
CONCEPT FEBRUARI 2019 
 
Parkreglement U.A. Het Rommelgebergte 
 
Algemeen 
Dit regelement gaat uit van respect voor het recreatiepark als geheel, de omliggende natuur 
en de (tijdelijke) bewoners/gebruikers van het Rommelgebergte. 
Wetten, gemeentelijke (maat)regel(en)(s) en statuten van de U.A. Het Rommelgebergte 
worden vanzelfsprekend nageleefd of gerespecteerd. 
De gezamenlijke eigenaren van enig goed op het recreatiepark Rommelgebergte streven 
naar het zo goed mogelijk in stand houden en onderhoud van alle delen van het park, het 
eigen perceel en de hierop gelegen woning. Zij houden het park schoon en opgeruimd. Het 
wordt als normaal gedrag beschouwd wanneer men anderen aanspreekt die zich niet aan de 
regelementen houden of anderszins overlast veroorzaken. 
 
Onderhoud 
Het onderhoud van paden en wegen, verlichting en riolering is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de eigenaren van de percelen/woningen op het park. De 
wettelijke bepalingen ten aanzien van toegankelijkheid (voor hulpdiensten en anderszins) 
van paden en wegen worden door iedereen nageleefd*. Daarnaast is het een individuele 
verantwoordelijkheid te zorgen voor een zorgvuldig onderhoud van het deel van het perceel 
dat grenst aan de openbare delen (gezamenlijke paden en wegen, aangrenzende percelen) 
Onderhoud van paden en wegen wordt zo mogelijk jaarlijks uitgevoerd. Dit onderhoud 
wordt collectief uitbesteed. Onderhoud aan riolering en verlichting wordt met enige 
regelmaat uitgevoerd naar behoefte. Ook dit onderhoud wordt collectief uitbesteed. 
 
Gebruik/Gedrag/Overlast 
Gebruik van het park, een woning of enig artikel op of bij het park of perceel, door 
eigenaren, huurders of andere aanwezigen, geschiedt zodanig dat geen overlast voor 
anderen ontstaat. Na 23.30 wordt in geen geval buiten gerecreëerd.  
Op paden en wegen wordt stapvoets (maximaal 5km/u) gereden. Parkeren op paden of 
wegen is niet toegestaan. 
Het gebruik van enige apparatuur die overlast kan veroorzaken (geluid of anderszins) wordt 
zo veel als mogelijk beperkt en mag nooit gedurende avond of nacht geschieden. 
Eigenaren of huurders respecteren andermans rust te allen tijde. 
Huisdieren zijn toegestaan mits deze geen overlast veroorzaken. Honden dienen te allen 
tijde aangelijnd te zijn. Uitwerpselen van huisdieren worden niet op het park achtergelaten 
maar door de eigenaar van het huisdier opgeruimd. Uitlaten van huisdieren op de 
binnenpaden van het park is niet toegestaan. 
Afval wordt niet achtergelaten op het park maar op daarvoor aangegeven plaatsen en tijden 
aangeboden op de juiste wijze voor inzameling door de gemeentelijke vuilophaaldienst. 
Verhuurders zien er op toe dat deze regels ook door huurders worden nageleefd. 
 
Vereniging 
Alle eigenaren van percelen/woningen op het Rommelgebergte zijn lid van de vereniging 
recreatiepark Het Rommelgebergte U.A. Zij zorgen voor instandhouding van de vereniging 
en tijdige betaling van contributies en van het (doen) uitvoeren van besluiten van de 



vereniging. Individuele leden kunnen zich daaraan niet onttrekken. Het bestuur van de 
vereniging is niet verantwoordelijke voor naleving of handhaving van deze regelementen, 
dat is een collectieve verantwoordelijkheid van alle leden tezamen. 
 
 
*de minimale doorgang van paden en wegen gaat uit van de volgende maten: breedte 3,25 
meter en 4,20 meter hoogte (peildatum 1 maart 2018). Overhangende takken mogen niet 
onder 4,20 meter komen. Iedere wijziging van (wettelijke) regelgeving, (gemeentelijke) 
bepalingen zal worden nageleefd. 
 
 
 


