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PROVINCIALE INITIATIEVEN 

 

Provincieraadsbesluit van 22 oktober 2020 in verband met de goedkeuring  
van het huishoudelijk reglement en retributiereglement van het 

Doortrekkersterrein Lille. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de provincieraad op 28 januari 2016 besliste een eerste provinciaal doortrekkersterrein te 
realiseren in Lille. De inrichtingen en verwerving van de grond wordt mogelijk gemaakt door Vlaamse 
subsidies; 

Gelet op de provincieraad op 27 oktober 2017 de goedkeuring gaf aan de ontwerpen voor dit 
doortrekkersterrein zowel buitenaanleg en beplanting als gebouwen en technieken; 

Gelet op de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar op 3 september 2018 de stedenbouwkundige 
vergunning afgeleverd voor de realisatie van het doortrekkersterrein; 

Gelet op de deputatie op de zitting van 14 februari 2019 goedkeuring gaf voor de start van de werken 
met betrekking tot de realisatie van het doortrekkersterrein; 

Op voorstel van de deputatie, 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

De provincieraad keurt het voorgelegde huishoudelijke reglement van toepassing goed. Dit reglement 
gaat in vanaf 1 november 2020. 

 

Artikel 2: 

De provincieraad keurt het voorgelegde retributiereglement goed. Dit reglement gaat in vanaf 1 
november 2020. 

 

In opdracht: 

 

De provinciegriffier, De voorzitter, 

(w.g.) Danny Toelen (w.g.) Kris Geysen 
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REGLEMENT OP HET PROVINCIALE DOORTREKKERSTERREIN  

VOOR WOONWAGENBEWONERS 

goedgekeurd door de provincieraad van 22 oktober 2020 

Hoofdstuk I - Definities  

Artikel 1 Definities 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

1° doortrekkersterrein: het terrein bestemd en ingericht voor het tijdelijk verblijf van  
woonwagenbewoners in verkeerswaardige woonwagens; 

2° standplaats: een ruimte op het doortrekkersterrein bestemd voor het plaatsen van 
een woonwagen en de bij de woonwagen horende voertuigen 

3° standplaatscluster: een afgebakend geheel van standplaatsen op het 
doortrekkersterrein 

4° woonwagenbewoners: personen die legaal in België verblijven en die wonen in een 
woonwagen, of waarvan de ouders dat deden met uitzondering van bewoners van 
campings of gebieden met weekendverblijven;  

5° woonwagen: een woongelegenheid, gekenmerkt door flexibiliteit en 
verplaatsbaarheid, bestemd voor permanente en niet-recreatieve bewoning, die 
verkeerswaardig is en voldoet aan de technische vereisten en inschrijvingsvoorwaarden 
om op de openbare weg te rijden; 

6° vergunning: de door de terreintoezichter eenzijdig en onder de voorwaarden van dit 
reglement verleende toestemming tot gebruik van een bepaalde standplaats op het 
doortrekkersterrein voor een bepaalde periode, voor een bepaald aantal gebruikers 
zoals vermeld op het standplaatsbewijs;  

7° standplaatsbewijs: het bewijs van de verleende vergunning tot het plaatsen van een 
woonwagen op het doortrekkersterrein;  

8° aanvrager: de persoon die voor zichzelf, zijn gezin en de andere bewoners van 
dezelfde woonwagen, een vergunning vraagt om een standplaats op het 
doortrekkersterrein te gebruiken 

9° standplaatshouder:  de persoon aan wie een vergunning tot gebruik van een 
standplaats is afgeleverd voor hemzelf, zijn gezin en de andere bewoners van dezelfde 
woonwagen; 

10° gebruiker: de standplaatshouder, zijn inwonende gezinsleden en/of andere personen 
die in dezelfde woonwagen verblijven; 
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11° terreintoezichter: het provinciaal personeelslid dat instaat voor het dagelijks toezicht 
op het doortrekkersterrein en het afleveren van de vergunningen tot gebruik van een 
standplaats; 

12° retributie: de vergoeding voor het gebruik van een standplaats zoals bepaald in het 
retributiereglement dat van toepassing is op het doortrekkersterrein, te betalen door de 
aanvrager aan de provincie Antwerpen. 

