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VRIJE TIJD EN RECREATIE. 

 

Provincieraadsbesluit van 19 mei 2022 betreffende de aanpassing van het 
provinciale reglement van het Provinciaal Groendomein Neteland. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

1. Bevoegdheid 

Art. 42, §3 van het provinciedecreet bepaalt dat de provincieraad de provinciale reglementen vaststelt. 

Artikel 85 van de Provinciewet van 30 april 1836 is eveneens van toepassing (overtredingen provinciale 
politiereglementen) op deze aangelegenheid. 

2. Feitelijke context en verantwoording 

Het algemeen reglement voor de provinciale groendomeinen dateert van 21 december 1979. Een 
vernieuwing van het reglement, zodat dit kan inspelen op de huidige situatie en actuele problematieken, 
drong zich op. 

Daarom werkten de Juridische dienst, het departement Vrije Tijd en de groendomeinen een nieuw 
reglement uit. Op 22 februari 2018 werd het reglement voor het Vrijbroekpark goedgekeurd door de 
provincieraad. Op basis van eenzelfde stramien wordt ondertussen per domein een specifiek reglement 
uitgewerkt met (waar mogelijk) verwijzingen naar de gemeente waar het domein gelegen is. Zo wordt de 
mogelijkheid gecreëerd om ook in de provinciale domeinen GAS reglementen toe te passen. 

Het provinciaal groendomein Neteland heeft reeds in het kader van het natuurdecreet een 
toegankelijkheidsregeling die goedgekeurd werd door de administrateur-generaal van het Agentschap 
voor Natuur en Bos op 30 januari 2020.  Dit reglement geeft echter geen bevoegdheden op gebied van 
GAS-wetgeving en is enkel opgemaakt vanuit het kader van het natuurdecreet. 

Het groendomein Neteland heeft nood aan meer duidelijkheid en reglementering. Met de bijkomende 
mogelijkheid van GAS-vaststellingen is er minder afhankelijkheid van de procedures via de reguliere 
wetgeving en wordt het rechtssysteem ook minder belast met lange procedures voor ‘kleinere’ inbreuken. 

Het voorliggend reglement vervangt alle voorgaande en is bindend voor elke bezoeker, dit is ieder die het 
Provinciaal Groendomein Neteland betreedt. 

In dit reglement wordt de mogelijkheid voorzien de GAS reglementering toe te passen. Het groendomein 
Neteland ligt grotendeels op grondgebied van de stad Lier, maar ook een kleiner gedeelte op grondgebied 
van de gemeente Duffel. Hier is rekening mee gehouden. De bepalingen van de Algemene bestuurlijke 
politieverordening van zowel de stad Lier als de gemeente Duffel zijn volledig van toepassing op hun 
respectievelijke grondgebied. 

Inbreuken op de bepalingen van het reglement kunnen o.a. door de bijzondere veldwachters, bevoegd 
voor het grondgebied van de Provinciale Groendomeinen regio Mechelen, worden vastgesteld. 
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De terreinen van het PIME, gelegen in het Neteland zijn eveneens mee opgenomen. Zo kunnen de 
domeinwachters aangesteld voor de eigendommen van de Provincie Antwerpen ook op die locatie 
optreden wanneer nodig. 

Volgende elementen worden in het reglement opgenomen: 

 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN. 

Artikel 1. Toepassingsgebied. 

Artikel 2. Bestemming van dit domein. 

Artikel 3. Openingsperiode van het Neteland 

Artikel 4. Toegankelijkheid van het Neteland. 

Artikel 5. Aansprakelijkheid van de bezoekers. 

Artikel 6. Openbare orde in het Neteland. 

Artikel 7 Weggebruikers in het Neteland. 

Artikel 8. Planten en dieren in het Neteland. 

Artikel 9. Sport en Spel in het Neteland. 

Artikel 10. Afval in het Neteland. 

