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Dossierbeheerder
Eddy Aerts

DE GEMEENTERAAD

in openbare

zitting vergaderd,

Gelet op het vigerend reglement betreffende het mountainbikegebeuren,
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 maart 2002.
Gelet op het gunstig advies van de Politie dd. 03/02/2006;
Gelet op de beslissing van het schepencollege dd. 16/01/2006; houdende
goedkeuring o.m. van de kaart van de mountainbike-routes.
Gelet op het verslag betreffende toegankelijkheidsplan Vallei van de 3 Beken dd.
20/01/06 waarvan het schepencollege in zitting van 06/02/06 kennis nam;
Gelet op het bosdecreet van 13 juni 1990, en latere wijzigingen;
Gelet op het natuurdecreet van 19 juli 2002, en latere wijzigingen;
Gelet op het raadsbesluit van 30 mei 2005 en 26 september 2005 houdende het
politiereglement op de administratieve sancties waarin de wettelijke verplichtingen
en administratieve straffen worden vastgesteld inzake de overtredingen die in de
gemeentelijke reglementen administratief strafbaar werden gesteld;

BESLUIT :
met 24 stemmen voor en 3 onthoudingen
Artikel 1. Het bestaande reglement in te trekken.
Artikel 2. Onderstaand reglement goed te keuren.
I.

Toepassingsgebied

Art. 1.

Dit reglement is van toepassing op de mountainbiketochten hierna

gedefinieerd.
II.

Definities

Art. 2.1

Onder mountainbiketocht, hierna tocht genoemd, wordt verstaan: een
recreatieve georganiseerde fietstocht die voor het overgrote deel van
het parcours loopt over bestaande bos – en/ of veldwegen.

Art. 2.2

Van een georganiseerde tocht is sprake wanneer een parcours gefietst
wordt door een groep, bestaande uit meer dan 50 personen, of als er
meer dan 50 personen starten met individueel vertrek op een tijdelijke
bewegwijzerde omloop binnen een bepaalde tijdspanne.

Art. 2.3

Met vast mountainbikeparcours wordt bedoeld, het door de stad
afgepijlde parcours op het grondgebied van Diest.

III.

Modaliteiten aanvraag tocht

Art. 3.1

Elke aanvraag dient minstens 4 maanden op voorhand te gebeuren.

Art. 3.2

Iedere aanvraag voor de organisatie van een tocht is onderworpen aan
een voorafgaandelijke en voorwaardelijke machtiging van het College
van Burgemeester en Schepenen.

Art. 3.3

Indien het een tocht betreft waarbij gebruik gemaakt wordt van
wegaanduidingen, verleent de eigenaar van bossen een machtiging na
advies van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Art. 3.4

De aanvraag dient te worden ingediend bij het gemeentebestuur en
bevat volgende gegevens;
- juiste omschrijving activiteit
- plan met aanduiding van de definitieve route
(plan te verkrijgen op de sportdienst)
- aanduiding vertrek- en aankomstpunt
- datum, begin- en einduur van inschrijvingen
- naam organiserende vereniging
- naam adres (telefoon) van verantwoordelijke inrichter
- vermoedelijk aantal deelnemers
- aanduiding van bevoorradingen en/of hulpposten
Schriftelijke toelatingen;
* Provinciebestuur, indien het parcours over provinciale
domeinen loopt;
* Militaire overheid, indien het parcours over militaire domeinen
loopt;
* Van het Agentschap voor Natuur en Bos voor de parcours die
Vlaamse natuurreservaten of openbare bossen of domeinbossen
doorkruisen; (aanvraag dient 1 maand op voorhand te gebeuren)
* Privé-eigenaars over wiens terrein het parcours loopt. Indien de
eigenaar van een privé-bos een overeenkomst heeft afgesloten met
een openbaar bestuur over het toegankelijk maken van zijn bos,
dienen die boswegen gevolgd te worden die voor fietsers werden
aangeduid in het reglement op de toegankelijkheid.

Art. 3.5

De aanvragen dienen door de Stedelijke Sportdienst van advies
voorzien te worden.

Art. 3.6

De aanvrager dient zelf de organisator te zijn.

Art. 3.7. Om overbelasting van het milieu en organisaties van tochten tegen te
gaan, worden pas nieuwe organisaties toegestaan, na wegvallen van
bestaande tochten.
IV.

Wettelijke bepalingen

Art. 4.1

De deelnemers dienen zich op de openbare weg te houden aan de
wegcode. De organisatoren dienen de deelnemers hierop te wijzen.

