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GR/2022/000 - GOEDKEURING REGLEMENT CAMPERPLAATSEN.

De gemeenteraad,

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer van 16 maart 1968;

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;

Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;

Gelet op het Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en 
het gebruik van de openbare weg van 1 december 1975;

Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald van 11 oktober 1976;

Gelet op het decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en 
bekostiging van de verkeerstekens van 16 mei 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens van 23 januari 2009;

Gelet op de omzendbrief betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie van 
het wegverkeer van 4 april 2009;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 november 2020 houdende goedkeuring van het 
reglement gemeentelijke administratieve sancties;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2021 houdende goedkeuring van het 
aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer: Boekweithof;



Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2021 houdende goedkeuring van het 
aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer: Kruisstraat;

Overwegende dat de gemeente, ter bevordering van het toerisme, 4 camperplaatsen heeft ingericht 
met name 2 in het centrum, t.h.v. Boekweithof en 2 aan de Kruisstraat, t.h.v. de camping De Rode 
Sluis;

Overwegende dat het belangrijk is de regels voor het gebruik van deze camperplaatsen vast te 
leggen,

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Art. 1. Volgend reglement camperplaatsen goed te keuren.

Algemene bepalingen. 

Alle hoofdstukken van het Reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties, zoals vastgesteld bij 
gemeenteraadsbesluit van 24 november 2020, zijn integraal van toepassing.

Behoudens in geval van erkende kampeerterreinen of andere vergunde plaatsen in het kader van 
de  Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, is het verboden om op de openbare weg langer dan 24 
uren, op het openbaar domein of op openbare plaatsen te overnachten of te verblijven in 
verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning worden gebruikt of kunnen worden gebruikt, zoals 
woonwagens, kampeerwagens, voertuigen, afgedankte voertuigen, tenten enz.

De camperplaatsen.

De camperplaatsen zijn gelegen:

1. Op het parkeerterrein in het Boekweithof nabij het kerkhof centrum.

2. Langs de Kruisstraat nabij camping De Rode Sluis.

De camperplaatsen zijn exclusief voorbehouden aan kampeerauto’s. Voor andere voertuigen is  het 
niet toegestaan op het terrein te parkeren of te overnachten. Dit wordt aangeduid met het 
verkeersbord E9h.

Op de camperplaatsen zijn enkel rijklare voertuigen toegelaten.

De gebruikers.

De gebruikers van de camperplaatsen zijn rechtmatige eigenaars of huurders van hun kampeerauto.

Het aantal bewoners van de kampeerauto mag niet meer zijn dan het aantal slaapplaatsen voorzien 
in het voertuig.

Bezoek is toegestaan op verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Het gebruik.



De camperplaatsen zijn het hele jaar door kosteloos toegankelijk voor gebruik, behoudens in geval de 
dienst mobiliteit beslist om deze tijdelijk op te heffen in functie van evenementen, wegenwerken,… 
(niet limitatief).

Het is niet mogelijk om een standplaats te reserveren.

De gebruiker verbindt zich ertoe correct op de aangegeven standplaats te parkeren.

De maximale gebruiksduur bedraagt 72 opeenvolgende uren.

Orde en netheid.

Op de camperplaatsen zijn geen faciliteiten aanwezig.

Het wassen van een kampeerauto is verboden op de camperplaatsen. Het reinigen van de voorruit 
en zijruiten van de bestuurderscabine is wel toegelaten.

Het is verboden om het chemisch toilet te lozen in de riolering of de straatkolken.

Neem je afval mee of laat het achter in de voorziene containers/vuilnisbakken, niet ernaast.

Gebruikers van de camperparkings dienen de omgeving (gebouwen, planten en dieren…) te 
respecteren. Vandalisme, agressiviteit, provocerend en/of aanstootgevend gedrag en nachtlawaai 
worden niet geduld. Radio’s en andere apparatuur mogen slechts gebruikt worden op een wijze, die 
niet storend is voor andere gebruikers van de camperparking of de omwonenden. Op geen enkele 
wijze mag de veiligheid van de andere gebruikers van de camperparking of van de omwonenden op 
welke wijze dan ook en door middel van welk voorwerp dan ook in het gedrang gebracht worden.

Tarieven.

Het gebruik van de standplaats is kosteloos.

Veiligheid.

Aan de bomen of struiken op het terrein mogen geen waslijnen of touwen opgehangen worden.

Er mag geen open vuur aangemaakt worden.

Er mogen geen luifels of tenten geplaatst worden.

Geen tafels of stoelen bijplaatsen of laten staan.

Noodnummers.

Hulpdiensten (ziekenwagen/brandweer) 112

Politie 101

Antigifcentrum +32 (0)70 245 245

Wachtdienst geneesheer 09 349 64 74

Slotbepalingen.



Het is verboden om op de camperplaatsen handel te drijven en publiciteit te voeren.

Het gemeentebestuur van Moerbeke-Waas kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, 
vandalisme of schade die zich zou voordoen aan de kampeerauto of ander materiaal van de 
gebruiker.

Inbreuken.

Inbreuken op deze artikelen kunnen gesanctioneerd worden met een gemeentelijke administratieve 
sanctie overeenkomstig de bepalingen van het Reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties, 
zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 24 november 2020, onverminderd de inbreuken op 
het Strafwetboek.

 

Art. 2. Deze beslissing bekend te maken op de webtoepassing en ter kennis te brengen van de 
toezichthoudende overheid via de overzichtslijst zoals bedoeld bij decreet lokaal bestuur van 22 
december 2017.

Namens de gemeenteraad,

Karin Van de Sompel

Get. Algemeen directeur

Peter De Bock

Get. Voorzitter

Voor eensluidend uittreksel,

9180 Moerbeke, 29 maart 2022.

De Algemeen directeur,

#$ondertekening2$#

#$stempel$#

De Voorzitter, 

#$ondertekening1$#
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