Artikel 11. Klachten aan de directie. 

 HOOFDSTUK 2. SANCTIES EN OPHEFFINGSBEPALINGEN 

Artikel 12. Vaststellingsbevoegdheid. 

Artikel 13. Publicatie. 

Artikel 14. Inwerkingtreding. 

Het integraal reglement is digitaal bijgevoegd. 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s): 

SDG 11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en 
duurzaam 
SDGsubdoelstelling 11.7 Tegen 2030 universele toegang voorzien tot veilige, inclusieve 
en toegankelijke, groene en openbare ruimtes, in het bijzonder voor vrouwen en 
kinderen, ouderen en personen met een handicap 

3. Procedurele vormvereisten 

Deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 28 april 2022. 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De provincieraad keurt het Provinciaal reglement Provinciaal groendomein Neteland goed. 
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PROVINCIAAL REGLEMENT NETELAND 
 

 

 
§1. Dit reglement is van toepassing op het provinciaal groendomein Neteland en het daarin 
gelegen Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie (PIME), gelegen aan de Mechelsesteenweg 
365 te 2500 Lier. Het gebied omvat bos, grasland, ruigten, bomenrijen, speelzones, 
educatieve tuinen en vaste infrastructuren en is eigendom van het Provinciebestuur van 
Antwerpen. 

§2. De bepalingen van dit reglement gelden voor iedereen die zich bevindt in het 
Neteland inclusief de terreinen van het PIME. Eenieder wordt geacht bij het 
betreden van het Neteland kennis te hebben 
genomen van de hierna volgende regels en men is verplicht om zich te gedragen naar de 
bepalingen van dit reglement. 

§3. Afwijkingen op de bepalingen van dit reglement kunnen enkel worden 
toegestaan door de directie. 

§4. Inbreuken op dit reglement op grondgebied van de stad Lier worden bestraft 
op grond van het Algemeen Politiereglement van de stad Lier, door de 
gemeenteraad van Lier aangenomen op 1 Juni 2017 en alle latere wijzigingen.1 

§5. Inbreuken op dit reglement op grondgebied van de gemeente Duffel worden 
bestraft op grond van het Algemeen Politiereglement van de gemeente Duffel, 
door de gemeenteraad van Duffel aangenomen op 27 januari 2020 en iedere 
latere wijziging.2 

§6. Het provinciebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele 
ongevallen ten gevolge van een abnormaal of onvoorzichtig gebruik van de 
aanwezige infrastructuur en uitrustingen. 

 
 

 

Het groendomein Neteland wordt opengesteld voor sociale, wetenschappelijke, 
educatieve en recreatieve activiteiten die in overeenstemming zijn met de 
bestemming die de provincieraad er aan heeft gegeven. 

 

 

§1. Het Neteland is het hele jaar vrij toegankelijk voor het publiek van zonsopgang tot 
zonsondergang, dit enkel op de voorziene paden. 

§2. In het kader van de algemene veiligheid voor de bezoekers en medewerkers 
kan de directie het Neteland geheel of gedeeltelijk afsluiten voor bezoekers. Dit 
toegangsverbod wordt dan duidelijk aangegeven aan de hoofdingang en andere 
ingangen. 

  

                                                           
1 Meer bepaald de artikelen 11, 17, 26, 27, 30, 34, 41, 42, 186, 187, 192/2, 193, 194, 201, 202, 204, 206,210, 211, 214, 216, 220-225, 230-
233, 238-240, 245, 248-250, 262, 267, 269, 271, 273, 279, 280, 292-297/1, 301, 303, 325-329 
2 Meer bepaald de artikelen 3.1.1, 3.1.1.1, 3.1.4.1, 3.1.4.8, 3.1.6.1, 3.2.1.1, 3.2.2.1, 3.2.3.1, 3.2.3.2, 3.4.1.1,3.4.2.3.4, 3.5.1.1.1-3.5.1.1.10, 
3.7.1.2, 4.1.1.1, 5.2.2, 5.6.3.1, 6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.2.1, 6.1.4.1, 6.1.5.3,6.1.6.1, 6.2.1.1, 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.2.3.1, 6.2.4.1, 6.4.1.1, 6.5.1, 6.6.1, 
7.1.2-7.1.4, 7.1.9, 7.1.10, 7.2.1-7.2.6, 8.1.1-8.4.2, 11.4-11.6 
 

