Formulier correct ingevuld te bezorgen dag van aankomst bij de
Lokale Politie Voeren, Einde 92, 3790 Sint-Martens-Voeren

JEUGDKAMPEN - VOERSTREEK
1. Naam Vereniging

-

Adres / Logeerplaats :

----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Datum aankomst

-

Datum vertrek :

-----------------------------------------------------------------------3. Contactpersoon
Naam

Voornaam

:
Adres

Geboorte Telefoon
Datum

4. Begeleiders :
Naam

voornaam

adres

Geboorte
datum

5. Deelnemerslijst
Aantal

Naam

Voornaam

Adres

Geboorte
datum

Beste bezoeker,
Als burgemeester van Voeren heet ik je van harte welkom. Ik hoop dat je een schitterend en ontspannend verblijf
zal hebben in onze gemeente.
Voeren is een natuurrijke gemeente waar de landbouw, de natuur en het toerisme in elkaar samenvloeien op iets
meer dan 5.000 ha grond. Dat vergt van ons allen begrip voor de anderen. Wanneer we ons als groep
verplaatsen denken we bijvoorbeeld ook aan de andere weggebruikers. Zeker in de zomertijd rijdt er in Voeren
heel veel landbouwverkeer. Houd daar rekening mee of haal geen gekke toeren uit. Het komt je eigen veiligheid
ten goede en maakt het de landbouwers gemakkelijker. Uiteraard vragen wij ook om geen afval achter te laten in
de bossen, langs de openbare weg of in de velden. Dat is niet netjes en iedereen vindt het fijn om langs propere
wegen te wandelen.
Voeren kent een vrij goed openbaar vervoersnet. De Lijn rijdt door elk dorp en doet dat op zeer regelmatige
tijdstippen. De verbindingen lopen van Voeren naar Visé, Riemst en Tongeren. Als je over de taalgrens richting
Aubel wil rijden, dan neem je de bussen van TEC.
We wonen hier met ongeveer 4.300 mensen. De Voerenaars zijn gastvrije mensen die ook wel houden van
goede afspraken met hun bezoekers. Als gemeentelijke overheid willen wij daar een handje bij helpen. Daarom
maakten wij een besluit waarin een en ander staat dat als leidraad kan dienen. Je krijgt het van de uitbater van je
jeugdkampplaats. Hij/zij zal aan je leiding vragen om een ontvangstbewijsje te ondertekenen. Ikzelf, de uitbater
en jouw leiding zijn ervoor verantwoordelijk dat jullie kamp op wieltjes loopt. We twijfelen er niet aan dat je daar
aan zal willen meewerken. Dat belooft dan het beste.
Ik wil in een paar woordjes uitleggen wat wij als gemeentebestuur proberen te bereiken met dit besluit. Het is niet
bedoeld om streng op te treden. Beschouw het als een handleiding voor een gezellig kamp.
de eerste dag willen wij graag dat je je verblijf en je activiteiten meldt bij onze politie in Sint-Martens-Voeren.
Als je het moeilijk hebt om je te verplaatsen, dan geef je zeker een seintje. In artikel 1 van ons besluit staat
wat je allemaal moet melden. Dat heeft alles met je eigen veiligheid te maken. Denk er ook aan dat je de
nodige verzekeringen hebt afgesloten.
de politie zorgt voor een kopie voor mijzelf. Als burgemeester sta ik trouwens ook altijd ter beschikking als dat
nodig zou blijken.
zoals je weet schrijft de wet voor dat je geen kampvuur mag houden op minder dan 200 meter van een
bosrand, veldgewassen, hagen,…(mits toelating van de ambtenaar van Bos en Groen) en op minder dan 100
meter van woningen, boerderijen, hotels, andere logies, ...
wij vragen ook dat er geen geluidsinstallaties gebruikt zouden worden in openlucht of tenten. Uiteraard mag
dat wel bij een vooraf aangevraagd kampvuur. Dat lijkt ons vanzelfsprekend. Mogen we toch vragen om ook
dan de nachtrust tussen 22.00 en 08.00 uur te bewaren.
over het huisvuil maak je best afspraken met de uitbaters of je zorgt in overleg zelf voor een container.
Gebruik ook onze glascontainers. Ze staan er ook voor jou. Heb je veel papier, dan vragen we om dit ook niet
bij het gewone huisvuil te gooien. Misschien kan je daarover ook afspreken met de beheerder.
Enkele belangrijke telefoonnummers van mensen die je altijd kunnen helpen

Natuur en Bos
0479/67.95.37 (Jan Wuytack)

Brandweer en Hulpdiensten
112

Burgemeester
0476/97.99.40 (of 04.381.99.56 tijdens de kantooruren)

Gemeentehuis
04/381.99.53 (Pascalle Rassin)

Politie centrale nummer
04/381.99.99

Politie interventie
0476/97.99.30 (deze ploeg is dag en nacht mobiel en bereikbaar)

VVV
04/381.07.36 (toeristische dienst Voerstreek)
Ik wens je een prettig verblijf in onze mooie gemeente. Met vriendelijke groeten,

Huub Broers
burgemeester

Gemeente Voeren
Gemeenteplein 1
3798 VOEREN

Aanvraagformulier voor de
organisatie van een kampvuur

Contactgegevens aanvrager
Naam vereniging:

……………………………………………………………………………..

Contactpersoon:

……………………………………………………………………………..

Adres:

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

e-mailadres:

……………………………………………………………………………..

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………..
Gsm-nummer tijdens kamp: ………………………………………………………………….
Gegevens kampplaats
Naam kampplaats: ……………………………………………………………………………..
Adres kampplaats: ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

Aanvraag kampvuur
Kampperiode:

……………………………………………………………………………..

Datum kampvuur: …………………….
………………………………………………………………….

Gelieve dit formulier te bezorgen aan

Gemeente Voeren
Pascalle Rassin
Gemeenteplein 1
3798 Voeren
pascalle.rassin@devoor.be
T: 04/3819953
Gsm 0476/987147

Hulpdiensten

112 is het Europees noodnummer dat u in de 27 lidstaten van de Europese Unie kan gebruiken in geval van
agressie, ongeval of in elke andere noodsituatie.

