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Parkreglement park Oude Abdij Kortenberg
Overwegende dat bij het opstellen van het gemeentelijk vrijetijdsbeleidsplan 2008-2013 gebleken is dat de
aanwezigheid van de Oude Abdij kansen biedt op het vlak van cultuur, jeugd, zachte recreatie, toerisme,
natuur en de ontsluiting van cultureel erfgoed;
Overwegende dat in het gemeentelijk vrijetijdsbeleidsplan doelstellingen werden opgenomen om de
bovenstaande kansen om te zetten in concrete initiatieven;
Overwegende dat ook in het gemeentelijk beleidsplan 2007-1012 wordt gepleit voor het maximale behoud
van het natuurlijke en historische erfgoed;
Gelet op het feit dat de percelen van site Colomba van de gemeente Kortenberg enerzijds en die van het
beschermde abdijpark anderzijds aan elkaar grenzen en zodanig een groene long vormen in het centrum
van Kortenberg;
Gelet op de ondererfpachtovereeenkomst die op 25/12/10 werd afgesloten tussen de Oude Abdij
Kortenberg vzw en de gemeente Kortenberg waarbij een deel van het park onder het beheer van de
gemeente komt te vallen en hieraan gekoppeld ook een openbaar karakter verwerft;
Overwegend dat gezien de mediabelangstelling reeds heel wat mensen de weg hebben gevonden naar dit
park en dat een parkreglement noodzakelijk is om aan te geven wat wel en niet toegestaan is in het park;
Overwegend dat het overlegcomité OAK-gemeente een ontwerp van parkreglement heeft opgemaakt dat
werd besproken door het college;
Overwegende dat het aangewezen is om het parkreglement toe te voegen in het politiereglement;
Overwegende het voorstel om het parkreglement toe te voegen onder hoofdstuk 5, artikel 5.3. aan het
algemeen politiereglement.
Besluit:
In het algemeen politiereglement wordt in hoofdstuk 5 (Plantsoenen, parken, openbare tuinen, voetwegen)
artikel 5.3. als volgt toegevoegd:
Artikel 1 - Algemeen
Dit reglement is bedoeld voor alle bezoekers van de parksite van de Oude Abdij te Kortenberg en is voor
eenieder die het domein betreedt onverminderd geldend.
De gemeentelijke overheid kan dit reglement in overleg met de verantwoordelijken van de Oude Abdij
zonder voorafgaande verwittiging wijzigen of er uitzonderingen op toestaan.
Bij betreding van het domein verklaart elke bezoeker zich impliciet akkoord met dit reglement.
Het park hoort bij een abdij. De abdijsite is al eeuwen, en tot op vandaag, een plaats van rust, stilte en
gebed. In dit verband is het gedeelte achter het Sjaloom en achter en meteen naast het abdijgebouw privaat
domein en dus niet toegankelijk voor bezoekers die niet te gast zijn in de abdij (zie rode zone op bijhorend
plan).
Het respect van de bezoeker voor het karakter van de site uit zich door het bewaren van de rust en de stilte.
Ingevolge het openbare karakter van de parksite is het algemeen politiereglement onverminderd van
toepassing in het bijzonder de hoofdstukken 2, 3, 10 en 11 met betrekking tot reinheid, feesten, dieren en
geluid.
Artikel 2 - Toegang
Het park is alle dagen vrij toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang. Er zijn vier ingangen
voorzien: via de Abdijdreef, via de Wijngaardstraat, via de brug ter hoogte van de voetbalkantine, via de
brug ter hoogte van voetweg 24.
Voor zonsopgang en na zonondergang kan het park alleen betreden worden mits uitdrukkelijke
toestemming van de gemeente.
De mogelijkheid bestaat dat het park voor een beperkte periode geheel of gedeeltelijk wordt gesloten voor
het publiek.
Dit wordt bij de ingang uitdrukkelijk aangegeven en dient gerespecteerd te worden. Betreden van het park
is dan volstrekt verboden.

Het park is alleen toegankelijk voor voetgangers en niet gemotoriseerd verkeer.
Voertuigen van leveranciers en de gemeentelijke diensten worden toegelaten in het kader van de uitvoering
van werken, diensten of leveringen.
Voertuigen van de bewoners, werknemers van Oude Abdij en Job-Link worden ook toegelaten.
Beoefenen van de mountainbikesport is verboden op de site.
Kleine huisdieren worden in het park toegelaten maar dienen steeds aan de leiband gehouden te worden.
Begeleiders van dieren dienen uitwerpselen op te ruimen en mee te nemen of te deponeren in de aanwezige
vuilnisbakken.
De toegang voor ruiters te paard alsook voor gespannen is verboden.
De toegang van het park wordt ten stelligste ontraden bij krachtige wind. Betreding van het domein
gebeurt dan op eigen risico.
De aangebrachte richtlijnen en signalisatie dienen te allen tijde nagevolgd te worden.
Artikel 3 Recreatie
In het park is het verboden van de wandelpaden af te wijken, uitgezonderd tijdens specifieke evenementen
en de op het plan in groen aangeduide gazons.
Het is verboden de doorgang op de paden te belemmeren of andere bezoekers op welke wijze dan ook te
hinderen. Gedraag je ten allen tijde hoffelijk.
Elke bezoeker dient er zorg voor te dragen dat geen planten, bomen, struiken of andere gewassen
beschadigd hetzij verwijderd worden. Ook het uitzetten van dieren in de vijver of het park is verboden.
Het voederen van dieren is niet toegelaten.
Het is bovendien ten strengste verboden zich in de vijver of de beek hetzij grachten te begeven.
De vijver dient niet voor recreatie: men mag er dus niet op schaatsen, varen, vissen of een andere
watersport beoefenen.
Eventuele tijdelijke uitzonderingen zullen expliciet gesignaleerd worden naar plaats en tijdstip.
Picknicken kan op de gazons, uitgezonderd het gazon dat zich voor het abdijgebouw bevindt, en op de
voorziene rustbanken.
Barbecueën is overal en te allen tijde verboden (zie ook hieronder).
Het is zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de gemeente verboden in het park:
- Vuur te maken - op welke wijze dan ook;
- Muziekinstrumenten te bespelen, lawaai te maken of geluidproducerende apparaten te
gebruiken;
- beeldmateriaal te maken voor commerciële doeleinden.
Kamperen in het park is ten strengste verboden.
Artikel 4 Afval
Alle papier en afval van ter plaatse verbruikte producten dient in de daartoe voorziene vuilnisbakken te
worden gedeponeerd. Huisvuil mag onder geen enkel voorwendsel in het park gestort worden en/of
gedeponeerd in de vuilnisbakken.
Het gemeentelijk reglement op sluikstorten geldt op het ganse domein en is onverminderd van toepassing.
Artikel 5 Evenementen
Het gemeentebestuur kan, op eigen initiatief of op vraag van derden, het park aanwenden voor
evenementen en openluchtvoorzieningen op het vlak van natuureducatie, onderwijs, sport, jeugd en cultuur,
doch steeds in overleg met de Oude Abdij en met respect voor de bestemming van de site.
Artikel 6 Bevoegdheid inzake betwisting
In geval van betwisting zijn de verantwoordelijken van de Oude Abdij en de gemeente bevoegd. Hun
aanwijzingen dienen strikt opgevolgd te worden en daarover wordt geen correspondentie gevoerd.
Artikel 7 Afwijkingen
Alle afwijkingen op dit reglement dienen vooraf goedgekeurd te worden door de gemeente.
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