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Politiereglement:"verbod op slipjacht in Voeren" 

Het college 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn  
 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht op 
de gemeenten en latere wijzigingen 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen 
 
Gelet op het hersteldecreet van 23 januari 2009 
 
Gelet op de wet van 16 maart 1968 en latere wijzigingen betreffende de politie over het wegverkeer van en artikel 113 

van het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer 

Gelet op de wetten betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968 

Gelet op de artikelen 42 §3 het Vlaamse Gemeentedecreet, 119 van de NGW zoals gewijzigd bij wet van 12.12.2006, 

130bis en artikel 135§2 van de NGW strekkende de veiligheid op de openbare wegen waardoor het college van 

Burgemeester en schepenen de verantwoordelijkheid krijgt voor de reglementen van beperkte duur 

Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het 

gebruik van de openbare weg (Wegcode) en op het KB van 9 januari 2007 tot wijziging hiervan  

Gelet op het MB van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de 

verkeerstekens worden bepaald 

Overwegende op het feit dat de aangevraagde activiteiten niet plaatsvinden vóór de bijeenroeping van de 

eerstvolgende college van burgemeester en schepenen 

Overwegende de aanvraag van Tycho Korbee, Triple B Hunt; Heijermansstraat 2, 3532 EG Utrecht, Nederland voor 

het houden van slipjachten op de volgende data: 12/11/2015, 6/2/2016, 19/2/2016 en 5/3/2016 

Dat het ons bestuur toekomt om een vergunning toe te staan of te weigeren 

Overwegende het feit dat de heer Joop Steenbergen vorig jaar, na de afloop van de slipjacht 2014, al op de hoogte 

werd gebracht van een toekomstig verbod tot het houden van een slipjacht op openbare domeinen (wegen, paden, 

boswegen, wandelwegen, enz); 

Dat het echter enkel de burgemeester of het bestuur toekomt om te oordelen over een risicovolle en verstorende 

activiteit op ons openbaar domein; 
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Overwegende het feit dat de burgemeester als vertegenwoordiger van de Vlaamse, Belgische en Provinciale 

Overheden evenmin kan ingaan op de vraag voor het houden van een activiteit in samenwerking met een bedrijf dat 

voor een groot deel niet in orde is met de decretale of wettelijke verordeningen en besluiten (milieu, 

landbouwuitbating, hoteluitbating, ruimtelijke ordening, …). 

Dat de redenen voor de weigering op basis van deze gegevens gebaseerd zijn op het feit 

dat het verlenen van een toelating gelijk zou staan met een vorm van erkenning van het huidige onwettelijke 

concept, 

dat ons bestuur door de ontstane overtredingen geen enkele verplichting of enig recht onderkent om welke 

toelating dan ook te geven voor een activiteit die een uitbreiding of zelfs maar een tijdelijke verbreding zou 

kunnen betekenen van met de decreten en wetten tegenstrijdige activiteiten, 

dat een dergelijke toelating door het ambt van de burgemeester of van het bestuur in het algemeen bij de 

aanvragers mogelijk een vorm van permanent recht op organisaties van deze aard zou kunnen 

veronderstellen,  

dat de burgemeester in deze dient te handelen als de bewaarder van de wettelijkheid op het grondgebied van 

de gemeente Voeren en dat hij persoonlijk als burgemeester of als voorzitter van het College conform 

daarmee zichzelf geen enkel recht kan of wenst toe te kennen om af te wijken van de decreet- en wetgevers;  

Overwegende dat de burgemeester vaststelt dat er evenmin toelating werd gevraagd aan en verkregen werd van  

 het Agentschap Natuur en Bos (dat de minister vertegenwoordigt) 

 van Natuurpunt.  

Hij werd er integendeel van op de hoogte gebracht dat de aanvrager noch van het Agentschap, noch van Natuurpunt 

enige toelating krijgt om hun eigendommen op meerdere plaatsen te doorkruisen. De burgemeester wijst erop dat de 

organisator daarmee de particuliere en publieke rechten van het Agentschap en Natuurpunt overtreedt 

Overwegende dat de organisator vanaf onze openbare wegen ook speciaal aangelegde wandeltracés doorkruist of 

volgt en dat de burgemeester dit beschouwt als onverantwoord, gevaarlijk voor de normale gebruikers en niet dus 

toelaatbaar; dat dit bovendien ingaat tegen de bedoelingen en visie van ons bestuur en andere besturen of 

organisaties 

Overwegende dat er totaal geen aandacht wordt geschonken en dus totaal voorbijgegaan wordt aan de juridische 

toestand van de gebruikte terreinen die grotendeels of fragmentair zowel in Habitatrichtlijngebied, beschermd 