Nationale noodnummers
100 ambulance/brandweer
101 politie
105 Rode Kruis Vlaanderen
+32 (0)70 24 52 45 antigifcentrum
+32 (0)43 66 72 94 brandwondencentrum (CHU Luik)
+32 (0)22 68 62 00 brandwondencentrum (Militair Hospitaal Neder over Heembeek)

Politie Voeren
Einde 92
3790 Sint-Martens-Voeren
+32 (0)4 381 99 99 algemeen oproepnummer
+32 (0)476 97 99 30 interventieteam

Brandweer Bilzen-Voeren
Schietekamer 6
3798 Voeren
+32 (0)89 65 33 33 algemeen oproepnummer
112 voor dringende interventies

Dokters

Kinesitherapeuten

Drs. Ernon G.
Drees 16
3798 ‘s-Gravenvoeren
+32 (0)4 381 07 51

Wouters J.
Drees 16
3798 ‘s-Gravenvoeren
+32 (0)4 381 07 51

Apothekers

Delaunay O.
Dorpsstraat 46
3790 Moelingen
+32 (0)4 381 12 72

Krausch
Kloosterstraat 7
3798 ‘s-Gravenvoeren
+32 (0)4 381 02 93
Simon
Withuisstraat 13
3790 Moelingen
+32 (0)4 381 12 84

Ziekenhuizen
Clinique Notre-Dame Hermalle (CHC)
Rue Basse Hermalle 4
4681 Hermalle-Sous-Argenteau (Oupeye)
+32 (0)4 374 70 00

Tandartsen
Brouwers
Dr. J. Goffinstraat 9
3798 ‘s-Gravenvoeren
+32 (0)4 381 02 51
Tandartspraktijk Joskin-Lenaerts
Bovendorp 20
3798 ‘s-Gravenvoeren

AZ Vesalius Tongeren
Hazelereik 51
3700 Tongeren
+32 (0)12 39 61 11
AZ Maastricht
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht (NL)
+31 (0)43 387 65 43

Wachtdiensten
Huisartsen
MOELINGEN – ’S-GRAVENVOEREN – SINT-MARTENS-VOEREN – SINT-PIETERS-VOEREN
De medische wachtdienst Basse-Meuse is op werkdagen bereikbaar van 19.00 uur tot 08.00 uur op
het telefoonnummer: 04 379 09 00 en in het weekend en op feestdagen op het telefoonnummer: 04
374 09 34.
TEUVEN - REMERSDAAL
De medische wachtdienst is op werkdagen bereikbaar van 19.00 uur tot 08.00 uur en in het weekend
en feestdagen op het telefoonnummer:
087 30 01 23 (Thimister)
087 74 41 41 (Eupen)
Apothekers
De wachtdienst voor apothekers is online te raadplegen via de website www.apotheek.be
Je kan de apotheek van wacht opzoeken d.m.v. ingave van de postcode van Voeren
3790

Defibrillatoren
Moelingen  kerkhofmuur
’s-Gravenvoeren  gemeentehuis, Gemeenteplein 1
Sint-Martens-Voeren  VCCV “Het Veltmanshuis”, Kwinten 3
Teuven  tegen de muur van de oude pastorie, Gieveldstraat
Remersdaal  aan de kerk, bushalte

Reglement op het kamperen – politiebesluit van 26 juni 2004
GEMEENTE VOEREN
Zitting van : 26.06.2004
Aanwezig :
BROERS H., Burgemeester-Voorzitter
DUIJSENS J., SMEETS J. en HERENS J., Schepenen
DROEVEN N., LIEBENS R., WALPOT V., CASIER A.,
AUSSEMS E., ERNON G., NYSSEN W., HOUBIERS B.,
LEVAUX J. en KURVERS M.N.,
484.244
19. BETREFT: REGLEMENT OP HET KAMPEREN
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de afwezigheid door verlof van de heer gemeentesecretaris waardoor deze vervangen dient te worden
door BENOIT HOUBIERS jongste raadslid.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
gelet op de wet van 12 november betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten;
gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen;
gelet op het decreet van 28 april 1993 en latere wijzigingen houdende regeling voor het Vlaamse Gewest van het
administratief toezicht op de gemeenten;
Gelet op het feit dat het kamperen door jeugdbewegingen en niet-georganiseerde jeugd een sociale activiteit is
die toegelaten en gepromoot dient te worden op het grondgebied van onze gemeente,
Gelet op het feit dat dit ook gevolgen kan hebben voor de natuurlijke omgeving,
dat het zeker ook nodig is dat eventuele negatieve gevolgen voor de plaatselijke bewoners beperkt dienen te
worden,
Gezien dat het daarom nodig is een algemeen politioneel kader op te stellen waarmee rekening dient te worden
gehouden door de organisatoren,
Overwegende dat het in het belang is van de openbare orde, veiligheid en gezondheid, dat het kamperen in onze
gemeente gereglementeerd wordt;
Gelet op ons besluit dd. 21.06.2001 en het feit dat dit door omstandigheden aangevuld en aangepast dient te
worden,
Gelet op het feit dat door de politiewetgeving de terminologie over de politie aangepast dient te worden,
Dat daardoor het nieuwe besluit zijn uitvoering dient te krijgen met onmiddellijke ingang, zijnde per 1 juli 2004
Na naamafroeping. Bij 14 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
BESLUIT
Art 1
De eerste dag van hun verblijf op het grondgebied van de gemeente legt de verantwoordelijke persoon
of de leiding van de groep bij de lokale politie van Voeren te Sint-Martens-Voeren

