PROVINCIAAL REGLEMENT PRINSENPARK
HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1. Toepassingsgebied
§1. Dit reglement is van toepassing op het Prinsenpark, gelegen aan de Kastelsedijk 5 te
2470 Retie. Het domein omvat bossen, graslanden, vijvers en grachten, heide, een
speelbos en vaste infrastructuren en is eigendom van het Provinciebestuur van
Antwerpen.
§2. De bepalingen van dit reglement gelden voor iedereen die zich in het Prinsenpark
bevindt. Eenieder wordt geacht bij het betreden van het Prinsenpark 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 worden bestraft op grond van het Uniform Gemeentelijk
Politiereglement van de Politiezone Kempen Noord-Oost, door de gemeenteraad van
Retie aangenomen op 29 mei 2018 en alle latere wijzigingen.
§5. Het provinciebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele
ongevallen ten gevolge van een abnormaal of onvoorzichtig gebruik van de aanwezige
infrastructuur en uitrustingen.
Artikel 2. Bestemming van dit domein
Het Prinsenpark wordt opengesteld voor sociale, wetenschappelijke, educatieve,
recreatieve, culturele, toeristische, historische en sportieve activiteiten die in
overeenstemming zijn met de bestemming die de provincieraad aan het Prinsenpark
heeft gegeven.
Artikel 3. Openingsperiode van het Prinsenpark
§1. Het Prinsenpark is het hele jaar vrij toegankelijk voor het publiek van een uur voor
zonsopgang tot een uur na zonsondergang.
§2. In het kader van de algemene veiligheid voor de bezoekers en medewerkers kan de
directie het Prinsenpark geheel of gedeeltelijk afsluiten voor bezoekers. Dit
toegangsverbod wordt dan duidelijk aangegeven aan de hoofdingang en andere
ingangen.
§3. Bezoekers die bij het afsluiten van het domein dit verbod negeren kunnen een
sanctie krijgen en in het geval van gebeurlijke ongevallen geen aanspraak maken op
enige schadevergoeding.
Artikel 4. Toegankelijkheid van het Prinsenpark
Buiten de in artikel 3, §1 vastgestelde openingsperiode mag niemand in het Prinsenpark
aanwezig zijn, met uitzondering van:
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1.
2.
3.
4.
5.

De directie en de personeelsleden van de provincie Antwerpen en de gemeente
Retie, belast met een dienstopdracht (o.a. domeinwachters, GASambtenaren).
De aangestelden van de provincie Antwerpen en de gemeente Retie en externe
bewakingsdiensten onder contract, binnen de uitoefening van hun functie.
Officieren en agenten van de openbare macht in de uitoefening van hun
functie.
Opgeroepen hulpdiensten.
Personen, verenigingen, bedrijven welke de schriftelijke voorafgaande
toestemming hebben van de directie.

De toegankelijkheid van het domein wordt verder mede bepaald door de
Toegankelijkheidsregeling zoals goedgekeurd door de administrateur-generaal van het
Agentschap voor Natuur en Bos, van zodra deze van kracht is.
Artikel 5. Aansprakelijkheid van de bezoekers
§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.
§2. Kinderen onder de 14 jaar dienen altijd onder de begeleiding en het toezicht van een
volwassene of ouder te staan.
Artikel 6. Openbare orde in het Prinsenpark
§1. Wat de algemene openbare orde betreft in het Prinsenpark, zijn de bepalingen van
het Uniform Gemeentelijk Politiereglement van de gemeente Retie volledig van
toepassing.
Zo zijn onder meer volgende bepalingen van toepassing:
1° Het is verboden dieren aan te hitsen of niet terug te houden, wanneer deze de
voorbijgangers aanvallen of achtervolgen, zelfs als er geen kwaad of schade uit volgt. (Deel
A, Afdeling II, Hoofdstuk II, artikel 2)
2° Op de openbare weg of het openbaar domein moeten de honden aan de leiband
gehouden worden. Op deze plaatsen mag de leiband niet langer dan 1,5 m zijn of uitgerold
worden. (Deel A, Afdeling II, Hoofdstuk II, artikel 5)
3° Het is verboden om het even welke voorwerpen of stoffen te werpen in waterlopen en in
baangrachten, of deze te dempen of af te sluiten of hoe dan ook de vrije loop van de waters
te belemmeren of te wijzigen, behoudens toestemming van de bevoegde overheid. (Deel A,
Afdeling III, Hoofdstuk II, artikel 3)
Het is eveneens verboden er stoffen in te werpen of te lozen die het water bezoedelen. (Deel
A, Afdeling III, Hoofdstuk II, artikel 4)
4° Zonder vergunning van de burgemeester is het privaat gebruik van radio- en
televisietoestellen, geluidswagens, muziekinstrumenten en alle andere apparaten voor
emissie van geluid, verboden op openbare plaatsen alsook binnen en buiten gebouwen
wanneer de uitzending bestemd is om op de openbare weg gehoord te worden.
