Artikel 9

Artikel 10

Dit gebruikersreglement kan ten allen tijde door het gemeentebestuur worden
aangepast, indien dit noodzakelijk blijkt voor de veiligheid of de noodwendigheden
van de exploitatie.

Artikel 11

Informatie met betrekking tot het gebruik van het terrein kan steeds worden
verkregen tijdens de kantooruren in de kantoren de technische dienst Bredene,
Prinses Elisabethlaan 47, 8450 Bredene

Hoofdstuk 3 Procedure
Artikel 12

Inwoners van Bredene kunnen een aanvraag richten aan het gemeentebestuur
Bredene, Centrumplein 1, 8450 Bredene voor het parkeren van één aanhangwagen
op het terrein voorbehouden voor aanhangwagens voor niet- commercieel gebruik
met gemeentelijke vergunning.
Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van het formulier dat deel uitmaakt van dit
reglement.
Dit formulier kan worden verkregen aan het onthaal van het dienstencentrum,
Elisabethlaan 47, 8450 Bredene.
Het formulier moet samen met een duidelijke foto van de aanhangwagen voor nietcommercieel gebruik worden overgemaakt aan het gemeentebestuur van Bredene,
Centrumplein 1, 8450 Bredene.

Artikel 13

Het college van burgemeester en schepenen beslist over het afleveren van een
vergunning.
Hierbij wordt rekening gehouden met de beschikbare plaatsen op het
parkeerterrein en het formaat van de aanhangwagen.

Artikel 14

Bij goedkeuring door het college van burgemeester en schepen, ontvangt de
betrokkene hiervan een bewijs met een vignet waarvan de vorm en het formaat
wordt vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen, dat duidelijk
zichtbaar moet worden aangebracht op de aanhangwagen.

Artikel 15

De vergunning is geldig tot 31 december van het jaar na de datum van afgifte van
de vergunning.

Artikel 16

Het college van burgemeester en schepenen kan ten allen tijde de vergunning
intrekken indien de vergunde de voorwaarden van de vergunning niet nakomt.

Hoofdstuk 4 Inwerkingtreding
Artikel 12

Inwoners van Bredene kunnen een aanvraag richten aan het gemeentebestuur
Bredene, Centrumplein 1, 8450 Bredene voor het parkeren van een aanhangwagen
op het terrein voorbehouden voor aanhangwagens voor niet commercieel gebruik
met gemeentelijke vergunning vanaf de bekendmaking.

Aanvraagformulier
Aan het college van burgemeester en schepenen
Centrumplein 1
8450 Bredene
Naam ……………………………………………………………………………………………………………….
Adres ………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoon : ……………………………………………… GSM –nummer ………………………………………
Email : ……………………………………………………
Vraagt om een standplaats voor 1 aanhangwagen voor niet- commercieel gebruik op het terrein voor
aanhangwagens voor niet-commercieel gebruik
Beschrijving van de aanhangwagen :
Gewicht, afmetingen, eventueel nummerplaat, …. + verplicht een duidelijke foto van de 4 zijden
van de aanhangwagen
Eigenaar (naam + adres) van de aanhangwagen : ……………………………
Indien niet in Bredene : vermeld hier uitvoerig de reden waarom u de aanvraag indient

Datum + handtekening

