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GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT 
 

Artikel 1: Toepassingsgebied en zonering.  
Dit reglement is van toepassing binnen het omheinde recreatiedomein De Plas met de bijhorende 
parking aan de Binnenvaartstraat. 

 
Het gebied kent verschillende zones die indicatief staan aangegeven op het plan als bijlage 
gevoegd aan dit besluit. 

 
1. Hondenlosloopzone 
2. Ligzone  
3. Natuurzone 
4. Paintballzone  
5. Parking 
6. Natuursportzone 
7. Strand- en Zwemzone  
8. Viszone 

 
Artikel 2: Vrijstellingen  
Voor alle in dit reglement aangehaalde verbodsbepalingen of verboden activiteiten geldt dat deze niet 
toepasselijk zijn voor het Agentschap voor Natuur en Bos, werkingen gemeente Houthalen-Helchteren 
en veiligheids-en hulpdiensten binnen het kader van hun opdrachten.  
In kader van overeenkomsten met concessionarissen of evenementen, zijn uitzonderingen mogelijk. 

 

Artikel 3: Toegankelijkheid  
Het omheinde gebied en de hondenlosloopzone zijn enkel te voet toegankelijk. In de natuurzone zijn 
enkel de wandelpaden toegankelijk. 
De paintballzone, visvlonders, steigers en klimbos zijn niet toegankelijk.  
Het overige gebied is vrij toegankelijk. 

 
Fietsen is niet toegestaan. Deze kunnen gestald worden in de daartoe voorziene fietsenrekken aan de 
ingang van het domein. 

 

Wagens kunnen worden geparkeerd op de parking van de Binnenvaartstraat. 

 
De toegang tot de natuursportzone is enkel toegankelijk voor leden van de daar aanwezige 
concessiehouders. 
De concessie met het Agentschap voor Natuur en Bos bepaalt de modaliteiten. 

 

Artikel 4: Verboden activiteiten.  
Alle activiteiten die niet in dit reglement zijn aangehaald of omschreven, zijn verboden activiteiten en 
wel in het bijzonder: 
1. Vissen;  
2. Jagen; 
3. Schaatsen, of zich op enige wijze begeven op ijs;  
4. Vuur maken (vb barbecue); 

5. Geluid of luidruchtige toestellen gebruiken die storend zijn voor de omgeving; 
6. Kamperen onder gelijk welke vorm.  
7. Publiciteit of propaganda voeren; 
8. Producten verkopen of enige ander commerciële activiteiten uit te oefenen;  
9. Binnenbrengen, uitzetten of achterlaten van dieren;  
10 Vegetaties beschadigen of verwijderen; 
11. Zeep of chemicaliën gebruiken in de waterplas;  
12. Beschadigingen toebrengen aan wegen, gebouwen, installaties, uitrustingen, 

afsluitingen, oeverboorden, grasboorden en waterplas;  
13. Gevaarlijke of hinderlijke voorwerpen en/of stoffen binnenbrengen 
14. Opzettelijk verstoren, opjagen en voeren van in het wild levende dieren;  
15. Samenscholingen veroorzaken, doorgang te belemmeren, zich onbetamelijk gedragen 

of kleden, het publiek hinderen of storen; 
16. Geschriften of druksel van welke aard ook neerleggen, aanplakken, verkopen of uitdelen,  



17. Schouwspelen vertonen, feesten, vergaderingen, muziek of zanguitvoeringen of vermakelijk-
heden inrichten;  

18. Zoeken met metaaldetectoren. 
 

Artikel 5: Honden.  
Honden zijn toegelaten, maar enkel aan de leiband. In de hondenuitlaatzone mogen de honden vrij 
rondlopen. 

 

Iedere hondeneigenaar heeft de verplichting om de uitwerpselen van de hond op te ruimen door het 
gebruik van poepzakjes. Deze zakjes mag men enkel deponeren in de beschikbare vuilnisbakken. 

 

Honden hebben geen toegang tot de ligzone, paintballzone, strand- en zwemzone en klimbos. 
 

Honden mogen nooit in het water. 
 

Artikel 6: Watersporten, water- en strandrecreatie. 
Zwemmen is verboden, behalve als aan volgende voorwaarden gelijktijdig is voldaan:  

• Openingstijden: van 1 juli tot en met 31 augustus van 11 tot 18 uur; 
• Er moeten redders aanwezig zijn; 
• De groene vlag moet uithangen;  
• De waterkwaliteit goed is bevonden door de Vlaamse Milieumaatschappij; 
• Enkel in de zwemzone.  

Kajaks, bootjes, surfplanken, enz. zijn niet toegelaten.  
Enkel leden van de concessiehouders aan de natuursportzone mogen onder toezicht het 
water betreden onder voorwaarden zoals bepaald met de concessieverlener. 

 

Artikel 7: Afval.  
Afval mag enkel worden achtergelaten in de daartoe voorziene vuilbakken. 
Er mag geen afval aangevoerd worden van buiten het terrein. 

 

Artikel 8: Veiligheid. 
Kinderen onder de 12 jaar mogen niet zonder volwassen toezicht het gebied betreden. 

 

De toegang tot het gebied is verboden voor dronken personen. 

 
Personen aangetast door of verdacht van besmettelijke ziekten worden niet in de zwemzone 
toegelaten. 

 

Gevaarlijke of hinderlijke voorwerpen en /of stoffen binnenbrengen is verboden.  
Eender welke vorm van storend gedrag voor medebezoekers is verboden. 

 
Het Agentschap voor Natuur en Bos noch het gemeentebestuur zijn verantwoordelijk voor eender 
welke schade of ongeval voortspruitend uit het gebruik van recreatiegebied De Plas. 

 

Artikel 9: Overtredingen:  
Overtredingen en inbreuken zullen door politie, toezichthouders of opsporingsambtenaren vastgesteld 
worden en door politiestraffen, administratieve of bestuurlijke maatregelen bestraft worden. 

 

Artikel 10: Bekendmaking  
De infoborden met het geldende politiereglement en het zoneringsplan worden geplaatst ter 
kennisgeving aan de bezoekers langs:  
1. Hoofdingang recreatiegebied De Plas, Binnenvaartstraat. 
2. Draaipoortje ter hoogte ingang Hoevestraatje.  
3. Zijpoort Steenhovenstraat. 

 
Het politiereglement wordt op de website van de gemeente Houthalen-Helchteren en het Agentschap 
voor Natuur en Bos gepubliceerd. 
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