Art. 4.2

De tochten die door de bossen en de natuurreservaten lopen, dienen
uitgestippeld te worden op bestaande bos-, veld- en voetwegen.
De deelnemers aan deze tochten mogen deze wegen niet verlaten.
Hiertoe bakenen de organisatoren de boswegen af met een duidelijke
zichtbare markering.

Art. 4.3

Een verbod om de bos-, veld- en voetwegen te gebruiken (o.a. bij
langdurige droge periodes) dient gerespecteerd te worden, indien het
Agentschap voor Natuur en Bos, hiertoe richtlijnen geeft.

Art. 4.4

Het parcours van de tocht mag niet door bosreservaten lopen, gelet op
het verbod tot sportbeoefening in deze reservaten. In de Vlaamse
natuurreservaten zijn de voor mountainbikers toegelaten routes
opgenomen in het beheerplan.

Art. 4.5

De uitgezette route mag niet lopen over wegen die in de respectieve
toegankelijksbesluiten voor domeinbossen, overige openbare bossen of
toegankelijke privé-bossen verboden zijn voor fietsers.

Art. 4.6

Er mogen geen motorvoertuigen gebruikt worden voor, tijdens of na de
tocht in alle voor publiek toegankelijke bossen.

Art. 4.7

Op het vast mountainbikeparcours mag niet gereden worden met
motorvoertuigen, tenzij op de openbare wegen.

V.

Bijzondere bepalingen vanuit milieuoverwegingen

Art. 5.1

Het terrein waarover het fietsparcours loopt, dient onmiddellijk na afloop
van de tocht in zijn oorspronkelijke staat hersteld te worden. Indien er op
een tocht een tijdelijke bewegwijzering werd aangebracht dient deze
binnen de 24 uur na afloop van de organisatie verwijderd te worden.
Voor het aanbrengen van de signalisatie mogen geen vaste tekens,
verf, nagels, krammen e.d. gebruikt worden. De verantwoordelijke (cfr.
Art. 3.4) zal aansprakelijk gesteld worden als er overtredingen op dit
artikel worden vastgesteld.

Art. 5.2

Op het vast mountainbikeparcours mag geen signalisatie aangebracht
worden.

Art. 5.3

Flora en fauna worden niet beschadigd en/of verstoord.

Art. 5.4

Enkel tochten die op zaterdag of op zon- en feestdagen plaatsvinden
zullen vergund worden, met uitzondering van de scholen tijdens de
sportdagen.

Art. 5.5 § 1. Op het grondgebied van de stad Diest worden jaarlijks 12 tochten
toegestaan met als startplaats Diest. Maximum één tocht per maand.

Mountainbikeclubs hebben voorrang.
In Vlaamse natuurreservaten worden maximaal 6 tochten per jaar
georganiseerd over de 1-malige routes opgenomen in het beheerplan.
Extra tochten dienen over het vast parcours, eveneens opgenomen in
het beheerplan, te worden georganiseerd, zonder daarbij het jaarlijks
toegestane totale aantal te overschrijden. Georganiseerde tochten zijn
enkel toegelaten buiten het broedsizoen (van 15 maart tot 15 juni)
§ 2.

De door de Diestse sportraad erkende mountainbikeclubs mogen
jaarlijks 2 tochten organiseren op het parcours goedgekeurd door het
schepencollege.
De door de Diestse sportraad erkende gemengde mountainbikeclubs
(wieler- en mountainbikeclub) mogen jaarlijks 1 tocht organiseren op het
parcours goedgekeurd door het schepencollege. Evenwel dient erover
gewaakt te worden dat er geen inbreuk geschiedt betreffende
bepalingen in art. 5.5.§1.

§ 3.

Bij het verlenen van de vergunning voor de overige aanvragen, zal
rekening gehouden worden met het volgende prioriteitenstelsel:
1. Organisaties van de Stedelijke Sportdienst;
2. Organisaties van door de sportraad erkende verenigingen;
3. Organisatie van serviceclubs;
4. Organisaties van verenigingen die bij de andere adviesraden
aangesloten zijn;
5. Scholen.

§ 4.

De verenigingen zoals vermeld in art. 5.5 § 3 zijn verplicht om het vast
mountainbikeparcours te gebruiken voor hun organisaties. Evenwel
moeten deze organisaties de binnenstad mijden.

§ 5.

Aan organisaties met zetel buiten de gemeente en waarvan start en
aankomst buiten de gemeente voorzien zijn, wordt geen toelating
verleend, tenzij voor een beperkte passage van max. 10 km. over het
grondgebied van Diest teneinde de organisatie van een mooie tocht
binnen hun gemeente mogelijk te maken en mits goedkeuring
Schepencollege na advies van de politie.