Artikel 3. Openingsperiode van het Neteland 

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1. Toepassingsgebied 

Artikel 2. Bestemming van dit domein 
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§3. Bezoekers die bij het afsluiten van het gebied dit verbod negeren kunnen een 
sanctie krijgen en in het geval van gebeurlijke ongevallen geen aanspraak maken 
op enige schadevergoeding. 

 
 

 

Buiten de in artikel 3, §1 vastgestelde openingsperiode mag niemand in het 
Neteland aanwezig zijn, met uitzondering van: 

1. de directie en de personeelsleden van de provincie Antwerpen, de 
stad Lier en gemeente Duffel, belast met een dienstopdracht (o.a. 
domeinwachters, GAS- ambtenaren) 

2. de aangestelden van de provincie Antwerpen, de stad Lier en 
gemeente Duffel en externe bewakingsdiensten onder contract, 
binnen de uitoefening van hun functie 

3. officieren en agenten van de openbare macht in de uitoefening van hun functie 
4. opgeroepen hulpdiensten 
5. personen, verenigingen, bedrijven welke de schriftelijke 

voorafgaande toestemming hebben van de directie 
 
 

 

§1. Iedere bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de schade die door zichzelf, de 
personen of dieren die onder zijn toezicht staan worden veroorzaakt. Zo zijn 
m.n. leraars, leiders of monitoren van school-, jeugd- en andere groepen 
verantwoordelijk voor de minderjarige personen die onder hun leiding staan.3 

§2. Kinderen dienen altijd onder de begeleiding en toezicht van een volwassene 
of ouder te staan. 

 

 

§1. Wat de algemene openbare orde betreft in het Neteland, zijn de bepalingen 
van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de stad Lier en de gemeente 
Duffel volledig van toepassing. 

 
Zo is het onder meer verboden: 

- de openbare ruimte te bevuilen op gelijk welke manier (zoals o.a. het 
weggooien van verpakkingen of allerlei afval);4 

- tussen 00.00 uur en 08.00 uur alcoholhoudende dranken te gebruiken;5 

- te urineren, te spuwen of uitwerpselen achter te laten;6 

- de doorgang te belemmeren, zich onbetamelijk of luidruchtig te gedragen, 
andere bezoekers lastig te vallen of te hinderen;7 

- schiettuigen te gebruiken of te werpen, gooien of stoten met 
voorwerpen die schade kunnen aanrichten;8 

- wapens met samengeperste lucht te gebruiken;9 

- stemopvoeringen, instrumentale of muzikale uitvoeringen te geven, 
geluidsversterkers, luidsprekers, muziekinstrumenten of andere 
geluidsinstallaties te gebruiken;10 

                                                           
3 LIER: art. 210 en 211 - DUFFEL: art. 3.2.1.1 en 3.2.3.2 
4 L: art. 26 en 42 - D: art. 3.1.1.1 en 5.2.2 en 5.6.3.1 
5 L: art. 216 - D: art. 6.1.5.3 
6 L: art. 30 - D: art. 6.5.1 

7 L: art. 193 - D: art. 3.1.4.8 en 3.5.1.1.8-3.5.1.1.10 en 6.2.1.1 en 6.2.2.2 en 6.2.3.1 
8 L: art. 214 - D: art. 3.1.6.1 
9 L: art. 280 - D: art. 3.1.6.1 en 6.1.4.1 en 6.2.4.1 
10 L: art. 267 en 269 - D: art. 6.1.2.1 en 6.2.3.1 

