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Artikel 1.
Het politiereglement houdende Parkreglement Mesen wordt goedgekeurd als
volgt:
1. Toegang
1.1 Het park is vrij toegankelijk van de officiële zonsopgang tot de officiële
zonsondergang. De toegang is voorbehouden voor voetgangers. Op de
plaatsen waar dit uitdrukkelijk door het gemeentebestuur vermeld wordt, is
de toegang geweigerd.
1.2 De toegang voor voertuigen, met inbegrip van (motor)fietsen en
mountainbikes is verboden, behalve voor voertuigen bestemd voor het
onderhoud van het domein en eventueel andere afwijkingen voorzien in dit
reglement.
1.3 De toegang tot het park wordt ten stelligste ontraden bij krachtige wind;
betreding van het domein gebeurt dan op eigen risico.
1.4 Het is verboden afsluitingen te beklimmen, erdoor te kruipen of ze te
beschadigen.
2. Dieren
2.1 Er mogen geen dieren uitgezet worden in het park.
2.2 Dieren mogen niet gevangen of gevoederd worden.
2.3 Het wegnemen of beschadigen van eieren of nesten van vogels die in het
park huizen, is verboden.
2.4. Laat uw hond niet loslopen. Leid uw hond niet op aanplantingen.
2.5 De toegang voor ruiters te paard en gespannen is verboden.
3. Vijver
3.1 De vijver dient niet voor recreatie: u kunt er dus niet op schaatsen, varen,
vissen of een andere watersport beoefenen.
3.2 Gooi niets in de vijver.
4. Afval
4.1 In de voorziene afvalrecipiënten kunt u afval kwijt van producten die u ter
plaatse verbruikt.
5. Planten
5.1 Beschadig of verwijder geen planten, bloemen, vruchten of zaden. Breng ook
geen nieuwe aanplantingen aan.
5.2 De beheersmaatregelen van het park laten niet toe dat dood hout verwijderd
wordt uit het park door onbevoegden.

6. Algemene regels
6.1 Het uitstallen van koopwaar, het vertonen van schouwspelen of het houden
van muziekuitvoeringen is niet toegelaten, tenzij met uitdrukkelijke
toestemming van het college van burgemeester en schepenen.
6.2 Het produceren van elektronisch versterkte muziek is verboden.
6.3 Er mogen geen reclameborden geplaatst worden, noch commerciële
berichten verspreid worden.
6.4 Vuur maken is niet toegelaten.
Artikel 2.
Onverminderd de straffen voorzien in andere wetten, worden overtredingen van
dit parkreglement gestraft met een gevangenisstraf van ten minste één dag en
ten hoogste zeven dagen, alsook met een geldboete van minstens één euro en
hoogstens vijfentwintig euro of met één van die straffen afzonderlijk.
Artikel 3.
Dit parkreglement wordt van kracht op de eerste dag van de maand volgend op
de datum van bekendmaking overeenkomstig artikel 112 van de Nieuwe
Gemeentewet.
Artikel 4.
Een afschrift van dit gemeenteraadsbesluit zal toegestuurd worden aan de
provinciegouverneur en aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te
Dendermonde, van de politierechtbank te Aalst en van het vredegerecht te Aalst.