een lijst neer van al de deelnemers met naam en adres

een opgave van de vertrekdatum

een opgave van de volgende activiteiten met de datum en de plaats waar ze doorgaan: bosspel,
barbecue, avondfeesten met geluidsinstallatie, kampvuur, nachtelijke trek- of zoektochten op de
openbare weg
Art 2
Een kopie van deze gegevens wordt ook overgemaakt aan de burgemeester van de gemeente
Art 3
Kamperen in open lucht, in tenten of schuilplaatsen in weiden en velden op minder dan 200 meter van
de bosranden is verboden, behalve wanneer het om erkende of geregistreerde bivak- of
kampeerplaatsen gaat
Art 4
Een kampvuur kan slechts gehouden worden op meer dan 200 meter van een bosrand en mits toelating
van de beambte van Bos en Groen. Hij bepaalt de veiligheidsmaatregelen die de organisatoren dienen
na te leven
Art 5
Een kampvuur kan slechts gehouden worden op meer dan 100 meter van woningen, andere bewoonde
entiteiten, boerderijen, hotels of elke andere logiesverstrekkende gelegenheid
Art 6
In openlucht of onder tenten mag geen gebruik gemaakt worden van geluidsinstallaties, behalve bij
vooraf gemelde kampvuren en eenmaal per kamp- of bivakperiode. De wet op de nachtrust dient
gerespecteerd te worden tussen 22.00 en 08.00 uur. De geluidslast bij groepsactiviteiten mag bovendien
de hoorbare buitennorm van 85 decibels nooit overschrijden. Dit geldt zowel voor binnen- als voor
buitenactiviteiten
Art 7
Het is ten strengste verboden huisvuil of huisvuilzakken achter te laten in en rond bossen. Het huisvuil
zal door de organisator in een door hem gehuurde container gedeponeerd worden. Hij draagt er ook zorg
voor dat het afval op een wettelijke wijze wordt verwijderd
Art 8
De uitbaters van de terreinen en bivakhemen leggen dit besluit ter ondertekening voor aan de
organisatoren van jeugdkampen en laten hen dit voor kennisneming ondertekenen alvorens het kamp
wordt ingericht
Art 9
De organisatoren van het jeugdkamp dienen op elk ogenblik een afschrift van hun verzekering voor
burgerlijke aansprakelijkheid en eigen schade te kunnen voorleggen
Art 10 Elke overtreding van deze verordening wordt bestraft met een onmiddellijke inning van 50€ bij de eerste
en 250€ vanaf de tweede en volgende overtreding, te betalen door zowel de gebruikers, als de uitbaters

Art 11
Art 12

Art 13

Art 14

Dit besluit treedt in voege op 1 juli 2004 en vervangt ons besluit dd. 21.06.2001
Dit besluit dient door de uitbater goed zichtbaar uitgehangen te worden in elke bivakplaats. De eigenaar
vergewist er zich van dat het besluit steeds aanwezig is op de vaste plaats. Hij/zij is persoonlijk
medeverantwoordelijk voor het naleven van het reglement.
Het besluit wordt afgekondigd in overeenstemming met de gemeentewet en zal ter kennis worden
gebracht van de federale politie van Voeren en de ambtenaar van Bos en Groen. Tevens wordt een
afschrift bezorgd aan de plaatselijke VVV die er zorg voor dient te dragen dat het bij haar leden wordt
verspreid.
Afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan:
de bestendige deputatie van de provincie Limburg
de griffie van de rechtbank van Eerste aanleg te Tongeren
de griffie van de politierechtbank van Tongeren
VANWEGE DE GEMEENTERAAD,

Waarnemend Secretaris,
B.HOUBIERS

De Voorzitter,
H. BROERS

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL UIT STAANDE DE ZITTING GOEDGEKEURDE NOTULEN,
Waarnemend Secretaris

Burgemeester

Reglement openbare rust – politiebesluit van 25 april 2003
GEMEENTE VOEREN
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van :
25.04.2003
Aanwezig : Dhr. BROERS H., Burgemeester-Voorzitter
DUIJSENS J., SMEETS J. en HERENS J., Schepenen
DROEVEN N., LIEBENS R., WALPOT V., CASIER A.,AUSSEMS E.,
ERNON G., NYSSEN W., HOUBIERS B., HAPPART G., LEVAUX J.
en KURVERS M.N., Raadsleden
582
MARKOVIC D., Secretaris
15.I BETREFT : POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE OPENBARE RUST
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de gemeentewet;
Na naamafroeping. Bij 8 stemmen voor, 7 stemmen tegen en / onthoudingen
BESLUIT
AFDELING I : LAWAAIBESTRIJDING
1. Algemene bepalingen
Art 1.
Onverminderd de wetten en besluiten betreffende de bestrijding van de geluidshinder, zijn de
hiernavolgende bepalingen tot bestrijding van de geluidshinder van toepassing op het grondgebied van
de gemeente Voeren
Art 2.
Is verboden om het even welk geluid, gedurende de dag en de nacht, veroorzaakt zonder reden of
zonder noodzaak of dat is toe te schrijven aan een gebrek van vooruitzicht en voorzorg en dat van aard
is de rust van de inwoners in het bedrang te brengen.
Art 3.
Onverminderd de toepassing van artikel 2 is het gebruik van de geluidsbronnen vermeld in artikel 4 tot
en met 16 onderworpen aan de in deze artikelen vermelde bijzondere voorschriften
2. Bijzondere bepalingen en voorschriften
Art 4.
§ 1. Het is verboden op de openbare weg en op de openbare plaatsen (groene zone, parken en andere)
in open lucht radio’s, televisietoestellen, juke-boxen, grammofonen, registreerapparaten, luidsprekers en
in het algemeen alle soorten ontvang- en zendtoestellen te laten functioneren, tenzij de voortgebrachte
geluidssterkte het niveau van 45 dB (A) niet overtreft.
§ 2. In afwijking van §1, is het verboden elektronisch versterkte muziek in voertuigen te produceren,
welke hoorbaar is buiten het voertuig.
Art 5.
De burgemeester kan voor het grondgebied van de gemeente of een gedeelte ervan of zelfs voor
particuliere gevallen, afwijkingen toestaan op de bepalingen van artikel 4 ter gelegenheid van
feestelijkheden of vieringen.
Art 6.
Het gebruik van voertuigen uitgerust met of voorzien van luidsprekers en bestemd voor het maken van
reclame of propaganda is onderworpen aan de voorafgaande geschreven toelating van de
burgemeester. Die toelating kan in geen geval verleend worden voor de periode tussen 12 en 14 uur en
kan slechts toegestaan worden van 08 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur in de periode van 1 september tot
30 juni en van 08 tot 12 uur en van 14 tot 20 uur in de periode van 1 juli tot 31 augustus. Daarentegen
mag het voortgebrachte geluid het niveau van 50 dB (A) niet overschrijden in de woningen.
Art 7.
Het aanwenden van fluiten, sirenen, bellen, klokken, muziek, geluidwekkende hulpmiddelen, door
handelsinrichtingen, bewegende verkoopinrichtingen, venters of leurders, opkopers van oude of nieuwe
voorwerpen en dienstverleners, met het doel de aandacht te trekken op de verkoop van een product of
het verlenen van een dienst, is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toelating van de
burgemeester.
Het aanwenden tussen 20 en 8 uur (van 1 september tot 30 juni) en tussen 22 en 8 uur (van 1 juli tot 31
augustus) van fluiten, sirenen, bellen, klokken, muziek, meelijwekkende hulpmiddelen, door
handelsinrichtingen, bewegende verkoopinrichtingen, venters of leurders, opkopers van oude of nieuwe
voorwerpen en dienstverleners, met het doel de aandacht te trekken op de verkoop van een product of
het verlenen van een dienst, is verboden.
Tussen 08 en 20 uur (van 1 september tot 30 juni) en tussen 08 en 22 uur (van 1 juli tot 31 augustus)
mag de geluidssterkte van signalen, vermeld in de voorgaande alinea, niet meer dan 50 dB (A) bedragen
in de woning en zij mogen elkaar niet opvolgen met tussenpozen van minder dan één minuut en niet
langer van 10 seconden duren.
Art 8.
In werkhuizen of andere inrichtingen is het verboden tussen 22 en 07 uur het begin of het einde van de
arbeid of rustpauzen aan te kondigen door middel van signalen of andere geluidsbronnen die buiten de
gebouwen hoorbaar zijn. De in dit verband voorgebrachte geluiden mogen tussen 07 en 22 uur niet
langer dan 25 seconden duren.
Art 9.
Het gebruik in open lucht van houtzagen en grasmaaiers of andere werktuigen aangedreven door
ontploffings- en elektrische motoren is verboden tussen 20 en 8 uur. Op zondagen en wettelijke
feestdagen is het gebruik van dergelijke toestellen verboden behalve voor grasmaaiers, waarvan het
gebruik op zon- en feestdagen tussen 8 en 20 uur toegelaten wordt. De verbodsbepalingen van dit
artikel zijn echter niet van toepassing op landbouwmachines aangewend voor de normale exploitatie van
het bedrijf

