PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
ARRONDISSEMENT VEURNE
GEMEENTE DE PANNE
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
De gemeenteraad in zitting van 13 mei2019.

Aanwezig: B. Degrieck, burgemeester, S. Van Damme, voorzitter, W. Janssens, C. Verbrugge, S.
Buyens, N. Luyssen, M. Vandermeeren, schepenen, E. Vanhee, J. Blieck, P. George, A. Woestijn, F.
Buyse, C. Delrive, A. Vanheste, A. Debaeke, B. Dequeecker, M. Hauspie, P. Demuysere, D. Butstraen,
G. Vandevelde, D. Nevens, gemeenteraadsleden, A. Mouton, wnd. algemeen directeur

Algemeen gemeentelijk politiereglement. Hoofdstuk 2. De veiligheid en het gemak van doorgang
op de openbare weg. Afdeling 26. Kamperen. Opheffing en hervaststelling.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder art. 42 en 43
Gelet op de voorafgaande besluiten, zijnde:
- de beslissing van de gemeenteraad d.d. 5 januari 19BO houdende de vaststelling van het algemeen
gemeentel ijk pol itiereglement
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
- het bestuur ontvangt klachten over personen die slaapplaatsen inrichten op het openbaar domein.
Het is wenselijk om het algemeen gemeentelijk politiereglement te verfijnen zodat er adequaat kan
opgetreden worden en de straffen te beperken tot gemeentelijke administratieve sancties;
Het is alsdan wenselijk om de tekst die thans luidt als volgt:

Artikel20S
Het is verboden te kamperen op het ganse grondgebied van de gemeente behalve op de erkende
kampeerterreinen en in die gevallen waar het door de wet op het kamperen is toegestaan.
Artikel206
Het nachtverbl'tjf in kampeerwagens, tenten, zwertauto's, mobilhomes en dergelijke, op de openbare
weg, in het bos, in de duinen of op het strand is verboden.
De inbreuken op deze bepaling van het politiereglement worden bestraft met politiestraffen voor
zover door wetten, algemene of provinciale verordeningen die op dit stuk zouden bestaan geen
andere straffen voorzien ziin.
Te vervangen door de onderstaande tekst:

Artikel20S
Het is verboden te kamperen of slaapplaatsen in te richten op het ganse grondgebied van de
gemeente behatve op erkende kampeerterreinen en in die gevallen waar het door de wet op het
kamperenis ÍoegesÍaa n. Onder inrichten van een slaapplaats wordt onder meer verstaan: gebruik
maken van materiaal om het slapen te vergemakkelijken zoals het plaatsen van een tent, het maken
van een constructie met een gelijkaardige functie, het nivelleren van oneffen grond, ...
Een staapplaats inrichten op andere plaatsen dan de openbare ruimte is s/echÍs toegelaten mits
toestemming van de burgemeester.
Artikel206
Het nachtverblijf in kampeerwagens, tenten, zwertauto's, mobilhomes en dergeliike, op de openbare
weg, in het bos, in de duinen of op het strand is verboden.

BESLIST

Art.1:

met 16 ja-stemmen en 5 onthoudingen

Het algemeen gemeentelijk politiereglement Hoofdstuk ll. De veiligheid en het gemak van
doorgang op de openbare wegen. Afdeling 26 kamperen wordt opgeheven en als volgt her
vastgesteld:

Afdeling 26. Kamperen
Artikel 205
Het is verboden te kamperen of slaapplaatsen in te richten op het ganse grondgebied van de
gemeente behalve op erkende kampeerterreinen en in die gevallen waar het door de wet op
het kamperen is toegestaan. Onder inrichten van een slaapplaats wordt onder meer verstaan:
gebruik maken van materiaal om het slapen te vergemakkelijken zoals het plaatsen van een
tent, het maken van een constructie met een gelijkaardige functie, het nivelleren van oneffen

grond,...

Een slaapplaats inrichten op andere plaatsen dan de openbare ruimte is slechts toegelaten
mits toestemming van de burgemeester.

Artikel 206
Het nachtverblijf in kampeerwagens, tenten, zwerfauto's, mobilhomes en dergelijke, op de
openbare weg, in het bos, in de duinen of op het strand is verboden.
Art.2:

Deze beslissing treedt in werking op 14 mei2019.

Art.3:

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:

- de gouverneur
- de griffie van de politierechtbank
- de politie
- de sanctionerend ambtenaar
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