Natuurgebied en in Stiltegebied liggen 

Overwegende dat het voorgaande volgens kenners schade toe kan brengen aan de flora en ook het leven van diverse 

diersoorten kan verstoren; dat de burgemeester deze opmerkingen daarom beschouwt  als een aanvullende reden om 

de afweging te maken voor een negatief advies over het hele gebied 

Overwegende dat het de burgemeester voorkomt dat de organisator geen contact opnam met de waterbeheerder van 

de Noor; overwegende dat er door deze activiteit nochtans ook een waterverstoring zou kunnen optreden en dat in 

tegenstelling tot wat sommigen vermenen te weten zij geen enkele oever- of bodemwijziging mogen aanbrengen of 

veroorzaken zonder daarvoor vooraf een toelating te hebben verkregen van de waterbeheerder en dat dit ook geldt op 

plaatsen waar de waterloop door private terreinen stroomt 

Overwegende dat de burgemeester op de plannen vaststelt dat op de een of andere manier – zij het zelfs op privaat 

domein – water wordt doorkruist of oversprongen en dat hij zich daarbij niet kan voorstellen dat er geen schade 

aangebracht zal/kan worden 

Dat het zeker is dat hierbij enkel de Noor bedoeld kan worden die ook midden een privaat domein eigendom is van de 

overheid en dus niet van de medeorganisator 

Dat een verstoring (gevallen paardendrollen kunnen dodelijk zijn voor bepaalde afwaarts zwemmende en etende 

vissoorten)(het afbreken van bermen) dus zeker schadelijke gevolgen kan hebben; 

Overwegende het gedrag van vorige deelnemers tegenover de eigen inwoners of gebruikers en het verstoren van hun 

normale passage op de openbare weg (zie ook brief aan J. Steenbergen met de aankondiging van het verbod na 

2014) 
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Overwegende dat het stopvoorstel op de terreinen van de heer Meddens een poging is om een stop op het openbare 

domein zogenaamd te voorkomen. De burgemeester stelt echter vast dat de slipjagers er niet kunnen geraken zonder 

het openbaar domein te gebruiken voor deze vorm van wedstrijd (al dan niet zonder prijzen). 

Gelet op het onderzoek van het dossier door de burgemeester 

Overwegende dat, in belang van de openbare orde, de veiligheid en de rust, het noodzakelijk is maatregelen te treffen 

besluit 

met 4 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 

Artikel 1 Om al deze redenen en gehoord het verslag van de burgemeester acht het College over meer dan 

voldoende gegevens te beschikken om een toelating te weigeren voor het houden van slipjachten op 

openbare domeinen (wegen, bossen, enz) en weigert het ook de toelating om ze te doorkruisen of 

zelfs maar over te steken.  

Zodoende  

 is elk gebruik of doorkruising van openbare wegen, wandelwegen, boswegen, enz verboden voor het 

houden van de aangevraagde slipjachten 

 worden de drie stopplaatsen verboden voor zover ze gelegen zijn in de gemeente Voeren, op het 

openbaar domein of indien ze slechts via openbaar domein (of private terreinen van mensen die geen 

toelating wensen te geven) bereikbaar zijn.  

dient de vergunning ook geweigerd te worden ter voorkoming van incidenten zoals vorig jaar waarbij 

geen doorgang werd verleend aan de gemeentelijke diensten door moedwillig de weg te versperren 

Artikel 2 Als administratief hoofd van de politie zal de burgemeester aan onze politiediensten vragen om 

controles uit te voeren en een rapport van de activiteiten op te stellen. Overtreders, alsmede de 

inrichters lopen het risico op verbalisering. Hij wenst op deze manier, binnen zijn ambtelijke 

bevoegdheid, de openbare orde in twee van haar drie componenten (de openbare rust, de openbare 

veiligheid) te doen naleven. 

Artikel 3 Voor zover door wetten, decreten, algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen zijn 

voorzien, worden de inbreuken op deze verordening bestraft met politiestraffen 

Artikel 4 Onderhavig besluit wordt afgekondigd overeenkomstig het gemeentedecreet en zal ter plaatse bekend 

gemaakt worden door er de wettelijke signalisatie aan te brengen 

Artikel 5 Afschrift van onderhavig besluit toe te zenden aan: 

 directie federale Taken, Toezicht en Bezwaren, Hasselt 
 de Griffie van de Rechtbank van 1

ste
 aanleg te Tongeren 

 de Griffie van de Politierechtbank van Tongeren 
 de Lokale politie van en te 3790 Voeren 
 Natuurpunt 
 Agentschap Natuur en Bos 

 

Gezien en goedgekeurd door het college van  

burgemeester en schepenen in zitting van woensdag 14 oktober 2015 

(get.) Maike Stieners          (get.) Huub Broers 

Secretaris              Burgemeester-voorzitter 

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL 

Maike Stieners                   Huub Broers 

Secretaris                                                                                                                       Burgemeester 

 