Art 10. Het is verboden met ontploffingsmotoren aangedreven speeltuigen, experimenteertuigen en voertuigen
te gebruiken om er oefeningen, vertoningen, persoonlijke of groepsvermakelijkheden of wedstrijden mee
te houden of in te richten in open lucht, op openbare of private terreinen die gelegen zijn op minder dan
1.000 meter van woonwijken en woonkernen.
Afwijkingen op voorgaande alinea kunnen door de burgemeester voor het grondgebied van de gemeente
of een gedeelte ervan of zelfs voor particuliere gevallen worden toegestaan ter gelegenheid van
feestelijkheden of vieringen.
Art 11. Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen betreffende de jacht is het
verboden, zowel op de openbare weg als op private domeinen, binnenkoeren en op alle plaatsen
palende aan de openbare weg, vuurwapens af te vuren, om het even welk vuurwerk af te steken of
knalbussen of voetzoekers te laten ontploffen.
Deze verbodsbepaling is niet van toepassing op de schietoefeningen die ingericht worden op de
schietstanden welke onderworpen zijn aan de bepalingen van het Algemeen Reglement op de
Arbeidsbescherming. De burgemeester is ertoe gemachtigd toelating te verlenen tot het afsteken van
vuurwerk en het afschieten van knalbussen.
De bepalingen van afdeling 10 van het politiereglement betreffende de veiligheid en het gemak van
doorgang op de openbare weg blijven van toepassing.
Art 12. Het is verboden al dan niet automatische vogelschrikkanonnen of gelijkaardige toestellen, met inbegrip
van toestellen, al dan niet elektronisch versterkt, die het geluid laten horen van krijsende vogels, te
plaatsen en te laten functioneren op minder dan 100 meter van de dichtstbijzijnde woning.
Indien het terrein, waar het toestel geplaatst wordt, dit onmogelijk maakt, moeten de toestellen zo ver
mogelijk geplaatst worden van de dichtstbijgelegen woning.
Het is verboden deze toestellen te laten werken tussen 22 en 5 uur.
De ontploffingen en de aaneengesloten perioden van vogelgekrijs mogen elkaar niet opvolgen met
tussenpozen van minder dan 3 minuten.
De geluidssterkte van het vogelgekrijs, gemeten in de woningen mag niet hoger liggen dan de waarden
bepaald in artikel 3 van K.B. van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek
in openbare en private inrichtingen en het aaneengesloten voortgebrachte geluid, mag niet langer dan 10
seconden duren.
Art 13. Dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken door aanhoudend geblaf, geschreeuw of gekrijs. De
houders zijn evenwel niet strafbaar indien zij aantonen dat zij het dier een degelijke verzorging of
onderdak verlenen en zij de hinder niet hebben kunnen beletten.
Art 14. In de campings mogen de geluidsinstallaties niet gebruikt worden tussen 20 uur en 7 uur tenzij voor
dringende mededelingen. De maximum geluidsterkte van die installaties dient in verhouding te staan tot
de uitgestrektheid van het kampeerterrein.
Art 15. § 1. De aannemers, ambachtsleden en arbeiders mogen op de openbare weg en op de plaatsen die
toegankelijk zijn voor het publiek geen werktuigen of apparaten gebruiken die een geluid voortbrengen
van meer dan 75 dB (A)
§ 2. Zij moeten hun werken onderbreken tussen 20 en 7 uur op zondagen en wettelijke feestdagen.
Voor werken van openbaar nut of werken die om technische redenen niet kunnen onderbroeken worden
is een voorafgaande en geschreven machtiging van de burgemeester vereist. Het voortgebrachte geluid
mag de 60 dB (A) niet overschrijden voor het aandrijven van verlichtingsapparaten mogen geen
ontploffingsmotoren gebruikt worden.
Art 16. Het lossen van naar de markten in open lucht, aangebrachte koopwaren, bekken, kramen, dozen en
andere voorwerpen mag niet geschieden vóór 6 uur.
Art 17. Het gebruik van luidsprekers en zulkdanige apparaten of toestellen die opgesteld zijn in gebouwen,
afgesloten ruimten of op kampeerterreinen waarvan het geluid kan gehoord worden op de openbare
weg, kan op ieder ogenblik tijdelijk verboden worden door de politie, indien zij de openbare orde of rust
verstoren, of hinderend blijken te zijn voor de buren of wegens andere omstandigheden.
Art 18. Worden bestraft met de straffen bepaald bij artikel 22, zij die publieke of private vergaderingen
organiseren en de uitbaters van lokalen waar dergelijke vergaderingen gehouden worden, wanneer het
gerucht dat binnen gemaakt wordt, de bewoners uit de buurt hindert.
Art 19. Het geluidsniveau in dB (A) wordt gemeten met een geluidsmeter die minstens voldoet aan de
nauwkeuringheidsvereisten bepaald in de Belgische norm N.B.N. 576.80 met instelling van de “trage”
dynamische karakteristiek.
Voor elke meting of reeks van metingen met betrekking tot eenzelfde geluidsbron, wordt de geluidsmeter
afgesteld met behulp van een akoestische ijkbron.
Art 20. Wanneer geen andere wijze van meten is vastgesteld wordt het geluidsniveau gemeten op 1 meter
afstand van de geluidsbron en op een hoogte van 1 meter op de dichtbijgelegen grens van het domein.
Bij onmogelijkheid van het meten op 1 meter afstand of op de grens, wordt de hiertoe benaderende
afstand genomen.
Geluidshinder binnen de woningen, veroorzaakt door een geluidsbron van buitenuit, wordt gemeten met
gesloten deuren en vensters.
AFDELING II : VOOR PUBLIEK TOEGANKELIJKE GELEGENHEDEN EN ACTIVITEITEN IN OPENLUCHT
Art 21. Wordt bestraft met de straffen bepaald bij artikel 22, de uitbater van een drankslijterij die een besluit van
de burgemeester overtreedt, waarbij met het oog op de vrijwaring van de openbare rust, de sluiting van
zijn inrichting bevolen wordt.