Artikel 4. Toegankelijkheid van het Neteland 

Artikel 5. Aansprakelijkheid van de bezoekers 

Artikel 6. Openbare orde in het Neteland 
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- het gezicht geheel of gedeeltelijk te bedekken of verbergen, zodat 
men niet herkenbaar is;11 

- vuurwerk, voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen;12 

- feestgeschut of kanonschoten te lossen bij gelijk welke gelegenheid;13 

- vuur te maken in de openbare ruimte, of te BBQ-en;14 

- rook, geuren, uitwasemingen voort te brengen van welke bron dan ook;15 

- onbemande (wens)ballonnen op te laten;16 
- afval naast een publieke vuilnisbak te plaatsen;17 

- publiciteit of propaganda te voeren door middel van daartoe 
ingerichte voertuigen, draagbare borden en doeken, vlugschriften, 
vlaggen, wimpels en plakbrieven;18 

- reclameboodschappen aan te brengen en inzamelingen te houden;19 

- producten, voorwerpen, drukwerken of diensten zonder winstoogmerk 
te koop aan te bieden;20 

- ambulante activiteiten uit te oefenen;21 

- bij nacht te verblijven of te slapen in een tent, een wagen, een caravan 
of een daartoe ingericht voertuig, of er te kamperen;22 

- op afstand bestuurde modelvliegtuigen, of –wagens of andere met 
motoren aangedreven (speel)tuigen te bedienen;23 

- samenscholingen, optochten en betogingen en alle andere manifestaties 
met meer dan 50 deelnemers te houden;24 

- het gebied te betreden of te verlaten anders dan langs de 
gesignaleerde in- en uitgangen; 

- te baden in vijvers, grachten, bekkens en fonteinen gelegen in openbare 
ruimten of deze te bevuilen of er dieren in te laten baden of te wassen of 
er eender wat in onder te dompelen;25 

- zich op het ijs te begeven;26 

- filmopnamen te maken voor commerciële doeleinden; 

- verboden schadelijke middelen te bezitten, te gebruiken en te verhandelen;27 

 
§2. Uitzonderingen op de voorgaande verbodsregels kunnen enkel worden 
toegelaten mits een voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie en 
zijn eventueel onderhevig aan de toestemming of vergunning van andere 
overheden. De aanvraag hiervoor dient uiterlijk 35 kalenderdagen voor de 
aanvang van de activiteit te worden ingediend op het e-mail adres: 
neteland@provincieantwerpen.be of per brief aan de parkdirectie. 

Provincie Antwerpen 
Departement Vrije Tijd 
T.a.v. Provinciale Groendomeinen Regio 
Mechelen Ridder Dessainlaan 65 
2800 Mechelen 
 

                                                           
11 L: art. 230-232 - D: art. 3.2.1.1 en 3.2.3.2 
12 L: art. 279 - D: art. 3.7.1.2 en 6.1.4.1 
13 L: art. 280 - D: art. 6.1.4.1 
14 L: art. 41 en 187 - D: art. 3.4.2.3.4 en 3.7.1.2 en 6.1.4.1 
15 L: art. 41 en 187 - D: art. 3.7.1.2 en 6.4.1.1 
16 L: art. 187 - D: art. 6.1.4.1 
17 L: art. 34 - D: art. 5.2.2 en 5.6.3.1 
18 L: art. 248 - D: art. 8.1.1-8.4.2 
19 L: art. 249 - D: art. 6.1.1.1 en 8.1.1-8.4.2 3 
20 L: art. 245 en 250 - D: art. 6.1.1.2 
21 L: art. 301 - D: art. 3.5.1.1.1-3.5.1.1.6 
22 L: art. 303 - D: art. 3.4.1.1 en 3.5.1 1.1 en 3.5.1.1.9 
23 L: art. 271 - D: art. 6.2.2.1 
24 L: art. 194 - D: art. 6.1.6.1 
25 L: art. 17 - D: art. 3.2 2.1 en 4.1.1.1 
26 L: art. 262 - D: art. 3.2 1.1 en 3.2.3.2 
27 L: art. 192/2 §1 en §2 - D: art. 6.6.1 

mailto:neteland@provincieantwerpen.be
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§1. Verkeerstekens en opschriften hebben de betekenis zoals voorzien in het 
verkeersreglement en het bosdecreet. 