Hoofdstuk II - Toepassingsgebied 

Art. 2  Locatie 

Dit reglement is van toepassing op het doortrekkersterrein dat de provincie Antwerpen ter 
beschikking stelt aan woonwagenbewoners. Het terrein is gelegen aan de Vosselaarseweg 
1A, 2275 Lille. Het terrein telt 25 standplaatsen. 

Het terrein is het hele jaar open, uitgezonderd gedurende de periodes voor collectieve 
sluiting en voor periodiek onderhoud en reiniging van het terrein. De sluitingsperiodes 
worden vooraf kenbaar gemaakt ter plaatse en op de website.  

Art. 3  Geldende regelgeving 

§1. De gemeentelijke  politieverordeningen zijn op het doortrekkersterrein van kracht. De 
politie kan steeds het doortrekkersterrein betreden om toe te zien op de handhaving van de 
openbare orde en de naleving van de toepasselijke regelgeving.  De politie is gemachtigd de 
identiteit en de nummerplaten van de gebruikers te controleren. 

§2. De gebruikers leven onderhavig reglement op het provinciale doortrekkersterrein, het 
toepasselijke provinciaal retributiereglement alsook de uniforme gemeentelijke 
politieverordening (UGP) van de gemeente Lille na. Een afschrift van deze reglementen ligt 
aan het onthaal  kan daar ingekeken worden. Ze zijn ook digitaal raadpleegbaar. 

Hoofdstuk III – Standplaatsvergunning 

Art. 4  Aanmelding 

§1. Om zeker te zijn op een beschikbare plaats, dient een aanvrager voor het gebruik van 
een standplaats vooraf telefonisch contact op te nemen met de terreintoezichter om een 
standplaats te reserveren. Deze telefonische reservatie is evenwel op zich nog geen 
vergunning, aangezien hiervoor ook aan de voorwaarden van artikel 6 voldaan moet zijn. Op 
de webpagina van het terrein, evenals op het informatiebord aan de ingang is aangegeven 
hoe en wanneer de aanvrager de terreintoezichter kan bereiken. 

§2. Op de afgesproken dag meldt de aanvrager zich ter plaatste bij de terreintoezichter. De 
aanvrager vraagt persoonlijk een vergunning voor het innemen van een standplaats aan de 
terreintoezichter. Aanvragers die gereserveerd hebben, mogen bij aanmelding hun auto’s, 
aanhangwagens en woonwagens in de onthaalzone plaatsen, evenwel zonder een doorgang 
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van 4 meter te belemmeren. Na de toewijzing of weigering van de vergunning moet de 
wachtzone onmiddellijk terug vrij gemaakt worden.   

 

Art. 5 Verblijfstermijn 

De aanvrager kan maximaal vijf maal per jaar gedurende niet opeenvolgende periodes van 
maximum eenentwintig dagen een vergunning krijgen voor een standplaats op het 
doortrekkersterrein.  

Art. 6 Voorwaarden 

§1. De terreintoezichter kan een vergunning toekennen als de aanvraag voldoet aan de 
volgende cumulatieve voorwaarden: 

1° er is op het ogenblik van aanmelding een standplaats beschikbaar of gereserveerd 
door de aanvrager; 

2° de aanvrager beantwoordt aan de definitie van een woonwagenbewoner volgens 
artikel 1,4° van dit reglement; 

3° de aanvrager is meerderjarig op het moment van de aanvraag; 

4° de aanvrager overhandigt aan de terreintoezichter een geldig identiteitsdocument 
van zichzelf en van alle andere meerderjarige gebruikers van de standplaats om er 
een kopie van te laten maken;  

5° de aanvrager heeft de retributie en de waarborg betaald, overeenkomstig het 
provinciaal retributiereglement.  