§ 6.

Om organisatierecht te hebben, dient elke club vermeld in
art. 5.5 § 2 aan volgende voorwaarden te voldoen;
1. Mountainbikeclub zijn en aangesloten bij de sportraad.
2. Werking van 1 jaar moet aangetoond worden.
3. 15 actieve leden hebben (ledenlijst bijvoegen)
4. De club dient dezelfde kleding te dragen
5. Overzicht deelname aan toertochten
6. Jaarverslag
7. Activiteitenkalender
8. Een kopie van de polis “verzekerde leden” of een bewijs dat
men aangesloten is bij de Vlaamse Wielrijdersbond (VWB) of
Wielerbond Vlaanderen (WBV) moet worden toegevoegd.
Al deze gegevens dienen jaarlijks vóór 31 januari op de sportdienst
ingediend te worden.

Art. 5.6

Alle achtergelaten afval dient door de organisatoren 24 uur na de
manifestatie verwijderd te worden.

Art. 5.7

De clubs vermeld in art. 5.5 § 2 verbinden er zich toe om een gedeelte
van het parcours te onderhouden.
- bewegwijzering: nakijken, aanvullen en of vervangen.
- gevaarlijke situaties bv. omgevallen bomen, wegdek problemen
e.d. … melden aan de sportdienst.

Art. 5.8

Pijlen, modder, zwerfvuil en dergelijke welke 24 u na de organisatie niet
verwijderd zijn, worden door de stadsdiensten verwijderd op kosten van
de organisator.
De factuur zal aan de organisator verstuurd worden.

VI.

Algemene bepalingen

Art. 6.1

De deelnemers aan een tocht dienen rekening te houden met de andere
recreanten, natuurgebruikers en landbouwers.

Art. 6.2

Het parcours waarvoor vergunning verleend werd dient nauwkeurig
gevolgd te worden.

Art. 6.3

Aan organisatoren die zich niet houden aan dit reglement zal in de
toekomst geen toelating tot organisatie van een tocht afgeleverd
worden.

VII. Administratieve bepalingen
Art. 7.1

Dit reglement zal bekend gemaakt worden zoals voorgeschreven door
artikels 112 en 114 van de nieuwe gemeentewet.

Art. 7.2

Afschrift van dit reglement zal verstuurd worden aan:
• de Bestendigde Deputatie van de Provincieraad.
• de Griffie van de Rechtbank van eerste aanleg.
• de Griffie van de Politierechtbank.
• de Korpschef van de Politiezone Demerdal DSZ.
• de provinciale ambtenaar bevoegd voor het vaststellen van de
gemeentelijke administratieve sancties

VIII. Strafbepalingen
Art. 8.1

Overtredingen van deze verordening worden vastgesteld door de leden
van de politie en door de ambtenaren van het Agentschap voor Natuur
en Bos.

Art. 8.2

Voor zover de wetten, decreten, algemene of provinciale verordeningen,
geen andere straffen voorzien, worden de inbreuken op de verordening
gestraft via de gemeentelijke administratieve sancties zoals ingesteld via
het raadsbesluit van 30 mei 2005 en 26 september 2005 waarin
de mogelijkheid tot bestraffing wordt voorzien van maximum 250 euro
minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op het
tijdstip van de feiten, kunnen gestraft worden met een administratieve
geldboete van maximum 125 euro. De bemiddelingsprocedure is
verplicht voor minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben
bereikt.”

-

IV.

Invoegetreding

Art. 9.1

Dit reglement treedt in voege vanaf 15 april 2006.

X
Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het decreet van 15 juli 2005,
houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratieve toezicht op
de gemeenten, van toepassing, meer bepaald artikel 252.

i.o.
de secretaris
(g) Liesbeth Van Rompaey
Voor eensluidend afschrift:
1. Voor passend gevolg aan de dienst S.J.W.

de burgemeester-voorzitter
(g) Tony Smets

2. Ter kennisgeving aan de politie
3. Ter kennisgeving aan mevr. Anita Broos adm. secretaris sportraad
4. Ter kennisgeving aan de Bestendigde Deputatie van de Provincieraad.
5. Ter kennisgeving aan de Griffie van de Rechtbank van eerste aanleg.
6. Ter kennisgeving aan de Griffie van de Politierechtbank.
7. Ter kennisgeving aan de Korpschef van de Politiezone Demerdal DSZ.
8. Ter kennisgeving aan de provinciale ambtenaar bevoegd voor het vaststellen
van degemeentelijke administratieve sancties
Diest,
28/02/2006
Namens het college van burgemeester en schepenen:
de secretaris
de burgemeester

