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Huishoudelijke reglement Park Casier
Artikel 1. Toepassingsgebied
1.1. Dit reglement heeft betrekking op het park Casier, Stationsstraat 34 te Waregem
1.2. Het reglement is niet van toepassing op activiteiten van personen die door het stadsbestuur werden
aangesteld voor de exploitatie, het toezicht of het beheer van het kasteel, het koetshuis of het park
of op derden die handelen in opdracht en onder toezicht van deze personen.
Artikel 2. Openingstijden
2.1. Het park is toegankelijk volgens volgende openingstijden:
- van april tot en met oktober: van 8.00 uur tot 22.00 uur
- van november tot en met maart: van 8.00 uur tot 19.00 uur
2.2. Bij krachtige wind, dreigend onweer, storm of ander mogelijk gevaar is het betreden van het park
verboden.
Artikel 3. Algemene toegankelijkheid
3.1. Het park is uitsluitend toegankelijk voor voetgangers (wandelaars, joggers, fietsers jonger dan 9 jaar
en rolstoelgebruikers) en voor honden aan de leiband.
3.2. Fietsers, ruiters, menners en gemotoriseerd verkeer zijn niet toegelaten in het park.
Artikel 4. Hondenloopweiden
4.1. De hondenloopweiden zijn afgebakende zones aan de rand van het park waar honden vrij, zonder
leidband, mogen rondlopen.
4.2. De hondenloopweiden zijn fysiek gescheiden van het park. De terreinen zijn gans het jaar door vrij
toegankelijk via de Marcel Windelsstraat en zijn niet onderworpen aan de openingsuren, die van
toepassing zijn voor de rest van het park.
4.3. In een hondenloopweide mogen meerdere honden uitgelaten worden. De begeleiders blijven
verantwoordelijk voor het gedrag van de hond die zij begeleiden.
4.4. Hondenloopweiden zijn geen hondentoilet.
Artikel 5. Speelzones
5.1. De speelzones zijn die delen van het park, voorzien van speeltoestellen, waar jongeren vrij kunnen
spelen.
5.2. De speeltoestellen mogen enkel worden gebruikt voor de functies en door de doelgroepen waarvoor ze
ontworpen zijn.
Artikel 6. Zones voor natuurontwikkeling
6.1. De zones voor natuurontwikkeling zijn verlaagde terreinen in het park die door een aangepast
maaibeheer evolueren naar een bloemrijk vochtig grasland.
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6.2.

De zones voor natuurontwikkeling mogen enkel betreden worden via de aangelegde paden.

Artikel 7. Vijvers en grachten
7.1. Het recreatief gebruik van de waterpartijen in het park door vissers, zwemmers, schaatsers,roeiers,
kajakkers, duikers, zeilers, surfers, … is verboden.
Artikel 8.
8.1. Het
8.2. Het
8.3. Het
8.4. Het
8.5. Het
8.6. Het
8.7. Het

Rust en netheid
is verboden de rust van andere bezoekers te verstoren.
is verboden schade toe te brengen aan de infrastructuur van het park.
is verboden vuur te maken.
is verboden afval achter te laten, uitgezonderd in daartoe bestemde afvalkorven.
is verboden tenten en andere, al dan niet tijdelijke, constructies te plaatsen.
is verboden commerciële activiteiten, met inbegrip van commerciële reclame, te voeren.
is verboden drukwerk of andere documenten uit te hangen of te verspreiden.

Artikel 9. Planten en dieren
9.1. Het is verboden vegetatie (bloemen, vruchten, paddenstoelen, …) te plukken of te verwijderen.
9.2. Het is verboden dieren te voederen.
9.3. Het is verboden dieren en hun jongen, eieren, nesten of schuilplaatsen te verstoren.
9.4. Het is verboden dieren te vangen, te doden, te verplaatsen of uit te zetten.
9.5. Honden moeten altijd aan de leiband lopen in het park, met uitzondering van de hondenloopweiden.
9.6. Iedereen die een hond begeleidt moet de hondenpoep opruimen, ook in de hondenloopweiden.
De zakjes met de uitwerpselen mogen worden gedeponeerd in de afvalkorven of meegegeven worden
met het gewone huisvuil.
Artikel 10. Onderrichtingen
10.1. Toezichters kunnen bezoekers en gebruikers van het park, omwille van de veiligheid, met het oog op
het bewaren van de rust of de bescherming van de flora en fauna, richtlijnen geven. De bezoekers en
gebruikers moeten zich gedragen volgens deze richtlijnen en kunnen, indien nodig, de verdere toegang
tot het park worden ontzegd.
Artikel 11. Afwijkingen
11.1. Het college van burgemeester en schepenen kan, in uitzonderlijke omstandigheden, een afwijking op
dit reglement toestaan voor occasionele activiteiten.
11.2. De aanvraag voor een afwijking moet minstens 1 maand van tevoren, schriftelijk of via elektronische
drager worden toegezonden aan het stadsbestuur. De aanvrager maakt hierbij gebruik van de
“activiteitenfiche” die terug te vinden is op de website van de stad,
www.waregem.be/activiteitenfiche of te verkrijgen in de stadswinkel.
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