§2. De vergunning kan geweigerd worden indien: 

1° de aanvrager of de andere gebruikers van de standplaats een openstaande schuld bij 
de provincie hebben omwille van een vorig verblijf op het doortrekkersterrein; 

2° de aanvrager of de andere gebruikers van de standplaats gedurende een periode van 
eenentwintig kalenderdagen voorafgaand aan de aanvraag reeds op het 
doortrekkersterrein verbleven;  

3° de provincie een tijdelijk of definitief toegangsverbod tot het doortrekkersterrein 
heeft uitgesproken ten aanzien van de aanvrager, zijn inwonende gezinsleden of de 
andere personen die in zijn woonwagen verblijven; 

4° de aanvrager zich zonder voorafgaande toestemming van de terreintoezichter op het 
doortrekkersterrein heeft geplaatst.  

§3. De aanvrager ondertekent het standplaatsbewijs en verklaart zich hierdoor akkoord met 
dit reglement alsook het retributiereglement dat van toepassing is op het 
doortrekkersterrein. Hij verbindt er zich toe om erop toe te zien dat de door hem 
aangemelde medegebruikers van de standplaats en zijn bezoekers deze reglementen 
naleven. 
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Art. 7 Registratie 

§1. De terreintoezichter registreert de identiteitsgegevens van de aanvrager en de 
meerderjarige gebruikers evenals de nummerplaten van de voertuigen, de woonwagens en 
aanhangwagens in de aanvraag in een daartoe bestemd databestand. De terreintoezichter 
geeft deze info door aan de lokale politie.  

§2. De terreintoezichter noteert de uiterste vertrekdatum, de toegewezen 
standplaats(cluster) en de meterstanden van de toegewezen nutszuil voor water en 
elektriciteit bij aankomst op het door de aanvrager te ondertekenen standplaatsbewijs. 

Art. 8 Inname standplaats 

§1. De standplaatshouder mag tijdens de duurtijd van de toegekende vergunning op de 
standplaats een verkeerswaardige woonwagen, eventueel bijhorende aanhangwagen en zijn 
voertuigen plaatsen. De woonwagens en voertuigen zijn steeds rijklaar. Voertuigen die 
zwaarder wegen dan 3,5 ton zijn niet toegelaten op het terrein. De terreintoezichter kan het 
aantal voertuigen per standplaats en/of per standplaatscluster beperken in functie van 
kwalitatieve ingebruikname van 100m2 die  per standplaats voorzien is 

§2. De  standplaatshouder schikt zich voor het gebruik van de standplaats en de 
nutsvoorzieningen en voor de plaatsing van de woonwagen en de bij de woonwagen 
horende voertuigen naar de aanwijzingen van de terreintoezichter en handelt steeds 
conform de veiligheidsvoorschriften en instructies van de terreintoezichter.  

§3. De terreintoezichter voegt de gebreken aan de toegewezen voorzieningen op het 
afschrift van de vergunning toe (d.m.v. een tegensprekelijke plaatsbeschrijving of aan de 
hand van gedateerd fotomateriaal). De standplaatshouder meldt de gebreken die niet 
vermeld staan op  het afschrift van de vergunning onmiddellijk aan de terreintoezichter. 

Hoofdstuk IV - Gebruik van het terrein 

Art. 9 Goed nabuurschap 

§1. De gebruiker verstoort op geen enkel ogenblik de rust, de veiligheid en de gezondheid 
van de andere gebruikers en de omgeving. In het bijzonder mag het gebruik van 
geluidsbronnen zoals generatoren, radio’s en tv’s niet storend zijn. Het is verboden om van 
22.00u ’s avonds tot 06.00 ’s morgens lawaai te maken of geluidsproducerende toestellen op 
een voor andere gebruikers of buurtbewoners storende wijze te gebruiken.  

§2. Huisdieren mogen geen hinder of overlast veroorzaken en moeten diervriendelijk 
gehuisvest zijn. Zij mogen niet loslopen op het doortrekkersterrein en het 
doortrekkersterrein niet bevuilen. De begeleider van het dier dient steeds de uitwerpselen 
van zijn huisdier op te ruimen. 

