Spelregels ’t Zand
Gasten van dagrecreatieterrein ’t Zand kunnen gebruik maken van de parkeerplaatsen om de auto
te parkeren. Er is veilig zwemwater, een strand, bos met wandelpaden, toiletten, voldoende
afvalbakken en op mooie dagen is er een bemande EHBO-post en een standplaatshouder die
versnaperingen verkoopt. Er zijn geen voorzieningen zoals stroom.
In het gebied gelden de volgende spelregels:
1. aanwezigheid in het gebied is toegestaan tussen zonsopkomst en zonsondergang
2. de hoge slagboom aan het begin van de Voskuil is permanent gesloten
3. bussen en caravans zijn verboden
4. er mag geen vuur worden aangelegd, ook niet in een vuurkorf
5. honden mogen alleen aangelijnd in het gebied zijn
6. honden zijn verboden op het strand en in het water (van 1 april tot 1 oktober)
7. mechanische muziek of muziekversterkers zijn verboden
8. alcoholhoudende dranken zijn niet toegestaan
9. neem geen glas mee het gebied in
10. afval moet worden achtergelaten in de bakken/containers of meegenomen
11. op het water mogen geen radiogestuurde boten e.d. worden gebruikt
12. het is verboden om te vissen
De spelregels zijn ook aangegeven op borden in het gebied. Er wordt toezicht gehouden op
naleving ervan c.q. vindt handhaving plaats. Dat betekent dat na waarschuwing een proces-verbaal
wordt opgemaakt.

Beleidsregels activiteiten ’t Zand
Voor vergunning- c.q. ontheffingen voor verblijf en activiteiten in dagrecreatiegebied ’t Zand gelden
de volgende beleidsregels.
1. Maximaal drietal Scoutingkampen faciliteren in verband met samenloop van drukte in het gebied
2. Nachtverblijf toegestaan in de periode tot uiterlijk 1 mei en/of na 1 oktober
3. Toezicht op naleving vergunningvoorschriften organiseren door inzet gemeentelijke BOA en
Beveiligingsbedrijf
4. Eindcontrole verrichten in overleg met de vergunninghouder
5. Borgsom heffen van € 250,00 ten behoeve van herstel situatie danwel gebruik parkeerruimte op
’t Zand (ingeval de gemeente moet uitwijken)
6. De vergunning- ontheffinghouders worden vrijgesteld van heffing parkeergeld ingeval de
maatregel betaald parkeren van kracht is. Dit wordt gecommuniceerd met de toezichthouders
betaald parkeren.
7. Van de spelregels voor de dagrecreanten wordt op onderdelen afgeweken zoals in de
vergunning-/ontheffing opgenomen.

