Gelet op de bevoegdheden van de gemeenteraad, zoals bepaald in het artikel 119 van de nieuwe
gemeentewet en de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.
Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Gelet op de wet van 13 mei 1999 (BS 10/06/1999), gewijzigd bij de wet van 26 juni 2000 (BS
29/07/2000), 19 juni 2004 (BS 23/07/2004) en de wet van 20 juli 2005 (BS 29/07/2005), waarbij de
gemeentelijke administratieve sancties werden ingevoerd in artikel 119 bis van de nieuwe
gemeentewet.
Gelet op de omzendbrief OOP 30 bis (BS 03/01/2005) aangaande de uitvoering van de wetten van 13
mei 1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties, van 7 mei 2004 tot wijziging van
de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet en van 17 juni
2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet.
Gelet op de omzendbrief OOP 30ter van 10 november 2005 (BS 24/11/2005), waarbij uitleg verschaft
wordt bij de wijziging van artikel 119 bis van de nieuwe gemeentewet krachtens de wet van 20 juli
2005 houdende diverse bepalingen.
Gelet op de omzendbrief nr. COL 6/2005 van het college van Procureurs-generaal bij de Hoven van
Beroep en de Arbeidshoven van 20 mei 2005 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
Gelet op de Omzendbrief COL /2006 betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties van het
College van de Procureurs-Generaal bij de Hoven van beroep, d.d. 22 november 2007.
Gelet op het Milieuhandhavingsdecreet van 5 april1999, gewijzigd bij decreet van 21 december 2007.
Gelet op de artikelen 534 bis en 534ter van het Strafwetboek.
Overwegende dat de gemeenten, ten behoeve van de inwoners, moeten waken over de openbare orde
met name de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid, de openbare overlast en
de zindelijkheid op de openbare wegen, plaatsen en in openbare gebouwen.
Gelet op het feit dat bepaalde inbreuken met betrekking tot diverse vormen van overlast het meest
efficiënt worden beteugeld via gemeentelijke administratieve sancties;
Overwegende dat in de politiecodex geldig voor de 6 gemeenten/steden vd politiezone Limburg Regio
Hoofdstad het (gas)reglement inzake het kortparkeren (blauwe zone) niet werd opgenomen omdat het
slechts van toepassing is in Halen/Herk-de-Stad/Lummen;
Overwegende dat tevens het politiereglement betreffende de gemeentelijke sportcentra en domein
Panoven aangepast wordt als GASreglement;
Overwegende dat beide reglementen als bijvoegsel worden toegevoegd aan de politiecodex van de
politiezone Limburg Regio Hoofdstad;
Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad, gemeentelijke jeugdraad en de gemeentelijke
gehandicaptenraad;
Overwegende dat op vraag van de NVA-fractie in de gemeenteraad apart wordt gestemd over het
reglement op het parkeren op de openbare weg en het reglement op gebruik van de gemeentelijke
sportcentra en Domein De Panoven;
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De gemeenteraad keurt het bijvoegsel politiecodex politiezone Limburg Regio Hoofdstad ten behoeve
van de Stad Halen, deel uitmakend van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad, goed.
Artikel 1.1
Met ingang van 1 november 2016 wordt een gemeentelijk GAS-reglement ingevoerd voor het
parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare
weg.
Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar dat parkeren toegelaten is
én waar een ‘blauwe zone’-reglementering van toepassing is.
Het gebruik van de parkeerschijf is verplicht van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 18.00
uur, uitgezonderd op de wettelijke feestdagen.
Artikel 1.2
De gebruiker van een motorvoertuig die wenst te parkeren binnen een blauwe zone dient steeds
gebruik te maken van de parkeerschijf, overeenkomstig artikel 27.1.1 van het Koninklijk Besluit van 1
december 1975. Deze dient zichtbaar achter de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste
gedeelte van het voertuig een parkeerschijf aan te brengen, die overeenstemt met het model dat
bepaald is door de Minister van Verkeerswezen.
De bestuurder moet de pijl van de parkeerschijf op het streepje plaatsen dat volgt op het tijdstip van
aankomst.