 



114 
Nr. 41.378 

Art. 10 Verbodsbepalingen 

Het is de gebruiker verboden: 

1° het doortrekkersterrein, de beschikbare accommodatie, de omheining en de 
beplantingen te bevuilen, te beschadigen of te gebruiken voor andere doeleinden dan 
waarvoor ze bedoeld zijn; 

2° om het even welke activiteit uit te oefenen die een risico voor gezondheid voor 
zichzelf en de omgeving inhoudt of die een gevaar voor brand of ontploffing met zich kan 
meebrengen; 

3° activiteiten uit te oefenen die anderen hinderen; 

4° open vuren aan te leggen; 

5° brandbare of explosieve stoffen op te slaan, tenzij gas voor huishoudelijk gebruik voor 
zover binnen de wettelijk voorgeschreven normen en mits het voorhanden hebben van 
de vereiste vergunningen; 

6° huisvuil, afvalstoffen, oud ijzer of schroot, autowrakken, autobanden, gasflessen 
accu’s, afgedankte goederen van welke aard ook op het doortrekkersterrein op te slaan 
of achter te laten op andere plaatsen dan die daartoe bedoeld zijn; 

7° vee, pluim- en kleinvee te houden op het doortrekkersterrein; 

8° materiaal vreemd aan de woonactiviteit te stapelen op de standplaats; 

9° via waterslangen, kabels en dergelijke gebruik te maken van de nutsvoorzieningen van 
een andere standplaats of gemeenschappelijke voorzieningen; 

10° stallen, afdaken of constructies van welke aard dan ook, op te richten; 

11° te overnachten buiten de woonwagens in tenten, voertuigen of op andere wijze; 

12° de woonwagen en voertuigen gedurende meer dan 48 u. onbeheerd achter te laten. 

Art. 11 Huishoudelijk afval en zwerfvuil 

§1. De gebruiker verzamelt het huishoudelijk afval volgens de geldende regels in de daartoe 
voorziene afvalcontainers en loost het afvalwater op de daartoe voorziene plaats. 

§2. De gebruiker houdt de standplaats en de gemene delen van het doortrekkersterrein 
steeds mee proper.  

§3. De kosten voor het opruimen van zwerfvuil, niet-huishoudelijk afval (zoals steenpuin, 
bouwafval, metaal of andere materialen) of uitwerpselen op en rond de standplaats vallen 
ten laste van de standplaatshouder. 

§4. De kosten voor het opruimen van zwerfvuil, niet-huishoudelijk afval of uitwerpselen op 
gemene delen van het doortrekkersterrein vallen ten laste van diegene die het afval 
achtergelaten heeft. Indien niet duidelijk is van wie het afval komt, kunnen de kosten 
worden doorgerekend aan alle standhouders. 
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Art. 12 Standplaats 

§1. De standplaats wordt uitsluitend gebruikt als tijdelijk verblijf ten behoeve van 
woonwagenbewoners.  

§2. De gebruiker houdt de standplaats, waaronder de verdeelpunten voor water en 
elektriciteit, in een ordelijke staat zoals hij het terrein bij aanvang van het gebruik heeft 
aangetroffen. De standplaatshouder brengt de terreintoezichter onmiddellijk op de hoogte 
van elke schade aan de infrastructuur van de standplaats en/of de verdeelpunten.  

§3. Het wassen of herstellen van voertuigen en woonwagens mag enkel gebeuren op de 
vloeistofdichte zone van de standplaatscluster.  

§4. Personeelsleden van de provincie of haar aangestelden kunnen, indien nodig, werken 
uitvoeren op de standplaats. De  verdeelpunten voor water en elektriciteit moeten steeds 
bereikbaar zijn.  

Art. 13 Sanitaire voorzieningen 

De gebruiker houdt de hem toegewezen sanitaire voorzieningen in een propere staat. De 
standplaatshouder brengt de terreintoezichter onmiddellijk op de hoogte van elke schade 
aan de sanitaire voorzieningen.  

