Afdeling 2. Strandcabines (vaste cabines)
Art. 535 :

Strandcabines mogen enkel langs het strand worden geplaatst, ieder jaar vanaf 15 april
voor de stranduitbaters en vanaf 1 mei voor particulieren, nadat het strand genivelleerd is
door de gemeentelijke Technische dienst. In de zone waar het Festival aan Zee plaatsvindt,
dienen de stranduitbaters en particulieren te wachten tot na het festival, alvorens de strandcabines te plaatsen. De strandcabines moeten van het strand worden weggenomen vóór
31 oktober van ieder jaar. Particulieren kunnen hun cabine toch reeds plaatsen vanaf 15
april indien ze kunnen aansluiten op een andere reeds geplaatste cabine in volgorde van
nummering.

Art. 536 :

Tussen 1 juli en 31 augustus mogen er geen cabines geplaatst, verplaatst noch afgebroken
worden op het strand. De Burgemeester kan eventueel een afwijking toestaan op de data
in de vorige alinea bepaald.

Art. 537 :

Het plaatsen van strandcabines langsheen het strand is onderworpen aan de schriftelijke
machtiging van het College van Burgemeester en Schepenen. Deze machtiging is slechts
geldig voor één badseizoen. Eveneens is men onderworpen aan het betalen van een
jaarlijks belasting, geregeld in het desbetreffende belastingsreglement op de badcabines.
De verzoekschriften tot machtiging dienen jaarlijks hernieuwd te worden vóór 31 maart,
teneinde de gemeentelijke diensten in staat te stellen de nodige schikkingen te treffen
voor het toekennen van de plaatsen. In principe en behoudens overmacht of gewijzigd
beleid wordt dezelfde plaats toegekend als het voorgaande jaar.

Art. 538 :

Het verschuldigde bedrag dient te worden gestort op rekening van het gemeentebestuur
De Panne. Het bedrag wordt bepaald in een afzonderlijke belastingsverordening ter zake.

Art. 539 :

Vóór de plaatsing van de strandcabines dient contact opgenomen te worden met de
bevoegde gemeentelijke dienst. Deze dienst komt ter plaatse op het strand om de juiste
plaats aan te duiden en de cabine te keuren. Enkel de cabines die in goede staat van
onderhoud zijn en die in een frisse witte kleur geschilderd zijn, worden goedgekeurd en
mogen op het strand geplaatst worden. Afgekeurde cabines dienen eerst herkeurd te
worden, nadat de nodige onderhoudswerken uitgevoerd zijn, vooraleer ze op het strand
kunnen
geplaatst
worden.
Alle schade dient te worden hersteld (rotte houtdelen, gebroken ramen, ..). De vervanging
van rotte delen moet gebeuren in eenzelfde [of een gelijkwaardig] materiaal (hout) en moet
in hetzelfde vlak gebeuren en over de volledige breedte van het paneel. Opgenagelde
planken, latten, stukken rolluik enz. worden niet goedgekeurd.

Art. 540 :

Elke strandcabine mag voorzien zijn van een naambord en/of herkenningsteken dat mag
worden aangebracht aan de voor- en achterzijde van de cabine. Dit
naambord/herkenningsteken mag maximaal 20 cm hoog zijn. De breedte van het bord is
maximaal de breedte van de cabine. Het wordt aangebracht tegen de bovenzijde van de
cabine. Het aanbrengen van een herkenningsteken is onderworpen aan de
voorafgaandelijke goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen.
Ook het door het gemeentebestuur toegekende nummer dient aangebracht te worden op
de aangeduide plaats.