§2. Het Neteland is vrij toegankelijk voor voetgangers, rolwagens, kinderwagens, 
alsook kinderen met of op hun fiets, jonger dan 9 jaar. 

§3. Fietsen (Elektrisch aangedreven fietsen, skateboards, Segways of 
elektrische rolwagens) zijn enkel toegelaten op de paden, mits een aangepaste 
snelheid en bijzondere voorzichtigheid t.o.v. de andere bezoekers. Pocket bikes, 
brommers klasse A & B en quads zijn niet toegelaten. 

§4. De bezoekers van het Neteland zijn verplicht om hun voertuigen te parkeren 
op de daartoe voorziene plaatsen. Parkeren op de bezoekersparking is 
toegelaten van zonsopgang tot zonsondergang of bij uitzonderlijke activiteiten. 
Het is verboden het onderhoud, de smering, olieverversing of herstelling van 
voertuigen of stukken van deze voertuigen te doen, met uitzondering van het 
depanneren vlak na het zich voordoen van het defect, voor zover het gaat om 
zeer beperkte interventies teneinde het voertuig in staat te stellen zijn weg voort 
te zetten of weggesleept te worden. Eventuele bevuiling van de openbare ruimte 
dient te worden gemeld.28 

§5. De gemotoriseerde voertuigen, inclusief brom- en motorfietsen van 
bezoekers zijn enkel toegelaten op de daartoe voorziene parkings. 

§6. Behoudens dienstvoertuigen, wagens van personeel en 
hulpverleningsdiensten mag geen enkel motorvoertuig in het Neteland rijden, 
stilstaan of parkeren. 

 
 

 

§1. Alle planten, paddenstoelen en wilde dieren zijn beschermd in het Neteland 29 

 
§2. In het Neteland is het verboden om: 30 

- te vissen;31 

- vogels te vangen en hun nesten te vernielen en alle andere dieren die 
zich in de omgeving bevinden, lastig te vallen;32 

- eigen dieren achter te laten of vrij te laten in het gebied;33 

- dieren achter te laten in geparkeerde voertuigen;34 

- de ruitersport te beoefenen, zelfs aan de teugels. Op deze regel wordt 
enkel een uitzondering voorzien voor paarden van de ordediensten;35 

- dieren bij zich te hebben waarvan het aantal of het gedrag de openbare 
veiligheid in het gedrang zouden kunnen brengen;36 

- dieren af te richten, zonder vergunning;37 
 

                                                           
28 L: art. 26 en 27 en 238-240 en 273 - D: art. 3.1.1.1 en 3.1.4.8 en 3.2.3.1 en 3.5.1.1.8-3.5.1.1.9 
29 D: art. 3.2.1.1 en 3.2.3.1 
30 D: art. 3.2.1.1 en 3.2.3.1 en 3.2.3.2 
31 L: art. 186) (D: art. 3.2.1.1 
32 L: art. 201 - D: art. 7.1.10 
33 L: art. 220 - D: art. 7.1.2-7.1.4 en 7.1.9 en 7.2.1-7.2.6 
34 L: art. 220 - D: art. 7.1.3 
35 D: art. 3.2.3.1 
36 L: art. 220 - D: art. 7.1.3 en 7.2.2 en 7.2.4 en 7.2.6 
37 L: art. 221 - D: art. 7.1.3 en 7.2.1-7.2.6 