Personeelsleden van de provincie of haar aangestelden mogen zich, indien nodig, toegang 
verschaffen tot de standplaatsen om deze te poetsen of werken uit te voeren. 

Art. 14 Groenzone 

De groenzone binnen het doortrekkersterrein kan door de gebruikers gebruikt worden  als 
ontspannings- en speelzone. 

Voor het gebruik van de groenzone kan de terreintoezichter afspraken maken en 
beperkingen en voorwaarden opleggen. 

Art. 15  Polyvalent lokaal 

De terreintoezichter bepaalt wie welk gebruik kan maken van het polyvalent lokaal dat zich 
in het hoofdgebouw bevindt. Voor het gebruik van het polyvalent lokaal kan de 
terreintoezichter afspraken maken en beperkingen en voorwaarden opleggen.  

Art. 16 Wegenis 

§1. De wegen op het doortrekkersterrein zijn alleen toegankelijk voor de gebruikers en voor 
personen die er noodzakelijk toegang moeten hebben. Voertuigen mogen enkel stapvoets, 
met een maximum van 20 km/u rijden.    

§2.  Auto’s, aanhangwagens en woonwagens mogen niet op de wegen geparkeerd worden, 
met uitzondering van de wachtzone. Op alle wegen op het doortrekkersterrein, met inbegrip 
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van de toegangswegen en wachtzone vooraan aan het terrein, moet steeds een doorgang 
van 4 meter behouden blijven voor evacuatie en de toegang van hulpdiensten.  

Art. 17 Schade 

§1. Eenieder die schade berokkent aan de aanwezige infrastructuur op het 
doortrekkersterrein moet deze schade volledig vergoeden of, met akkoord en onder toezicht 
van de provincie, onmiddellijk (laten) herstellen. Indien niet duidelijk is wie de schade 
berokkend heeft, is de standplaatshouder als hoofdverantwoordelijke hoofdelijk 
aansprakelijk voor de vergoeding van de schade.  

§2. De kosten ten gevolge van de schade worden in de eerste plaats ingehouden van de 
daartoe voorziene waarborg. Indien het bedrag voor de vergoeding van de schade de 
omvang van de waarborg zou overstijgen, is de standplaatshouder gehouden om het verschil 
te vergoeden. 

Art. 18 Aansprakelijkheid 

§1. De standplaatshouder is als hoofdverantwoordelijke hoofdelijk aansprakelijk voor 
overtredingen op dit reglement of voor schade aangebracht door de andere gebruikers van 
zijn standplaats en/of zijn bezoekers.  

§2. Personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, oefenen steeds toezicht uit op hun 
minderjarige kinderen en zijn voor hen aansprakelijk. 

§3. De provincie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schadegevallen veroorzaakt 
door standplaatshouders,  derden of onbekenden. De provincie is niet aansprakelijk voor 
gebeurlijke ongevallen op het doortrekkersterrein.  

Hoofdstuk V  Vertrek 

Art. 19 Einde termijn 

De gebruiker verlaat het doortrekkersterrein uiterlijk vóór het verstrijken van de toegestane 
termijn en dit in samenspraak met de terreintoezichter. 

Art. 20 Controle 

Bij beëindiging van het gebruik zorgt de standplaatshouder ervoor dat de standplaats en de 
directe omgeving ervan zich in de oorspronkelijke staat bevinden. De terreintoezichter 
controleert samen met de standplaatshouder of alle bepalingen binnen het algemeen 
reglement nageleefd zijn, inclusief conformiteit met de plaatsbeschrijving. Een 
tegensprekelijke plaatsbeschrijving aan het einde van het gebruik wordt eveneens door de 
standplaatshouder ondertekend. De afrekening wordt gemaakt conform het provinciaal 
retributiereglement.  
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Hoofdstuk VI Toezicht en sancties  

Art. 21 Vaststellingen 

§1. Elke door de provincie aangestelde persoon, de terreintoezichter en de politiediensten 
kunnen te allen tijde vaststellingen doen van inbreuken op het reglement of van schade op 
het doortrekkersterrein en de standplaatsen. 