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Dit geldt niet voor apparaten waarvan het geluid alleen door de gebruiker kan worden
waargenomen.
De vergunning van de burgemeester kan bijzondere voorwaarden opleggen, zowel naar
inhoud, als plaats, als tijdstip.
Het maximumgeluidsniveau, bepaald in de vergunning van de burgemeester, mag evenwel
de 85 dB(A) niet overschrijden. (Deel A, Afdeling V, Hoofdstuk II, artikel 8.1)
5° Buiten de gevallen bij de wet toegestaan is het verboden om, zonder schriftelijke
vergunning van de burgemeester, zowel op de openbare weg als op private plaatsen,
ontploffend vuurwerk te ontsteken, knalbussen of voetzoekers te doen ontploffen, buskruit
af te steken of om automatische knalkanonnen of gelijkaardige apparaten te gebruiken.
Voor wensballonnen geldt een absoluut verbod. (Deel A, Afdeling V, Hoofdstuk III, artikel
1)
6° Het gebruik op een openbare plaats van speelgoedwapens en ontploffingstuigen in het
algemeen, die personen hinderen, kunnen kwetsen of schade kunnen toebrengen, is
verboden. (Deel A, Afdeling V, Hoofdstuk III, artikel 3)
7° Het dragen of voorhanden hebben van toestellen, werktuigen, gereedschappen
andere snijdende, stekende of kneuzende voorwerpen, die gebruikt kunnen worden om
slaan, te steken of te verwonden, evenals het dragen van helmen of valhelmen
gedurende bijeenkomsten zoals georganiseerde recreatieve activiteiten in openlucht
besloten ruimten verboden.

of
te
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De burgemeester kan afwijkingen op dit verbod toestaan. (Deel A, Afdeling V, Hoofdstuk
V, artikel 3)
8° Het is verboden al dan niet in het gezelschap van kinderen te bedelen of door het
vertonen van lichaamsgebreken, verwondingen of verminkingen de liefdadigheid van de
voorbijgangers of de aanwezigen op te wekken. (Deel A, Afdeling V, Hoofdstuk VI, artikel
7)
9° Zij die zich, behoudens andersluidende wetsbepalingen, in of op de voor het publiek
toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen,
zodat ze niet herkenbaar zijn, worden bestraft met een gemeentelijke administratieve
geldboete. Het betreft een gemengde inbreuk (zie artikel 563bis van het strafwetboek).
(Deel A, Afdeling V, Hoofdstuk VI, artikel 8)
10° Zij die door onvoorzichtigheid of gebrek aan voorzorg onopzettelijk de dood of een
zware verwonding van dieren of vee, aan een ander toebehorend, veroorzaken door het
behandelen of gebruiken van wapens of door het werpen van harde lichamen of van om
het even welke stoffen, worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete.
(Deel A, Afdeling V, Hoofdstuk VI, artikel 11)
11° Zij die stenen of andere harde voorwerpen die kunnen bevuilen of beschadigen werpen
tegen voertuigen, huizen, gebouwen en afsluitingen, of deze voorwerpen gooien in tuinen
en besloten erven, worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete.
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Zij die voorwerpen, op de openbare weg geplaatst, opzettelijk omverwerpen, verplaatsen
of elders wegwerpen worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete.