Het voertuig moet de parkeerplaats verlaten hebben uiterlijk bij het verstrijken van de vergunde
parkeerduur.
Het is verboden onjuiste aanduidingen op de schijf te laten verschijnen. De aanduidingen van de schijf
mogen niet gewijzigd worden voordat het voertuig de parkeerplaats verlaten heeft.
De administratieve sanctie is verschuldigd door de gebruiker van het voertuig. Indien de gebruiker niet
gekend is, is de administratieve sanctie verschuldigd door de titularis van de nummerplaat van het
voertuig.
Artikel 1.3
Het parkeren van voertuigen, gebruikt door personen met een handicap is vrijgesteld van het gebruik
van de parkeerkaart, mits het gebruik van de speciale kaart voor personen met een handicap.
Het statuut van ‘persoon met een handicap wordt beoordeeld op het ogenblik van het parkeren door
het aanbrengen op een zichtbare plaats achter de voorruit van het voertuig van de kaart uitgereikt
overeenkomstig het ministerieel besluit van 29 juli 1991.
Artikel 1.4
Overtredingen van de bepalingen uit dit reglement worden als volgt gestraft: een eerste overtreding
wordt gestraft met een administratieve geldboete van 25 euro. Bij recidive wordt de boete telkens
vermeerderd met een bedrag van 25 euro tot een maximum van 75 euro, vanaf dan telkens te betalen
bij elke volgende overtreding.

Artikel 2.1
Met ingang van 1 november 2016 wordt een gemeentelijk GAS-reglement ingevoerd betreffende het
gebruik van Sportcentrum De Koekoek Halen, Sportcentrum De Kambergen Zelem en Domein De
Panoven Loksbergen.
Artikel 2.2
De gemeentelijke sportcentra en het domein De Panoven zijn voor het publiek toegankelijk.
Alle verkeer met auto’s, moto’s, rijwielen met hulpmotor, fietsen is verboden tenzij elektrische
rolstoelen of hulpmotoren op rolstoelen voor personen met een beperking, dienstvoertuigen en
chauffeurs van voertuigen met schriftelijke toestemming van de plaatselijke overheid.
Artikel 2.3

Binnen de grenzen van de gemeentelijke sportcentra en het domein de Panoven dienen honden aan de
leiband gehouden te worden (uitgezonderd op het terrein van de hondenclub in sportcentrum De
Koekoek ). De eigenaars of begeleiders zijn verantwoordelijk voor de schade eventueel door hun hond
aangebracht.
Agressieve honden of honden die neiging hebben tot bijten worden door hun eigenaars of begeleiders
voorzien van een muilkorf.
De eigenaars of begeleiders moeten er voor zorgen dat hun hond(en) de gemeentelijke sportcentra en
het domein de Panoven niet bevuilen. Zij dienen in het bezit te zijn van hondenpoepzakjes om het
nodige vuil te verwijderen dat in de bestaande vuilbakken mag gedeponeerd worden.
Artikel 2.4
Er mag binnen het domein niet geleurd worden noch koopwaren uitgestald, noch verkocht, noch bij
wijze van reclame uitgedeeld tenzij schriftelijke goedkeuring van de plaatselijke overheid.
Artikel 2.5
Het is verboden de eenden te voederen.
Artikel 2.6
Het gebruik van speeltuigen in de speeltuin is aanbevolen voor de gestelde leeftijd op de bijgevoegde
bordjes
Artikel 2.7
Binnen de grenzen van het sportcentrum is het gebruik van skates of stuntbikes enkel toegelaten op het
voorziene skateterrein in Zelem
Gebruikers van het skateterrein in Zelem dienen volgende gedragsregels na te leven:
* respect te hebben voor de toestellen, de omgeving en voor elkaar;
* respect voor de omwonende en voor de buurt;
* tussen 22:00 uur en 08.00 uur is het stil op het skateplein;
* sigarettenpeuken en ander afval horen in de afvalbak;
* er mogen geen auto’s of andere gemotoriseerde voertuigen op het skateplein;
* het bezit van drugs en/of wapens is verboden;
* er worden geen affiches op de omheining of op de skatetoestellen gehangen;
* iedereen is welkom
Artikel 2.8
Gebruikers van de visvijver De Koekoek en de visvijver De Panoven dienen onderstaande regelgeving
te respecteren:
* Er mag alleen met vaste stok gevist worden, dus niet met een werphengel.