Artikel 7. Weggebruikers in het Neteland 

Artikel 8. Planten en dieren in het Neteland. 
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- takken, knoppen, bloemen, vruchten, paddenstoelen en volledige 
planten te verwijderen, af te snijden of af te breken;38 

- bomen te verminken, schudden of ontschorsen;39 

- zand, grond, bladgrond en hout te verzamelen; 
- palen of andere voorwerpen voor de bescherming van 

aanplantingen uit te rukken;40 

- wegen en infrastructuur te beschadigen;41 

- klimmen op of over bomen, afsluitingen, kunstwerken, palen, 
constructies of allerhande installaties. Dit met uitzondering van 
plaatsen die aangeduid zijn als speelzones.42 

 
§3. Bezoekers dienen hun dieren ten allen tijde met alle gepaste middelen in 
bedwang te kunnen houden, en dienen deze minstens met een korte leiband aan 
te lijnen. Honden of andere dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken 
voor andere bezoekers door 
o.a. aanhoudend lawaai of agressief gedrag. Het dragen van een muilkorf is 
verplicht voor dieren die mogelijk agressief of gevaarlijk kunnen zijn.43 

 
§4. De begeleiders van honden, met uitzondering van blinden en mindervaliden 
met geleidehond, zijn verplicht de uitwerpselen onmiddellijk te verwijderen. 
Hiervoor dienen zij steeds in het bezit te zijn van een zakje, dat geschikt moet 
zijn en gesloten kan worden. Het zakje dient op het eerste verzoek te worden 
getoond aan de politie of een beëdigde aangestelde van de provincie of stad.44 

 
§5. De directie neemt zelf de nodige maatregelen om overlast van schadelijke, 
gevaarlijke dieren te bestrijden volgens de geldende wetgeving. 

§6. Vissen is verboden in de vijvers.45 

 
 

 

§1. Het is verboden: 

- in het algemeen sport of spel te beoefenen op een wijze die 
gevaarlijk of hinderlijk is voor de andere bezoekers;46 

- met scherpe, stekende of gevaarlijke voorwerpen te werpen (inclusief 
het beoefenen van kogelstoten, hamerslingeren, speerwerpen en 
boogschieten);47 

- de permanente speelzones zijn bedoeld voor min 18- jarigen en hun 
begeleiders of het jeugdwerk; 

- de speelelementen aan te wenden op een manier waarop de 
veiligheid van andere bezoekers in het gedrang komt.48 

§2. De speelzones in het Neteland mogen slechts gebruikt worden 
overeenkomstig de aanduidingen die ter plaatse worden aangegeven. Kledij en 
schoeisel, dienen aangepast te zijn aan de speelzones. Eventuele gebreken 
kunnen door de bezoekers aan de domeinwachters ter plaatse of telefonisch 
(015 45 13 83) worden gemeld. 

                                                           
38 L: art. 202 - D: art. 3.2.3.1 
39 L: art. 202 - D: art. 3.2.3.1 
40 L: art. 202 - D: art. 3.1.1 en 3.1.4.1 en 3.2.3.1 
41 L: art. 202 - D: art. 3.1.4.1 en 3.2.3.1 
42 L: art. 204 - D: art. 3.1.1 en 3.1.4.1 en 3.2.3.1 
43 L: art. 220-225 - D: art. 7.1.3 en 7.2.2 en 7.2.4 
44 L:art. 11 - D: art. 7.2.5 
45 L: art. 186 - D: art. 3.2.1.1 
46 L: art. 206 - D: art. 3.1.6.1 en 3.2.3.1 
47 L: art. 206 - D: art. 3.1.6.1 en 3.2.1.1 
48 L: art. 233 - D: art. 3.2.1.1 en 3.2.3.1 en 3.2.3.2 

Artikel 9. Sport en spel in het Neteland 
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§1. De bezoekers moeten hun afval, ontstaan in het gebied, terug mee naar huis 
nemen.49 

§2. Indien sluikstorten op het grondgebied van het Neteland wordt vastgesteld, 
wordt dit bestraft overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Bestuurlijke 
Politieverordening van de stad Lier of gemeente Duffel of door een sanctie van 
de domeinwachters. 