(Deel A, Afdeling V, Hoofdstuk VI, artikel 15)
12° Zij die, buiten de gevallen omschreven in boek II, titel IX, hoofdstuk III van het
strafwetboek, andermans roerende eigendommen opzettelijk beschadigen of vernielen,
worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete. Het betreft een
gemengde inbreuk (zie artikel 559, 1°, van het strafwetboek). (Deel A, Afdeling V,
Hoofdstuk VI, artikel 16.1)
13° Zij die, met het oogmerk om te schaden, rijtuigen en motorvoertuigen geheel of
gedeeltelijk vernielen of onbruikbaar maken, worden bestraft met een gemeentelijke
administratieve geldboete. Het betreft een gemengde inbreuk (zie artikel 521, derde lid,
van het strafwetboek). (Deel A, Afdeling V, Hoofdstuk VI, artikel 16.2)
14° Zij die stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt,
opzettelijk beschadigen of vernielen, worden bestraft met een gemeentelijke
administratieve geldboete. Het betreft een gemengde inbreuk (zie artikel 563, 2°, en
artikel 545 van het strafwetboek). (Deel A, Afdeling V, Hoofdstuk VI, artikel 18)
15° Hij die zonder toestemming graffiti aanbrengt op roerende of onroerende goederen,
wordt bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete. Het betreft een
gemengde inbreuk (zie artikel 534bis van het strafwetboek). (Deel A, Afdeling V, Hoofdstuk
VI, artikel 19)
16° Onverminderd de bepalingen in het bosdecreet van 13 juni 1990 en het veldwetboek
van 7 oktober 1886, is het verboden opzettelijk schade aan te richten aan planten en
bomen in openbare parken, openbare plantsoenen en bloembakken op het openbaar
domein. (Deel A, Afdeling V, Hoofdstuk VI, artikel 20.1)
Hij die kwaadwillig een of meer bomen omhakt of zodanig snijdt, verminkt of ontschorst
dat zij vergaan, of één of meer enten vernielt, wordt bestraft met een gemeentelijke
administratieve geldboete. Het betreft een gemengde inbreuk (zie artikel 537 van het
strafwetboek). (Deel A, Afdeling V, Hoofdstuk VI, artikel 20.2)
17° Zij die, zonder daartoe behoorlijk te zijn gemachtigd, graszoden, aarde, stenen,
materialen,
straatnaamborden,
verkeerstekens,
verkeersborden
of
andere
signalisatieborden wegnemen op plaatsen die tot het openbaar domein behoren, worden
bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete. (Deel A, Afdeling V, Hoofdstuk
VI, artikel 21)
18° Hij die opzettelijk verwondingen of slagen toebrengt, wordt bestraft met een
gemeentelijke administratieve geldboete. Het betreft een gemengde inbreuk (zie artikel
398 van het strafwetboek). (Deel A, Afdeling V, Hoofdstuk VI, artikel 27)
19° Met behoud van de toepassing van het Veldwetboek, het Bosdecreet van 13 juni 1990
en het decreet Natuurbehoud van 21 oktober 1997 en art. 4.5.2 en 4.5.3 van het
VLAREMA, is de verbranding in open lucht van welke stoffen ook verboden. (Deel D,
Hoofdstuk 2, deel 1, Afdeling 2, artikel 4)
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20° Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden om
het even welke afvalstof te sluikstorten. Onder sluikstorten wordt verstaan: het
achterlaten, opslaan of storten van afvalstoffen op niet-reglementaire plaatsen, op nietreglementaire tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten. (Deel D, Hoofdstuk 2, deel
1, Afdeling 2, artikel 5)
21° De eigenaars en begeleiders van honden zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun dieren
de openbare wegen, het openbaar domein, de parken, de plantsoenen, de stoepen en de
wandelwegen niet bevuilen met hun uitwerpselen. Indien toch uitwerpselen terecht komen
op voornoemde plaatsen, zijn de eigenaars en begeleiders van de honden verplicht deze
uitwerpselen te verwijderen en ervoor te zorgen dat deze uitwerpselen opgehaald worden
met de gewone huisvuilophaling. De eigenaars en begeleiders van honden moeten steeds
in het bezit zijn van een zakje voor het verwijderen van de uitwerpselen van hun dier.
Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de honden die blinden en gehandicapten
begeleiden. (Deel D, Hoofdstuk 2, deel 1, Afdeling 5, artikel 12)
22° Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen, is het verboden om
op openbaar of privaat domein zwerfvuil achter te laten. Onder “zwerfvuil” wordt
verstaan: alle vuilnis en afval dat op het openbaar of privaat domein wordt achtergelaten,
zoals blikjes, flesjes, wikkels, folders, papier, etensresten, plastieken of papieren zakken,
kauwgom en sigarettenpeuken,… (Deel D, Hoofdstuk 2, deel 2, Afdeling 5, artikel 21 bis)
§2. In het Prinsenpark is het tevens verboden:
1° tussen 23.00 uur en 06.00 uur alcoholhoudende dranken te gebruiken;
2° te urineren, te spuwen of uitwerpselen achter te laten;
3° de doorgang te belemmeren, zich onbetamelijk of luidruchtig te gedragen, andere
bezoekers lastig te vallen of te hinderen;
4° feestgeschut of kanonschoten te lossen bij gelijk welke gelegenheid;
5° te barbecueën;
6° rook, geuren, uitwasemingen voort te brengen van welke bron dan ook;
7° publiciteit of propaganda te voeren door middel van daartoe ingerichte voertuigen,
draagbare borden en doeken, vlugschriften, vlaggen, wimpels en plakbrieven;
8° reclameboodschappen aan te brengen en inzamelingen te houden;
9° producten, voorwerpen, drukwerken of diensten zonder winstoogmerk te koop aan te
bieden;
10° ambulante activiteiten uit te oefenen;
11° bij nacht te verblijven of te slapen in de schuilhutten, een tent, een wagen, een
caravan of een daartoe ingericht voertuig, of er te kamperen;
12° op afstand bestuurde modelvliegtuigen, -boten of –wagens of andere met motoren
aangedreven (speel)tuigen te bedienen;
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13° samenscholingen, optochten en betogingen en alle andere manifestaties met meer
dan 50 deelnemers te houden;
14° te baden in vijvers en grachten of deze te bevuilen of er dieren in te laten baden of
te wassen of er eender wat in onder te dompelen;
15° zich op het ijs te begeven;
16° filmopnamen te maken voor commerciële doeleinden;
17° verboden middelen te bezitten, te gebruiken en te verhandelen;
§3. 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: prinsenpark@provincieantwerpen.be of per brief aan de
parkdirectie:
Provincie Antwerpen
Departement Vrije Tijd
T.a.v. Provinciale Groendomeinen Regio Kempen
Kastelsedijk 5
2470 Retie
Artikel 7. Weggebruikers en verkeer in het Prinsenpark
§1. Verkeerstekens en opschriften hebben de betekenis zoals voorzien in het
verkeersreglement en het bosdecreet (toegankelijkheidsborden).
§2. Het Prinsenpark is vrij toegankelijk voor voetgangers, invalidenwagens,
kinderwagens, al dan niet bereden kinderrijwielen van kinderen jonger dan 9 jaar op de
wandelwegen.
§3. Skateboards, Segways en rolwagens zijn enkel toegelaten op de wandelpaden, mits
een aangepaste snelheid (max. 20 km/u) en een bijzondere voorzichtigheid ten opzichte
van de andere bezoekers.
§4. Al dan niet elektrisch aangedreven fietsen zijn enkel toegelaten op de voor fietsers
aangeduide paden op de kaart van de Toegankelijkheidsregeling, en fietsers dienen hun
snelheid aan te passen (max. 20 km/u).
§5. Pocket bikes en quads zijn nergens toegelaten.
§6. De bezoekers van het Prinsenpark zijn verplicht om hun voertuigen te parkeren op de
daartoe voorziene plaatsen.
§7. Behoudens dienstvoertuigen, wagens van personeel, politie en hulpverleningsdiensten mag geen enkel motorvoertuig in het Prinsenpark circuleren, stil staan of
parkeren, behalve indien zij daarvoor een genummerde vergunning hebben van de
directie, in de vorm van een kaart met opschrift ”Toelating parkeren en uitzonderlijk
verkeer”. Deze kaart is te verkrijgen via het onthaal.
§8. 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
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weggesleept te worden. Eventuele bevuiling van de openbare ruimte dient te worden
weggewerkt.
Artikel 8. Planten en dieren in het Prinsenpark.
§1. Alle fauna en flora zijn beschermd in het Prinsenpark.
§2. In het Prinsenpark is het verboden om:
1° vogels te vangen en hun nesten te vernielen en alle andere dieren die zich in de
omgeving bevinden, lastig te vallen;
2° eigen dieren achter te laten of vrij te laten in het domein;
3° dieren achter te laten in geparkeerde voertuigen;
4° honden niet-toegelaten plaatsen te laten betreden (o.a. het speelbos, de
waterpartijen);
5° de ruitersport te beoefenen, zelfs aan de teugels. Op deze regel wordt enkel een
uitzondering voorzien voor de paarden van de ordediensten of als de
toegankelijkheidsregeling hierin uitdrukkelijk voorziet;
6° dieren af te richten, zonder toelating;
7° takken, knoppen, bloemen, vruchten, paddenstoelen en ganse planten te verwijderen,
af te snijden of af te breken;
8° zand, grond, bladgrond of hout te verzamelen;
9° palen of andere voorwerpen voor de bescherming van aanplantingen uit te rukken;
10° wegen en infrastructuur te beschadigen;
11° met voertuigen de grasperken te betreden, tenzij anders aangegeven;
12° te klimmen op of over bomen, afsluitingen, kunstwerken, palen, constructies of
allerhande installaties. Dit met uitzondering van plaatsen die aangeduid zijn als speelbos.