* Er mag alleen met daglicht gevist worden (van zonsopgang tot zonsondergang).
* Het gebruik van een leefnet is verboden. De gevangen vis onmiddellijk terugzetten.
* Ondiep vissen is altijd verboden.
* Boven op het wateroppervlakte met drijvend brood of vlokkenvoeder vissen is ten strengste
verboden.
* Aas of voeder wordt aangeboden op de bodem van de vijver.
* De hengelaar die zijn visplaats verlaat, moet zijn lijnen uit het water nemen.
* Het bestuur van de vissersclub zowel als het stadbestuur kan ten allen tijde beslissen om op
bepaalde dagen of uren een visverbod uit te vaardigen.
* Activiteiten georganiseerd door de stadsdiensten van Halen kunnen hier plaatsvinden (zonder
betaling lidgeld) mits duidelijke afspraken met de vissersclub.
* Eerbiedig het gazon, de bomen en dieren. Laat geen afval achter.
* Ruim oude visdraden op. Laat dit niet achter bij de oever.
* De vis moet met zachtheid behandeld worden. Het onthaken van de vis gebeurt liefst met een
natte doek of in een emmer water.
* De max. grootte van de haak is nr. 10, liefst zonder weerhaak.
* Het is verboden om in de visvijver te zwemmen.

* Het is verboden wanneer de vijver dichtgevroren is, te vissen of gaten te maken.
* Schaatsen of lopen op het ijs is ook ten strengste verboden.
Artikel 2.9
Het gebruik van de specifieke openlucht sport-jeugdterreinen of gebouwen staat beschreven in de
gebruiksovereenkomsten met de betrokken clubs/vereniging en het bestaande tariefreglement van de
sport/jeugdaccommodatie van Halen
Artikel 2.10
Er is een verbod op het maken van open vuren, vuurwerk en andere brandgevaarlijke handelingen.
Alle nood-/in- en uitgangen dienen vrijgehouden te worden.
De Finse piste is vrij toegankelijk. Hierop zijn fietsen of andere gemotoriseerde voertuigen verboden.
De fit-o-meter is vrij toegankelijk en dient gebruikt te worden zoals vermeld bij de voorgeschreven
oefeningen.
Artikel 2.11
Eventuele schade of onveilige situaties op de sportcentra kunnen gemeld worden aan de stad Halen.
Artikel 2.12
Onverminderd de strafbepalingen voorzien bij wetten, decreten of algemene reglementen, dewelke
zwaardere straffen kunnen voorzien, worden de overtredingen inzake dit reglement gestraft met
administratieve sancties
De leden van de politie zijn bevoegd tot vaststellen van overtredingen.
Het bestaande politiereglement op het sportcentrum De Koekoek van 01/03/1999 wordt opgeheven op
31 oktober 2016
Artikel 3.1
Bij niet-betaling van de administratieve geldboete binnen de gestelde termijn (1 maand vanaf het
moment volgend op de dag dat de beslissing uitvoerbaar is geworden), zal een rappel gestuurd
worden via gewone brief. Indien een tweede rappel noodzakelijk blijkt, zal dit via aangetekend
schrijven gebeuren en zal er een administratieve kost ten bedrage van 10 euro worden gevorderd ten
laste van de debiteur. Ten slotte, als de betaling uit blijft zal een expeditie van de beslissing worden
overgemaakt aan een gerechtsdeurwaarder die dan op kosten van de overtreder tot uitvoering zal
overgaan.
Artikel 3.2
Een afschrift van dit reglement wordt overgemaakt aan
- De heer Provinciegouverneur van de provincie Limburg
- De zonechef van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad
- De griffies bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt en van de Politierechtbank