Art 21 bis. De officier van bestuurlijke politie kan, na een eerste waarschuwing en tot de eerstvolgende
ochtendopening, de voor publiek toegankelijke gelegenheid sluiten, wanneer de uitbating ervan de
openbare rust verstoort, in de zin zoals bepaald in artikel 2. De uitbater die aan dit bevel tot sluiting geen
gevolg geeft, wordt bestraft met de straffen bepaald in artikel 22.
Art 21 ter. De officier van bestuurlijke politie kan, na een eerste waarschuwing, de voor publiek toegankelijke
manifestaties en activiteiten in openlucht, doen stopzetten, wanneer deze de openbare rust verstoren, in
de zin zoals bepaald in artikel 2. De verantwoordelijke voor deze manifestaties die aan dit bevel tot
stopzetting geen gevolg geeft, wordt bestraft met de straffen bepaald in artikel 22.
AFDELING III : STRAFBEPALING
Art 22. Overtredingen op onderhavig politiereglement worden gestraft met gevangenisstraf van één tot zeven
dagen en met een boete van één tot € 0,62 of met één van deze straffen alleen. Bovendien worden in
geval van inbreuk op artikel 11 de in beslag genomen vuurwapens verbeurd verklaard, overeenkomstig
artikel 553 van het Stafwetboek.
AFDELING IV : SLOTBEPALINGEN
Art 23. Het tegenwoordig reglement wordt van kracht onmiddellijk na de vereiste afkondiging.
Art 24. Elke vorige politieverordening of politiereglement van de gemeente Voeren en van haar deelgemeenten
betreffende hetzelfde onderwerp wordt opgeheven, op de datum waarop dit reglement van kracht wordt.

VANWEGE DE GEMEENTERAAD,
De Secretaris,
D. MARKOVIC

De Voorzitter,
H. BROERS

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL UIT STAANDE DE ZITTING GOEDGEKEURDE NOTULEN,
De Gemeentesecretaris,
De Burgemeester,

Reglement fuiven en bals – politiebesluit van 23 augustus 2001
GEMEENTE VOEREN
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van : 23.08.2001
Aanwezig : Dhr. BROERS H., Burgemeester-Voorzitter
DUIJSENS J., SMEETS J. en HERENS J., Schepenen
DROEVEN N., LIEBENS R., WALPOT V., CASIER A.,
AUSSEMS E., ERNON G., NYSSEN W., HOUBIERS B.,
HAPPART G., LEVAUX J. en KURVERS M.N., Raadsleden
MARKOVIC D., Secretaris
POLITIEBESLUIT I.V.M. FUIVEN EN BALS

582
28.M BETREFT :
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de artikelen 112, 114, 115, 117 eerste lid, 119 eerste lid, 133 en 135§2 van de nieuwe gemeentewet;
Overwegende dat krachtens deze artikelen de gemeente tot taak heeft te voorzien, ten behoeve van de inwoners,
in een goede politie, met name te waken over de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in
openbare gebouwen;
Overwegende dat dit in casu impliceert het tegengaan van inbreuken op de openbare rust, zoals vechtpartijen en
twisten met volkstoeloop op straat, tumult verwekt in plaatsen van openbare vergaderingen, nachtgerucht en
nachtelijke samenscholingen die de rust van de inwoners verstoren alsmede het handhaven van de orde op de
plaatsen waar veel mensen samenkomen zoals bij vermakelijkheden en plechtigheden, vertoningen en spelen in
drankgelegenheden en andere openbare plaatsen;
Na naamafroeping. Bij 14 stemmen voor, 1 stem tegen en / onthoudingen.
BESLUIT
Hoofdstuk 1
Openbare vergaderingen in open lucht
Art 1.
Vergunningsplicht
Het inrichten van fuiven, bals en danspartijen, optredens, e.d. in open lucht, op
openbaar domein of in open erven die op de openbare weg uitgeven, zijn aan een vergunning van de
burgemeester onderworpen.
Art 2.

Procedure
Deze toelating dient schriftelijk door de inrichter te worden aangevraagd aan de burgemeester minstens
2 maanden op voorhand. Bij hoogdringendheid kan de burgemeester afwijkingen toestaand op deze
termijn.
De aanvrager dient het volgende te vermelden:

de naam van de inrichtende persoon
de eventuele naam van de organisatie
de volledige identiteit van de personen die bij de organisatie betrokken zijn
de volledige identiteit van de inrichter, van zijn vervanger met de handtekeningen
het adres van de plaats waar de activiteit zal plaatsvinden
de datum en het uur van de aanvang, alsmede de verwachte duur van het evenement
de datum en het uur grote voorbereidende activiteiten zoals het uittesten van zware
geluidsinstallaties
het verwachte aantal deelnemers en het maximum toelaatbare personen (brandveiligheid)
het doel van de bijeenkomst
een attest van de afgesloten verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
vermelding van de telefoonaansluiting waar de inrichter gecontacteerd kan worden tijdens
de bijeenkomst of festiviteit (let op: bij vermelding GSM moet zekerheid bestaan dat er op
die plaats ontvangst is)
opgave van de capaciteit van de locatie waar het evenement zal doorgaan volgens de
inlichtingen verkregen door de inrichter, o.a. bij de locatiebeheerder
opgave van de ruimte die wordt ingenomen door allerlei materiaal en die dus afgetrokken
dient te worden van de toegelaten capaciteit (voorbeeld technische installaties die een deel
van de publieksruimte permanent innemen)
de door de organisatoren voorziene veiligheidsmaatregelen die ter plaatse tijdens de
activiteit controleerbaar zijn, alsmede de personen of de organisatie die voor de veiligheid
instaan
De burgemeester stelt de aanvrager binnen de vier weken na de aanvraag in kennis van de toelating of zijn
gemotiveerde weigering of verzoek tot aanpassing. Bij gebreke wordt geacht toelating te zijn verleend.
-

Het afleveren, het weigeren en het intrekken van een vergunning kan de gemeente in geen geval belasten.