§3. Rokers dienen een recipiënt bij te hebben om assen of sigarettenpeuken op 
te ruimen. 

 

 

Bezoekers die klachten omtrent de werking van het Neteland wensen te 
formuleren, kunnen dit ofwel online doen via de website van de provincie 
Antwerpen (www.provincieantwerpen.be) ofwel door zich te richten tot de 
domeinwachters daar ter plaatse. De klachten zullen afgehandeld worden 
volgens het provinciaal klachtenreglement. 

 
 

 
 

 

§1. Inbreuken op de bepalingen van dit reglement kunnen worden vastgesteld 
door volgende personen:50 

1° de politieambtenaren van de Federale politie; 

2° de politieagenten en hulpagenten van de lokale Politiezone Bodukap en Lier; 

3° de ambtenaren van de stad Lier en gemeente Duffel, de provincie Antwerpen 
of het Vlaams Gewest die beantwoorden aan de minimumvoorwaarden van het 
Koninklijk Besluit van 7 januari 2001 tot vaststelling van de procedure tot 
aanwijzing van de ambtenaar en tot inning van de boetes in uitvoering van de 
wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van de gemeentelijke 
administratieve sancties, en die daartoe door de gemeenteraad zijn aangewezen; 

4° de ambtenaren van de interlokale vereniging GASAM of een ander 
intergemeentelijk samenwerkingsverband, die daartoe door de gemeenteraad 
van Lier of Duffel werd aangewezen; 

5° de provinciale domeinwachters en domeinbrigadiers tevens bijzondere 
veldwachters, die erkend zijn op grond van het Koninklijk Besluit van 8 januari 
2006 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters, bevoegd voor 
het grondgebied van het Neteland; 

6° de daartoe aangestelde ambtenaren van het Agentschap voor Natuur en Bos; 

§2. De in 1°, 2°, en 5° van §1 genoemde personen kunnen overgaan tot de 
inbeslagname van voertuigen, voorwerpen en installaties die dienden om de 
overtreding te plegen. De rechtbank kan de bijzondere verbeurdverklaring van 
de goederen uitspreken. 

                                                           
49 L: art. 26 en 34 en 42 - D: art. 3.1.1.1 en 5.2.2 en 5.6.3.1 
50 L: art. 292-297/1 en 325-329 -D: artt. 11.4-11.6 

HOOFDSTUK 2. SANCTIES EN OPHEFFINGSBEPALINGEN 

Artikel 10. Afval in het Neteland 

Artikel 11. Klachten aan de directie 

Artikel 12. Vaststellingsbevoegdheid 
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§3. Voor zover wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale 
verordeningen niet in andere straffen voorzien, kunnen de inbreuken op de 
bepalingen van deze politieverordening begaan door meerderjarigen gestraft 
worden met een administratieve sanctie, overeenkomstig de wet van 24 juni 
2013 en het politiereglement van de stad Lier daterend van 1 juni 2017 en het 
politiereglement van de gemeente Duffel daterend van 27 januari 2020. 

 

 

Behoudens de door de wet voorziene publicaties zal een uitgifte van onderhavige 
reglementering ter inzage liggen aan de balie van het PIME en te consulteren op 
de website van de Provincie Antwerpen (www.provincieantwerpen.be). Een 
verkorte versie hangt uit aan de officiële ingangen van het Neteland. 

 

 

Dit reglement is van kracht vanaf 20 mei 2022. 

Artikel 13. Publicatie 

Artikel 14. Inwerkingtreding 


	Vrije tijd en recreatie.

