VERTALING

Republiek Frankrijk
(Wapen van de stad)
Departement Vogezen

STAD CHARMES
----------Terrein kampeerauto’s & jachthaven –
Espace Henri Mentré
Stad Charmes (Vogezen)
REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE
Wij, Burgemeester van de Stad Charmes,
Gelet op het algemeen wetboek territoriale gemeenschappen;
Aangezien een onthaalplaats voor kampeerauto’s werd aangelegd op de site van de haven van
Charmes.
Het bijgevolg passend is de gebruiksmodaliteiten van dit terrein door een reglement van inwendige
orde te bepalen.
Aangezien het de Burgemeester toekomt alle nuttige maatregelen te nemen in het vooruitzicht
ongevallen te voorkomen en de orde, de veiligheid en waarborg van de openbare netheid op dit terrein
te beschermen.
BEPALEN,
ARTIKEL EEN - De toegang is uitsluitend voorbehouden voor kampeerauto’s en is verboden voor
elk ander type voertuig, met uitzondering van de caravans met enkele as van 01 oktober van het jaar N
tot 31 maart van het jaar N+1.
ARTIKEL 2 - De toegang tot het terrein voor kampeerauto’s gebeurt enkel vanaf de Rue du Pâtis en
de Rue de l’Abattoir. Daarna wordt de toegang onderworpen aan het overschrijden van een slagboom
die enkel opengaat na betaling van een uitgereikt ticket en dat is aan te brengen op een ruit van het
voertuig op een manier dat het duidelijk leesbaar is vanuit de buitenzijde van dat voertuig.
Het aanleggen van enige boot is eveneens onderworpen aan de betaling van het ticket uitgereikt aan de
uitreikpaal daartoe voorzien en moet aangebracht worden op een manier dat deze duidelijk leesbaar is
van de buitenzijde.
ARTIKEL 3 – Het parkeren van een voertuig moet verplicht gebeuren op de daartoe speciaal
afgebakend plaatsen. Tijdens de winterperiode zal het parkeren georganiseerd worden langsheen de
gemeenteweg nr.8 van het terrein om zo het gras te laten rusten.
ARTIKEL 4 – De standplaats voor kampeerauto’s beschikt over 80 parkeerplaatsen. De haven zelf
kan 12 boten ontvangen. Het tarief stemt overeen met de bezetting van een plaats en bijhorende
kosten, vastgesteld bij beraadslaging van de gemeenteraad van 28.07.2016 (7 euro voor 24 uur
parkeren) + verblijftaks van 0,50 euro per persoon met kampeerauto en 0,20 euro per persoon met
boot overeenkomstig de reglementering. Het is verboden een plaats voor te behouden voor een andere
kampeerauto of boot.
ARTIKEL 5 - NETHEID – HYGIËNE – GEZONDHEID – DIENST OP DE
PARKEERPLAATS
De gebruikers zijn gehouden aan een strikte naleving van de hygiëne- en gezondheidsregels.
Elke gebruiker is verantwoordelijk voor de staat van netheid van de standplaats waar hij parkeert. Hij
is ertoe gehouden het in goede staat te behouden, alsook de nabije omgeving, door bijvoorbeeld geen
papieren, plastiek flessen, stukken glas, sigarettenpeuken en allerlei verpakkingen op het terrein achter
te laten. De afvoer van afvalwater mag enkel gebeuren in de daartoe voorziene plaatsen op de
onthaalplaats.
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- Een verdeelpunt voor drinkbaar water is in de winter werkzaam in het centrum van het terrein en in
de zomer bij de standplaatsen. Deze is voorbehouden voor het vullen van de waterreservoirs.
- Het spoelen van de chemische producten en afvalwater moet verplichtend uitgevoerd worden in de
daartoe voorziene vergaarbak aangesloten op het rioolnet (Er voor zorgen dat de aftapkraan van uw
kampeerauto goed dicht is).
- Het is ten strengste verboden voertuigen en boten te wassen.
- Het huishoudelijk afval moet gedeponeerd worden in de daartoe geplaatste containers. Bij vertrek
wordt geen afval getolereerd op het terrein.
De toegang tot de douches is onderworpen aan de betaling vastgelegd bij beraadslaging van de
gemeenteraad en uitsluitend tijdens de zomerperiode.
ARTIKEL 6 - VERKEER
Enkel de kampeerauto’s die op eigen krachten kunnen rijden en in regel zijn met de toepasselijke
normen, worden toegelaten tot het terrein.
Het is dwingend de regels van een veilig verkeer en de signalisatie in voege na te leven.
Overeenkomstig de wegcode, is de snelheid beperkt tot maximum 10 km/uur binnen het terrein. Het
park kan wegens uitzonderlijke evenementen verordend door de Burgemeester of de gemeenteraad
gesloten worden.
ARTIKEL 7 – Alle vaste of verplaatsbare inrichtingen, tenten … zijn verboden.
ARTIKEL 8 - BEREIKBAARHEID
De verantwoordelijke voor het terrein is telefoonnummer: 06 66 10 94 37
ARTIKEL 9 - VERANTWOORDELIJKHEID
Elke gebruiker moet zorg dragen voor de uitrustingen. De kinderen vallen onder volledige
verantwoordelijkheid van de ouders die zich verbinden op hen toezicht te houden.
Het verkeer en het parkeren op het terrein zijn enkel de verantwoordelijkheid van de bestuurders van
de voertuigen.
De gebruikers blijven volledig verantwoordelijk voor alle materiaal, voorwerpen of persoonlijke
goederen, alsook voor de beschadigingen veroorzaakt door personen of dieren die ze onder hun hoede
hebben. De verantwoordelijke gebruikers zullen integraal de herstellingen vergoeden en de
overeenstemmende morele en burgerlijke nadelen.
ARTIKEL 10 – De gebruikers zullen elkaar wederzijds eerbiedigen en een perfecte houding
aannemen ten overstaan van de buurtschap en het personeel tussenkomend op het terrein. Ze zullen op
geen enkele wijze de openbare orde verstoren.
ARTIKEL 11 – Open haard met hout of kolen of andere barbecues zijn enkel toegelaten in de daartoe
voorziene recipiënten. Ze zijn ten strengste verboden op de grond zelf.
ARTIKEL 12 – De honden moeten uitdrukkelijk aan de leiband gehouden worden en gemuilkorfd
zijn voor de honden van de categorieën 1 en 2. Hun uitwerpselen moeten opgeraapt worden door hun
eigenaars. Zaken van het type “Canisac” zijn ter beschikking op het terrein. Hun eigenaars moeten
ervoor zorgen dat ze de rust van elkeen naleven. Elk dier moet door zijn eigenaar gehouden worden
overeenkomst de van kracht zijnde reglementen (inentingen, enz. …).
ARTIKEL 13 – De uitvoering van onderhavig besluit zal gepubliceerd en aangeplakt worden
overeenkomstig de van kracht zijnde reglementen.
01 april 2017
Le Maire de Charmes
Robert COLIN
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