§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.
§4. In de aangeduide hondenlosloopzone mogen honden wel vrij rondlopen. Ook hier
geldt de voorwaarde dat de begeleider het dier ten allen tijde onder controle moet
kunnen houden.
§5. De directie neemt zelf de nodige maatregelen om overlast van schadelijke,
gevaarlijke dieren te bestrijden volgens de geldende wetgeving.
§6. Vissen is nergens in het domein toegelaten.
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Artikel 9. Sport en spel in het Prinsenpark
§1. Het is verboden:
1° in het algemeen sport of spel te beoefenen op een wijze die gevaarlijk of hinderlijk is
voor de andere bezoekers;
2° met scherpe, stekende of gevaarlijke voorwerpen te werpen (inclusief het beoefenen
van kogelstoten, hamerslingeren, speerwerpen en boogschieten);
3° voor personen ouder dan 17 jaar om speeltuigen in de speelruimten te gebruiken;
4° de speeltoestellen aan te wenden op een manier waarop de veiligheid van andere
bezoekers in het gedrang komt.
§2. De kinderspeeltuigen in het Prinsenpark mogen slechts gebruikt worden
overeenkomstig de aanduidingen die ter plaatse worden aangegeven. In het kader van
de veiligheid van de gebruiker en eventuele beschadigingen aan de speeltuigen moet de
gebruiker gepaste kledij en schoeisel dragen. Onder normale gebruiksvoorwaarden en
mits naleving van de voorschriften bestaat er geen gevaar voor de veiligheid van de
gebruikers of derden. Alle toestellen worden tijdig gekeurd en eventuele gebreken
kunnen door de bezoekers aan het onthaal of aan de domeinwachters worden gemeld.
Artikel 10. Afval in het Prinsenpark
§1. De bezoekers moeten hun afval, ontstaan in het domein, terug mee naar huis nemen
of in de aangebrachte vuilnisbakken werpen. Huishoudelijk afval mag niet in een publieke
vuilnisbak worden gedeponeerd.
§2. Indien sluikstorten op het grondgebied van het Prinsenpark wordt vastgesteld, wordt
dit bestraft overeenkomstig de bepalingen van het Uniform Gemeentelijk Politiereglement
van de gemeente Retie (politiezone Kempen Noord-Oost).
Artikel 11. Klachten aan de directie
Bezoekers die klachten omtrent de werking van het Prinsenpark 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 balie van het Prinsenpark
of tot de domeinwachters. De klachten zullen afgehandeld worden volgens het provinciaal
klachtenreglement.
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HOOFDSTUK 2. SANCTIES EN OPHEFFINGSBEPALINGEN
Artikel 12. Vaststellingsbevoegdheid
§1. Inbreuken op de bepalingen van dit reglement kunnen worden vastgesteld door
volgende personen:
1° de politieambtenaren van de Federale politie;
2° de politieagenten en hulpagenten van de lokale Politiezone Kempen Noord-Oost;
3° de ambtenaren van de gemeente Retie, de provincie Antwerpen of het Vlaams Gewest
die beantwoorden aan de minimumvoorwaarden van het Koninklijk Besluit van 21
december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden
van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot
inning van de boetes in uitvoering van de wet van 24 juni 2013 betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties, en die daartoe door de gemeenteraad zijn
aangewezen;
4° 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
Prinsenpark;
5° de daartoe aangestelde ambtenaren van het Agentschap voor Natuur en Bos;
§2. De in 1°, 2°, en 4° 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.
§3. 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 wet van 24 juni
2013 en het Uniform Gemeentelijk Politiereglement van de gemeente Retie, door de
gemeenteraad van Retie aangenomen op 29 mei 2018 en iedere latere wijziging.
Artikel 13. Publicatie
Behoudens de door de wet voorziene publicaties zal een uitgifte van onderhavige
reglementering ter inzage liggen aan de balie van het onthaalgebouw. Een verkorte
versie hangt uit aan de hoofdingangen.
Artikel 14. Inwerkingtreding
Dit reglement is van kracht vanaf 1 augustus 2019 en vervangt voor wat het Prinsenpark
betreft ieder vroeger reglement.
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