Art 3.

Voorwaarden
Alle bijeenkomsten van aard de openbare weg te belemmeren, de vrijheid of zekerheid van het verkeer
te beletten, de burgers kan opruien, onrust kan doen ontstaan en dit zowel bij de deelnemers of
externen, de rust en de zekerheid van inwoners kan hinderen, zijn verboden.

Art 4.

Bijzondere voorwaarden
De burgemeester kan in de vergunning, of bij aparte brief, voor ieder afzonderlijk geval bijkomende
voorwaarden opleggen aan de inrichters i.v.m. de openbare orde (rust, veiligheid en gezondheid).
Hij kan alle maatregelen uitvaardigen die hij noodzakelijk acht voor het behoud van de openbare orde,
zowel bij het verlenen van de vergunning als erna (vb. beperking aantal deelnemers, verbod kentekens,
spandoeken, vlaggen te dragen, duur, uurregeling, maximum geluidsniveau, tot en met het verbieden
van de bijeenkomst)

Hoofdstuk 2
Art 5.

Openbare vergaderingen en bijeenkomsten in besloten plaatsen

Meldingsplicht
Het aantal bijeenkomsten in besloten plaatsen wordt beperkt tot 15 bijeenkomsten per plaats en per jaar,
de traditionele en jaarlijks weerkerende feesten en kermissen, kermisbals, carnavalsactiviteiten,
schuttersfeesten, dorpsfeesten, traditionele verenigingsactiviteiten en familiebijeenkomsten niet
meegerekend.
Onder bijeenkomsten wordt verstaan al de bijeenkomsten met een openbaar karakter o.a. bals, fuiven,
danspartijen en optredens van burgers, orkest, … Deze opsomming is niet limitatief.
De hierna vermelde openbare vergaderingen in besloten plaatsen zijn onderworpen aan de
meldingsplicht: bals, fuiven, danspartijen, optredens e.d..
Familiebijeenkomsten zijn niet onderworpen aan dit besluit.
De burgemeester is bevoegd de in de eerste alinea vermelde opsomming uit te breiden tot andere
categorieën van openbare vergadering in besloten plaatsen.
Van voornoemde activiteiten zal de burgemeester minstens 2 maanden op voorhand op de hoogte
worden gebracht. Dat dient schriftelijk te gebeuren.
Voor spontane, acute of onverwachte manifestaties zoals hoger beschreven, geldt de termijn van 2
maanden niet. Zij dienen wel schriftelijk ter kennis gebracht aan de burgemeester, minstens 24 uur op
voorhand. Hij oordeelt dan of ze geen inbreuk vormen op dit reglement en zal desgevallend verbiedend
optreden.

Art 8.

De meldingsprocedure
De aanvrager dient het volgende te vermelden:
de naam van de inrichtende persoon en vereniging
de eventuele naam van de organisatie
de volledige identiteit van de personen die bij de organisatie betrokken zijn
de volledige identiteit van de inrichter, van zijn vervanger met de handtekeningen
het adres van de plaats waar de activiteit zal plaatsvinden
de datum en het uur van de aanvang, alsmede de verwachte duur van het evenement
de datum en het uur grote voorbereidende activiteiten zoals het uittesten van zware
geluidsinstallaties
het verwachte aantal deelnemers en het maximum toelaatbare personen (brandveiligheid)
het doel van de bijeenkomst
een attest van de afgesloten verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
vermelding van de telefoonaansluiting waar de inrichter gecontacteerd kan worden tijdens
de bijeenkomst of festiviteit (let op: bij vermelding GSM moet zekerheid bestaan dat er op
die plaats ontvangst is)
opgave van de capaciteit van de locatie waar het evenement zal doorgaan volgens de
inlichtingen verkregen door de inrichter, o.a. bij de locatiebeheerder
opgave van de ruimte die wordt ingenomen door allerlei materiaal en die dus afgetrokken
dient te worden van de toegelaten capaciteit (voorbeeld technische installaties die een deel
van de publieksruimte permanent innemen)
de door de organisatoren voorziene veiligheidsmaatregelen die ter plaatse tijdens de
activiteit controleerbaar zijn, alsmede de personen of de organisatie die voor de veiligheid
instaan
De burgemeester stelt de inrichter zo spoedig mogelijk na de melding in kennis van de eventuele
regelende maatregelen i.v.m. de openbare orde (vb. voorbehouden plaatsen politie, beperking aantal
deelnemers, verbod kentekens, spandoeken, vlaggen, gevaarlijke of hinderlijke voorwerpen, maximum
geluidsniveau, aangepast sluitingsuur,…) welke hij de organisatie oplegt.
-

Het opleggen van deze regelende maatregelen kan de gemeente in geen geval belasten.
Art 9.

Indien er binnen de 4 weken voorafgaand aan de activiteiten geen opmerkingen of bijkomende
voorwaarden dan deze opgesomd in dit besluit worden overgemaakt aan de aanvragers, dan wordt
geacht dat de burgemeester instemt met de melding zoals deze bij de gemeente werd gedaan.

