POLITIEREGLEMENT AVONTURENBERG
Hoofdstuk I – Algemene bepalingen
Voor de toepassing van dit politiereglement worden volgende begrippen gedefinieerd:
Avonturenberg: de kleine mijnterril met toeristisch-recreatieve voorzieningen:
mountainbikepark, speellandschap, palenwoud, wandelpaden, trappenpartijen, kolenput,
zitbanken en de informatieborden
Mountainbikepark: de padenstructuur die speciaal is aangelegd om te mountainbiken + de
technische hindernissen (rockgardens, brug) + skill park (drop oefenzones, dirts, North Shore)
Speellandschap: speelzones die voorzien zijn van speeltoestellen, de prismatische
betonvlakken met klim-en klautervoorzieningen en de reuzenglijbaan.
Palenwoud: landmark van 1600 houten palen op de westflank van de Avonturenberg
Kolenput: infrastructuur op de top van de terril
Dienstweg: weg langs flank van de mijnterril tussen toeristisch fietspad en top van de
mijnterril.
Hoofdstuk II – Toegankelijkheid
De Avonturenberg is vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.
Het stadsbestuur kan te allen tijde de Avonturenberg of een deel ervan (tijdelijk) sluiten omwille van
werken, veiligheid of openbare orde.
Kinderen onder de 12 jaar zijn alleen toegelaten onder toezicht van een volwassene.
Het is verboden het speellandschap te betreden bij regen en gladheid.
Het mountainbikepark is enkel met een terreinfiets toegankelijk.
De trappen, het speellandschap, het palenwoud, de wandelwegen, de dienstwegen en de kolenput
zijn enkel “te voet” toegankelijk.
De dienstweg is enkel toegankelijk voor dienstvoertuigen van stad, voor voertuigen van hulpdiensten
of mits in bezit van een speciale toelating afgeleverd door de Stad Beringen (bv. tijdelijke vergunning
voor onderhoud en beheer van het terrein, organisatie van een evenement).
Hoofdstuk III – Gebruiksregels
Afdeling 1 – Mountainbikepark
- Route gebruiken volgens capaciteiten (groen: geoefenden / rood: gevorderden)
- De aangegeven rijrichting volgen
- Bij gebruik rekening houden met de signalisatie- en waarschuwingsborden.

- Enkel de voorziene paden gebruiken
- De technische hindernissen en het skill park op gepaste wijze en zoals aangegeven gebruiken
- Een helm dragen is verplicht
- Het is verboden te fietsen door het speellandschap en door het palenwoud. Fietsen is ook
verboden in en op de rand van de kolenput en op het deel van de dienstweg dat door het
speellandschap loopt. De dienstweg is hiertoe ook duidelijk afgesloten.
Afdeling 2 – Speellandschap
- Veiligheid vóór alles
- Uitdagingen (laten) aangaan conform fysische en psychische mogelijkheden
- Altijd gefocust blijven
- De speeltoestellen gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn
- Met elkaar rekening houden
- Elkaar niet duwen, botsen, hinderen of uitdagen
Hoofdstuk IV – Toezicht
De aanwijzingen van de toezichters (vrijwilligers of medewerkers van de stad Beringen) dienen
gevolgd te worden.
Hoofdstuk V – Openbare netheid
De Avonturenberg is geen openbaar toilet.
De publieke toiletten van het duikcentrum Todi staan ter beschikking tijdens de openingsuren van de
Avonturenberg.
Hondenpoep dient onmiddellijk verwijderd te worden. Afval dient te worden gedeponeerd in de
vuilbak.
Hoofdstuk VI – Schade en ongevallen
Het stadsbestuur is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal van of schade aan persoonlijke spullen.
Ongevallen of incidenten dienen verplicht gemeld te worden aan de uitbater (Stad Beringen, dienst
toerisme Beringen 011/421552 of toerisme@beringen.be). Voor deze meldingen kan je ook
persoonlijk terecht in het toeristisch kantoor, Koolmijnlaan 203. Het kantoor is alle dagen open van
10u tot 17u.
Hoofdstuk VII: Afwijkingen en verplichte aanmeldingen
Het schepencollege kan gemotiveerd, bv. om de organisatie van een evenement mogelijk te maken,
afwijkingen toestaan op dit reglement.
Groepen van meer dan 20 personen dienen hun komst vooraf te melden aan toerisme Beringen.
Voor deze meldingen kan je ook persoonlijk terecht in het toeristisch kantoor, Koolmijnlaan 203. Het
kantoor is alle dagen open van 10u tot 17u. Je kan ons ook bellen 011/421552 of mailen
(toerisme@beringen.be).

Hoofdstuk VIII - Verbods- en slotbepalingen
Artikel 11:
Op de Avonturenberg is het verboden:
- Drugs en alcohol te gebruiken
- Vuur te maken
- Vuurwerk af te steken
- Glas mee te nemen
- Losse speelattributen te gebruiken ( ballen, knikkers, rolschaatsen, skateboard.…)
- Toegang voor personen onder invloed
- Muziek ten gehore te brengen
- Op de dienstweg obstakels te plaatsen die de vrije doorgang voor hulpdiensten belemmeren
Honden te laten loslopen
o Honden verboden op het speellandschap en het mountainbikepark
o Honden aan de leiband in de andere zones
Graffiti aan te brengen, de infrastructuur te beschadigen
o Kosten voor schoonmaak, herstelling of vernieuwing worden verhaald op de
overtreder
Aan te plakken
o Kosten voor schoonmaak worden verhaald op de overtreder
Afval achter te laten tenzij in de vuilbakken
o Kosten voor schoonmaak worden verhaald op de overtreder

Artikel 12:
De inbreuken op dit politiereglement worden gestraft met politiestraffen, voor zover
wetten, decreten, algemene of provinciale verordeningen op dit vlak geen andere straffen
voorzien.

