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Verslag van de deputatie
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Agenda nr. 3/1 Provinciale Groendomeinen Regio Kempen. Parkreglement 
Prinsenpark. Goedkeuring.

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 basis van eenzelfde stramien wordt 
per domein een specifiek reglement uitgewerkt met 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.
Op 22 februari 2018 werd het reglement voor het Vrijbroekpark goedgekeurd door 
de provincieraad; op 27 september 2018 het reglement voor De Averegten.

In overleg met de Provinciale Groendomeinen regio Kempen (en ook de gemeente 
Retie - GAS reglementering) werd voorgesteld reglement opgemaakt. Dit reglement 
vervangt alle voorgaande en is bindend voor elke recreant, dit is ieder die het 
Provinciaal Groendomein Prinsenpark betreedt.

In dit reglement wordt de mogelijkheid voorzien de GAS reglementering toe te 
passen. De bepalingen van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de 
gemeente Retie zijn volledig van toepassing. Inbreuken op de bepalingen van het 
reglement kunnen o.a. door de bijzondere veldwachters, bevoegd voor het 
grondgebied van het Prinsenpark worden vastgesteld. 

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 Prinsenpark.
Artikel 4. Toegankelijkheid van het Prinsenpark.
Artikel 5. Aansprakelijkheid van de bezoekers.
Artikel 6. Openbare orde in het Prinsenpark.
Artikel 7. Weggebruikers en verkeer in het Prinsenpark.
Artikel 8. Planten en dieren in Prinsenpark.
Artikel 9. Sport en Spel in het Prinsenpark
Artikel 10. Afval in het Prinsenpark
Artikel 11. Klachten aan de directie



 HOOFDSTUK 2. SANCTIES EN OPHEFFINGSBEPALINGEN

Artikel 12. Vaststellingsbevoegdheid
Artikel 13. Publicatie
Artikel 14. Inwerkingtreding

Het provinciaal Reglement Prinsenpark is digitaal bijgevoegd.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 23 mei 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad keurt het Provinciaal reglement Provinciaal Groendomein 
Prinsenpark goed.