Hoofdstuk 3

Regels van toepassing op de artikelen onder de hoofdstukken 1 en 2

Art 10. Verplichtingen i.v.m. openbare orde, rust en veiligheid.
De inrichters van de bedoelde fuiven, bals en danspartijen, e.d. dienen de bepalingen van de basiswet
van 18 juli 1973 op de bestrijding van geluidshinder, van het Koninklijk Besluit van 24 februari 1977
houdende vaststelling van de geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen en van het
Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne nauwgezet na te leven, alsmede alle andere van kracht zijnde wettelijke en reglementaire
bepalingen.
Affiches
o

indien affiches of advertenties worden gebruikt om de manifestatie bekend te
maken, moet de inrichtende vereniging of ermee samenwerkende
verantwoordelijke duidelijk vermeld worden
o op de affiches of advertenties moet de verantwoordelijke uitgever vermeld worden.
De betrokkenen dienen zich in orde te stellen met eventueel verschuldigde
zegeltaksen
o de affiches moeten op de daartoe bestemde plaatsen of op privé-domein
opgehangen worden
Andere veiligheidsverplichtingen
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Organisatievormen

er dient een telefoonaansluiting met verklikerlamp te zijn in de onmiddellijke
omgeving van de activiteit
noodnummers dienen goed zichtbaar uitgehangen te worden
de uitgangen en nooduitgangen dienen vrij te blijven
de maximumcapaciteit van de zaal mag niet overschreden worden door het aantal
bezoekers aan de activiteit
de aanwezigheid van gevaarlijke en/of hinderlijke voorwerpen is niet toegestaan
het reglement dient op een goed zichtbare plaats op te hangen
de activiteit dient definitief beëindigd te zijn op het uur bepaald door het
gemeentelijk reglement of op een door de burgemeester vastgesteld uur
de organisatoren van massa-evenementen zorgen zelf ook voor een professionele
veiligheidscoördinatie, hetgeen ook wordt meegedeeld bij de aanvraag of melding
geen brandbare versiering en vuurwark in zaal of tent (overdekte ruimte)

o

het huidige besluit betreft organisaties door private personen al dan niet in
samenwerking met een vereniging of culturele groep of de organisatie van een
vereniging of culturele groep zelf
o organisaties (bals, fuiven, openluchtconcerten) met een massaal privaat karakter
kunnen enkel georganiseerd worden mits persoonlijke uitnodigingen aan de
genodigden werden verstuurd en de toegang voor derden niet mogelijk is. Ook
deze bijeenkomsten dienen gemeld te worden.
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
De inrichter dient een verzekering burgerlijk aansprakelijkheid af te sluiten of erover te
beschikken, met voldoende waarborgen zowel de materiële als de lichamelijke af te
geven met de aanvraag.
Art 11. Administratieve politiemaatregelen
-

-

de inrichters dienen te gehoorzamen aan de bevelen van de politie die tot doel hebben de
openbare orde, rust en veiligheid te vrijwaren of te herstellen. De burgemeester en diens
afgevaardigden (politie/brandweer) zullen te allen tijde toegang hebben tot de openbare
vergadering of bijeenkomst, zonder voorwaarden
indien geen vergunning werd aangevraagd of geen melding werd gedaan van de activiteit,
indien de vergadering of bijeenkomst geen vreedzaam karakter heeft, indien (de)
deelnemers gewapend zijn, of indien niet voldaan wordt aan de opgelegde voorwaarden,
kan de openbare vergadering door de politiediensten beëindigd worden. Dit kan op kosten
en risico van de inrichter. Dit geldt ook voor wanneer de beëindiging van de in
wanordelijkheden ontaarde vergadering de enige manier is om de orde te handhaven of te
herstellen.

-

Art 12. Sluitingsuur

Gevaarlijke en/of hinderlijke voorwerpen, voorwerpen die kunnen kwetsen of als wapen
bruikbaar zijn, kunnen voorafgaandelijk ten preventieve titel door de politiediensten in
beslag worden genomen
Herrieschoppers kunnen onmiddellijk uit de bijeenkomst verwijderd worden
Het gebruik van plastiek bekertjes kan worden vereist in bepaalde gevallen

De bedoelde fuiven, bals, danspartijen, optredens e.d. dienen uiterlijk om 03.00 uur afgelopen te zijn.
Het maken van muziek moet om 02.30 uur beëindigd te zijn.
Het afbouwen van de muziek naar 02.30 uur is noodzakelijk.
De inrichters dragen de verantwoordelijkheid om dit sluitingsuur na te leven. Zij dienen er dus op toe te
zien dat de inrichting om 03.00 uur gesloten wordt. Enkel verantwoordelijken voor de opruiming na de
activiteiten mogen vanaf dat ogenblik nog worden toegelaten.
Het sluitingsuur wordt opgeheven voor de volgende activiteiten en feestelijkheden:
kermissen en wijkkermissen
carnavalsactiviteiten
oudejaarsavond alsook de nacht na nieuwjaarsdag
schuttersfeesten
familiefeesten
traditionele verenigingsactiviteiten (zoals een harmonieconcert)
Art 13. Afwijkingen
Door de burgemeester kunnen bijkomende voorwaarden opgelegd alsook afwijkingen van de bepalingen
van dit reglement worden toegestaan.
Hoofdstuk 4

Overtredingen en strafbepalingen

Art 14. Zijn strafbaar met politiestraffen voor zover door wetten, decreten, algemene of provinciale
verordeningen geen straffen zijn voorzien zij die als inrichter of deelnemer onjuiste gegevens hebben
verschaft zoals bepaald in de artikelen van dit besluit
Hoofdstuk 5

Bekendmaking en inwerkingtreding

Art 15. Dit reglement zal worden bekendgemaakt zoals voorgeschreven door de artikelen 112 tot en met 115
van de nieuwe gemeentewet.
Het treedt in werking vanaf de datum van goedkeuring.
Overeenkomstig artikel 119 van de nieuwe gemeentewet worden de afschriften van dit reglement
toegezonden aan het bestuur van de Provincie Limburg, de griffie van de rechtbank van eerste aanleg,
aan de griffie van de politierechtbank, alsmede aan de federale politie van Voeren.
Art 16. Dit reglement wordt eveneens voor verspreiding overgemaakt aan de diverse organisatoren en
verenigingen.