Art. 541 :

Beschadigde en verdwenen nummers worden vervangen door het gemeentebestuur. De
eigenaars die hun cabine(s) verkopen of niet langer op het strand wensen te plaatsen,
dienen het toegekende huisnummer terug te bezorgen aan het Gemeentebestuur. De
verkochte cabine(s) kunnen enkel op dezelfde plaats terugplaatst worden en dit na
aanvraag door de nieuwe eigenaar.
Bij het plaatsen van de strandcabines op het strand, moet de lijnrichting gevolgd worden,
opgegeven door het Gemeentebestuur aan de hand van palen. Ook de volgorde van de
nummers dient gerespecteerd te worden. (Van nummer 1 aan het Leopold I monument tot
nummer 550 aan het Canadezenplein).
Na de plaatsing op het strand is het verboden de strandcabine nog te verplaatsen.

Art. 542 :

Art. 543 :

Op redelijke afstanden zal een ruimte gelaten worden teneinde de badgasten toe te laten
zich naar het strand te begeven. De plaatsing van de strandcabines wordt enkel toegelaten
in de zones aangeduid op het strandplan.

Art. 544 :

Het is verboden:
1) Strandcabines en strandtenten te plaatsen in de duinen.
2) Kampeertenten te plaatsen op het strand.
Ten allen tijde, en na overleg met de desbetreffende eigenaars, kan het
gemeentebestuur opteren om de cabines de te verplaatsen of op andere wijze op het
strand te plaatsen.

Art. 545 :

De strandcabines dienen vervaardigd te worden uit duurzaam materiaal, gemakkelijk uit
elkaar te nemen zijn en stevig opgezet worden. De dakbedekking moet vervaardigd zijn uit
zink.
De nieuwe cabines, te plaatsen op gemeentelijke of op private grond, moeten de volgende
afmetingen hebben:
- breedte van voor- en achterzijde
1.80 m
- diepte van voor- naar achterzijde
2.00 m
- totale hoogte van de voorzijde
2.20 m
- totale hoogte van de achterzijde
1.80 m
Deze afmetingen mogen niet overschreden worden.
- Zich steunende op gegronde redenen, mag het schepencollege de plaatsing toelaten
van cabines die een bredere voorzijde en achterzijde hebben.

Art. 546 :

De strandcabines zullen door de eigenaar of door de gebruiker ervan steeds in goede staat
van onderhoud gehouden worden en voorzien van een sterk en stevig slot. De
strandcabines zullen steeds in een frisse witte kleur geschilderd zijn.

Art. 547 :

De strandcabines die niet voldoen aan de voorschriften van hierboven, inzonderheid deze
met loshangende onderdelen, deze die vuil zijn of onfris geschilderd, moeten bij de eerste
aanzegging van de gemeentelijke diensten door de eigenaar of door de gebruiker in orde
gebracht worden overeenkomstig de voorschriften ofwel van het strand worden verwijderd.
Gebeurt dit niet binnen de zes dagen na de aanzegging, dan zal de betwiste strandcabine
op kosten en risico van de overtreders door de zorgen van het gemeentebestuur van het
strand verwijderd worden.
Strandcabines geplaatst in overtreding met huidig reglement kunnen door het
gemeentebestuur worden verwijderd op kosten en risico van de overtreders, eigenaars of
gebruikers, wanneer deze weigeren of nalaten zich aan de voorschriften van dit
reglement te onderwerpen.

Art. 548 :

Het is verboden op strandcabines opschriften of reclameteksten aan te brengen
behoudens op de hoekcabines die aan de bovenzijde de naam van de concessiehouder
mogen dragen. Het is ten strengste verboden op de daken van de strandcabine te klimmen
of op de daken van de cabines te lopen. Eventuele schade voortspruitende uit het klimmen
of lopen op de daken van de strandcabines valt ten laste van de overtreder.
Het is ten strengste verboden de cabines te gebruiken voor andere doeleinden dan deze
waarvoor ze bestemd zijn. Overnachten in de cabines is verboden.

Art. 549 :

Wie een strandcabine huurt of heeft, moet de omgeving daarvan rein houden. Dit moet
geschieden tot in de helft der zone tussen zijn badkar of cabine en de nabijgelegen cabine
en/ of badkar, en indien er geen andere cabine of badkar is, tot op een afstand van 5 meter.

