BEZOEKERSREGLEMENT FORT LIEFKENSHOEK
Bepalingen uit het Algemeen Politiereglement van de gemeente Beveren.

• De bezoekers mogen geen activiteiten uitoefenen die schade kunnen toebrengen aan
het domein, de gebouwen en de inrichting ervan of die hinderlijk zijn voor de andere bezoekers.
• In het bezoekers- en belevingscentrum, en op het hele domein, mogen de aanwezige
toestellen enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor zij bestemd zijn. Beschadiging
of vernieling moet onmiddellijk gemeld worden in het infokantoor.
• Alle afval (papier, flessen of andere voorwerpen) moet achtergelaten worden in de daartoe bestemde afvalbakken.
• Voertuigen zijn niet toegelaten op het domein.
Dit geldt niet voor:
- voertuigen nodig voor het onderhoud;
- gemeentelijke en andere dienst- en hulpvoertuigen;
- voertuigen die toelating hebben van het college van burgemeester en schepenen.
• Fietsen is niet toegelaten op het domein. De fietsen moeten achtergelaten worden in de
daartoe voorziene fietsenrekken bij de ingang.
• De toegang voor honden is verboden in de gebouwen.
Honden worden toegelaten op het buitengedeelte, op voorwaarde dat ze aan de leiband
worden gehouden die niet langer is dan 1,5 meter.
Dit is niet van toepassing voor blinden met hun geleidehond of voor tussenkomst van
veiligheidsdiensten die werken met honden.
• De eigenaars of begeleiders van honden zorgen ervoor dat hun honden niets bevuilen.
Zij verwijderen onmiddellijk de uitwerpselen van hun hond met behulp van het daartoe
bestemde zakje, dat zij steeds in het bezit moeten hebben.
• Op de omwalling van het fort mag geen enkele watersport (zwemmen, varen …) beoefend worden, uitgezonderd hengelen. Het eventueel bevroren water mag niet betreden
worden, tenzij het een dikte heeft van 12 cm en dan enkel op eigen risico.
• Vissen is enkel toegelaten aan personen in het bezit van een hengelvergunning, uitgereikt
door de burgemeester. Deze hengelvergunning is strikt persoonlijk. Per persoon kan
slechts één vergunning per jaar uitgereikt worden.
• Het is verboden om huisdieren te laten baden in de omwalling rond het fort.