§2. Inbreuken die bestraft kunnen worden met een gemeentelijke administratieve sanctie 
overeenkomstig de UGP van de gemeente Lille, kunnen worden vastgesteld door de 
politieambtenaren van de federale politie, agenten en hulpagenten van de lokale politiezone 
Lille, de ambtenaren van de gemeente Lille, 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 24 juni 2013 
betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties, en die 
daartoe door de gemeenteraad zijn aangewezen; 

§3. Het hoofdgebouw en de hoogtebegrenzer worden bewaakt met een camera. De beelden 
kunnen steeds aan de politiediensten worden overgemaakt in het kader van een opsporings- 
of gerechtelijk onderzoek. 

Art. 22  Identificatie 

De gebruikers van het doortrekkersterrein zijn verplicht zich te identificeren op eenvoudig 
verzoek van de terreintoezichter, de door de provincie aangestelde personen of de politie.   

De nummerplaten van de woonwagens, aanhangwagens en autovoertuigen dienen steeds 
zichtbaar op de respectievelijke voertuigen aangebracht te zijn. 

Art. 23 Inhouding waarborg 

Voor overtredingen op de artikelen 9-17 en 22 kan de provincie de waarborg geheel of 
gedeeltelijk inhouden.  

Art. 24 Intrekken vergunning, tijdelijk en/of definitief toegangsverbod 

Onverminderd de toepassing van de toepasselijke artikelen van het strafwetboek door de 
gerechtelijke instanties of de UGP van de gemeente Lille door de politiediensten, kan de 
provincie inbreuken op de bepalingen van dit reglement zelf sanctioneren met een 
administratieve intrekking van de vergunning.  

Dergelijke intrekking impliceert de verplichting voor de gesanctioneerde standplaatshouder 
en diens gebruikers om het doortrekkersterrein onmiddellijk te verlaten of kan neerkomen 
op een tijdelijk toegangsverbod. Vaststelling van herhaaldelijke inbreuken kan een 
definitieve uitsluiting van het doortrekkersterrein tot gevolg hebben. 
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Art. 25 Ontruiming standplaats 

De provincie kan de standplaats met bijhorende woonwagens, voertuigen en andere 
mobiele constructies ambtshalve laten ontruimen op kosten en risico van de betrokken 
standplaatshouder(s) en/of overtreder(s), onverminderd burgerrechterlijke of 
strafrechtelijke vervolging en dit in het geval van: 

1° gebruik van een standplaats zonder vergunning; 

2° gebruik van een standplaats met andere woonwagens en voertuigen dan bepaald in 
de vergunning; 

3° gebruik van een standplaats op basis van het verstrekken van valse gegevens; 

4° gebruik van een standplaats na intrekking van de vergunning; 

5° gebruik van een standplaats na tijdelijke of definitieve uitsluiting van het 
doortrekkersterrein; 

6° achtergebleven woonwagens, voertuigen of andere materialen op de standplaats. 

Art. 26 Toepasselijkheid gemeentelijke sancties 

Voor zover wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen 
niet in andere straffen voorzien, kunnen de inbreuken op de bepalingen van dit 
reglement bestraft worden met een administratieve sanctie, overeenkomstig de 
uniforme gemeentelijke politieverordening (UGP) van de gemeente Lille, door de 
gemeenteraad van Lille aangenomen op 24 juni 2020 en alle latere wijzigingen.  

Dit betreft in het bijzonder inbreuken op de artikelen 9 tot en met 11 van onderhavig 
reglement, waarvan de sanctionering volgens de overeenkomstige bepalingen van de UGP, 
voorrang hebben. 

Hoofdstuk VII Slotbepalingen 

Art. 27 Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking op 1 december 2020 en vervangt ieder vroeger reglement. 
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