VANWEGE DE GEMEENTERAAD,
De Secretaris,
D. MARKOVIC

De Voorzitter,
H. BROERS

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL UIT STAANDE DE ZITTING GOEDGEKEURDE NOTULEN,
De Gemeentesecretaris,
De Burgemeester,

Speelbossen in Voeren
Bossen en natuurreservaten zijn alleen toegankelijk op de aangeduide
(wandel)wegen en openbare wegen. Dat is om de dieren te beschermen en jonge
planten te behoeden voor vertrappeling.
Om een bosspel of sluipspel te spelen, om de natuur van te beleven of voor
allerhande spelletjes in het bos kan je steeds terecht in de daarvoor afgebakende
speelzones. Speelzones zijn bossen of delen van bossen waar minachttienjarigen en hun begeleiders vrij kunnen spelen buiten de bospaden.
In Voeren zijn er 5 speelbossen afgebakend:
 Speelbos “Voerenberg”, ‘s Gravenvoeren:
Eigendom van de gemeente Voeren. Te bereiken via openbare weg
‘Snauwenberg’, oppervlakte ongeveer 1,6 ha. Het speelbos bestaat uit een jonge
aanplant van bomen (Eik, Gewone es, Linde…) en een graslandje op een helling.
 Speelbos “Schoppemerheide”, ‘s Gravenvoeren:
Eigendom van het Vlaams Gewest. Te bereiken via openbare weg
‘Schoppemerheide’, oppervlakte ongeveer 3,6 ha. Het speelbos bestaat uit een
oud gemengd bos met onder andere Beuk, Zomereik, Haagbeuk, Grove den... en
een jonge aanplant van bomen (eik…).
 Speelbos “Kys”, Remersdaal:
Eigendom van het Vlaams Gewest. Te bereiken via openbare weg ‘Magnebos’,
oppervlakte ongeveer 8,1 ha. Het speelbos bestaat uit een oud fijnsparbestand.
 Speelbos “Alserbos”, Sint-Pieters-Voeren:
Eigendom van het Vlaams Gewest. Te bereiken via openbare weg ‘Rullen’,
oppervlakte ongeveer 7,3 ha. Het speelbos bestaat uit een spontaan gegroeid
berken-wilgen bestand.
 Speelbos “Varnberg”, Teuven:
Eigendom gemeente Voeren. Te bereiken via openbare weg Varnstraat. U dient
via laagstamplantage te gaan vlak langs camping. Gelieve respect te hebben
voor deze eigendom. Het betreft een klein loofbosje van 0,43 ha. Het sparrenbos
is nog privé en niet toegankelijk.
De speelbossen zijn voorlopig nog niet aangeduid op het terrein maar kunnen
gevonden worden op afgedrukte kaarten die u kan aanvragen bij de boswachter
op het VVV-kantoor. . U kunt best op voorhand het speelbos met een kaart
verkennen om de grenzen op het terrein te leren kennen.
In speelzones in bossen moet u zich – net zoals in alle bossen in Vlaanderen –
aan de boswetgeving houden. Zo mag u geen vuur maken, geen putten graven
in het bos, geen takken aan bomen en struiken afkappen of afscheuren, geen

planten, struiken en bomen beschadigen, geen dieren doden, geen afval of
materiaal achterlaten, geen nagels in bomen gebruiken om kampen te bouwen,
geen muziekinstallaties gebruiken, geen tenten plaatsen… Takken die los op de
grond liggen mogen natuurlijk wel gebruikt worden om bijvoorbeeld ter plaatse
een kamp te maken. Alle materiaal niet eigen aan het bos (en ook uw afval)
moet u na het bosspel terug meenemen.
De speelbossen zijn bovendien enkel toegankelijk van zonsopgang tot
zonsondergang. Voor nachtelijke speelactiviteiten moet u een voorafgaandelijke
schriftelijke aanvraag doen bij het Agentschap voor Natuur en Bos met opgave
van de datum van de nachtactiviteit en naam + adres + telefoon van een
verantwoordelijke en dit minimum 7 dagen voor de activiteit. U richt uw vraag
naar jan.wuytack@lne.vlaanderen.be of Agentschap voor Natuur en Bos,
Koningin Astridlaan 50, bus 5, 3500 Hasselt.
Alle bossen en boswegen (uitgezonderd openbare wegen) zijn ook verboden
terrein voor gemotoriseerde voertuigen. Honden zijn niet toegelaten in
speelbossen. Bovendien dient op de boswegen uw hond steeds aangelijnd te zijn.
Het is niet toegelaten (brand)hout (voor onder andere kampvuren) zonder
toestemming van de Boswachter mee te nemen uit het bos. Geniet van de
natuur maar toon a.u.b. het nodige respect!
Bij vragen gelieve de Boswachter van het Agentschap voor Natuur en Bos te
contacteren. U kunt verdere informatie vinden op volgende internetlinks:
http://www.bosplus.be/nl/kenniscentrum/bos-a-educatie/bosspelen
http://www.bosplus.be/nl/kenniscentrum/bos-a-educatie/lespakketten
http://www.natuurenbosspel.be/
of http://www.steunpuntjeugd.be/ruimte/bos-en-natuur
Contactgegevens:
Agentschap voor Natuur en Bos:
Boswachter: Wuytack Jan
jan.wuytack@lne.vlaanderen.be
0479/67 95 37
of
Agentschap voor Natuur en Bos
Koningin Astridlaan 50 bus 5
3500 Hasselt
lim.anb@lne.vlaanderen.be
Tel. 011/74 24 50 - Fax 011/74 24 99
www.natuurenbos.be

Alsbos (Sint-Pieters-Voeren)

Speelbos Kys, (Sint-Martens-Voeren)

Speelbos Schophemmerheide (s’-Gravenvoeren)

Speelbos Varnberg (Teuven)

Speelbos Voerenberg (’s-Gravenvoeren)

Kampplaatsen Jeugdgroepen

Zonnedauw
Vroonen-Rogiers Erwin
Veurserveld 8
3790 Sint-Martens-Voeren
04/381 03 57

Heggen Jean-Pierre
Varnstraat 8
3793 Teuven
04/381 00 87

Geelen Joseph
Ulvend 9
3790 Sint-Martens-Voeren
04/381 12 31

Steenebruggen-Andrien Michel
Schophem 77
3798 ‘s-Gravenvoeren
04/381 02 57

Jeugdherberg “De Veurs”
Komberg 40
3790 Sint-Martens-Voeren
04/381 11 10

Schillings Jules
Mariahof 2
3798 Voeren
04/381 11 66

Drink
Lemmens Loe
Drink 1
3792 Sint-Pieters-Voeren

Koestal
Theunissen Mark
Driesch 3
3790 Moelingen
04/381 07 93
Castel Notre Dame
Obsinnich 6
3791 Remersdaal
04/381 12 89

Rullenhof
Geelen-Daenen Jean
Rullen 4
3792 Sint-Pieters-Voeren
04/381 03 12

Green Valley
Hollands-Van Werch Luc
Varnstraat 13
3793 Teuven
0479/43 21 11

