
 

TIJDELIJKE AFSPRAKENNOTA  

Overnachten op kampterrein Halan Cauter 
 

[Deze afsprakennota gaat in vanaf de ingebruikname van het kampterrein en is 12 maanden geldig. Daarna 

volgt een evaluatie van de nota en wordt er een definitief beheersreglement opgesteld. Deze periode dient als 

proefperiode voor het gebruik van het terrein. In deze periode wordt vooral ingezet op gebruik door (lokale) 

jeugdverenigingen.] 

 

 

1. Algemene bepalingen 

 

1.1 Gebruikers 

Het kampterrein Halan Cauter is uitsluitend te  gebruiken door erkende jeugdverenigingen. 

Privéinitiatieven, familiefeesten, festivals en andere organisaties of evenementen zijn niet toegestaan, 

met uitzondering van een wijkfeest en activiteiten georganiseerd door het bestuur van de gemeente 

Hoeilaart. Aanvragen voor de organisatie van een wijkfeest dienen via het daarvoor bestemde 

aanvraagformulier op de gemeentelijke website ingediend te worden en dat minstens 30 dagen op 

voorhand. 

 

1.2 Openingsperiode 

Halan Cauter kan zowel voor kampen als voor weekends gebruikt worden. Er kunnen enkel activiteiten 

doorgaan tussen 1 maart en 31 oktober. Tijdens de overige maanden is het kampterrein gesloten en 

niet beschikbaar. Kampen zijn enkel mogelijk in de maanden juli en augustus. Na de proefperiode 

wordt de openingsperiode geëvalueerd en kan deze indien nodig aangepast worden. 

 

1.3 Frequentie van verhuur 

Het aantal kampen wordt gedurende de proefperiode beperkt tot een kamp per maand. Er kunnen in 

de zomervakantie tijdens de proefperiode dus maximaal twee kampen doorgaan, een in juli en een in 

augustus. Een kamp mag nooit langer duren dan 12 dagen.  

Weekendverhuur wordt gedurende de proefperiode beperkt tot maximaal 12 weekends tussen 1 

maart en 31 oktober, met een maximum van twee weekends in een maand. In maanden dat er reeds 

een kamp gepland is, kan geen weekend doorgaan. Groepen die op weekend komen, mogen op vrijdag 

niet voor 16 uur het kampterrein betreden en dienen op zondag voor 13 uur het terrein te verlaten. 

 

1.4 Toegang tot het terrein 

Alle gebruikers van het terrein dienen respect te hebben voor de buurt en zijn bewoners. Dat houdt in 

dat zij geen elektronisch versterkte muziek gebruiken en lawaai zoveel als mogelijk beperken. De 

hoofdtoegangsweg naar het terrein loopt via de Jan Lindtsstraat en dient gebruikt te worden om het 

terrein te betreden. Laden en lossen kan enkel via deze toegangsweg. Buurtbewoners die dat wensen 

worden via mail op de hoogte gebracht van alle verhuringen.  

 

 

 



 
1.5 Peter- en meterschap 

Er wordt een peter en/of meter gezocht voor het kampterrein. Deze treedt op als contactpersoon voor 

de gemeente en is een aanspreekpunt voor de buurt bij eventuele vragen of klachten.  

 

1.6 Capaciteit van het terrein 

Tijdens de proefperiode worden groepen beperkt tot een 60-tal personen.  Na de proefperiode wordt 

de capaciteit opnieuw beoordeeld en kan dat aantal gewijzigd worden. 

 

 

2. Verantwoordelijkheden van de huurder 

 

Namen- en adressenlijst 

Je geeft als kampverantwoordelijke uiterlijk op de 1e dag van het weekend of kamp een lijst met 

identificatiegegevens van alle aanwezigen door aan het gemeentebestuur en de politie. Deze lijst dient 

volgende gegevens te bevatten: voornaam, naam,  rijksregisternummer.  

Daarnaast bezorg je het gemeentebestuur de contactgegevens van ten minste twee 

verantwoordelijken. Je vermeldt hier minimaal volgende gegevens: voornaam, naam, gsm-nummer.  

De gevraagde gegevens worden na het verhuur verwijderd. 

 

Vuur maken 

Je hebt een schriftelijke toestemming nodig van het college van burgemeester en schepenen voor het 

maken van een groot kampvuur. Deze aanvraag dient ten laatste 30 dagen voor aanvang van het kamp 

of weekend ingediend te worden. Vuur mag enkel in de daarvoor voorziene kampvuurkring gemaakt 

worden. Het aanvraagformulier voor een kamp of weekend en kampvuur en/of nachtspelen is 

bijgevoegd in bijlage. 

Met betrekking tot het maken van vuur worden volgende afspraken strikt nageleefd: 

• Er is steeds een lid van de leidingsploeg aanwezig bij het vuur. 

• Je houdt steeds een gsm bij de hand. 

• De gebruiker voorziet zelf in geschikt brandhout (geen afval) 

• Je houdt voldoende ruimte vrij voor de hulpdiensten. 

• Je verwijdert 5 meter rond de kampvuurkring alle takken en brandbare materialen. 

• Je dooft het vuur volledig na gebruik door overvloedig te blussen met water. 

• Je ruimt na gebruik de kampvuurplaats volledig op. 

• Je houdt een emmer water in de buurt van de kampvuurkring. 

• Wanneer, onder bepaalde weersomstandigheden, het verkeer of de buurtbewoners last 
hebben van hinderlijke rook, dient het vuur onmiddellijk gedoofd te worden. 

• Bij extreme droogte kan de toestemming tot het maken van een kampvuur per direct 
ingetrokken te worden. 
 

Een groot kampvuur dient minstens 5 dagen op voorhand gemeld te worden bij de politie (02 769 69 

30) en brandweer (02 687 73 63). Dat dient tijdens de kantooruren te gebeuren. Onder groot 

kampvuur worden kampvuren verstaan die qua grootte afwijken van de normale standaard en 



 
gebouwd worden in het kader van speciale activiteiten. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de 

laatste avond van een kamp wanneer er een groter kampvuur wordt gehouden, gecombineerd met 

sketches, zangstonden, enz.  

 

Nachtspel 

Per weekend mag je een nachtspel organiseren. Je moet tenminste 30 dagen voor aanvang van het 

kamp of weekend melden aan het college van burgemeester en schepenen dat je een nachtspel zal 

organiseren. Achteraan in deze afsprakennota vind je het aanvraagformulier voor een kamp of 

weekend en kampvuur en/of nachtspelen. 

Voor de organisatie van een nachtspel geldt een meldingsplicht bij de politie. Een nachtspel dient dan 

ook steeds 3 dagen op voorhand gemeld te worden bij de politie (02 769 69 30) met vermelding van 

het startuur, einduur, locatie en andere relevante informatie. 

 

 

3. Gebruiksvoorwaarden 

 

De huurder verbindt zich ertoe als goede huisvader van kampplaats Halan Cauter te genieten. De 

huurder geeft aan de gebruiksinstructies als omschreven in dit reglement te begrijpen en stipt na te 

leven. 

• Vooraleer het kampterrein in gebruik genomen wordt, wordt al het materiaal nagekeken aan 
de hand van een inventaris. Opgemerkte schade of verliezen worden onmiddellijk gemeld. De 
huurder is aansprakelijk voor de beschadigingen of verliezen die gedurende zijn huurtijd 
ontstaan, tenzij hij bewijst dat die buiten zijn schuld hebben plaatsgehad.  

• De huurder dient toegang te verlenen tot de verantwoordelijken van gemeente Hoeilaart 
nadat deze zich kenbaar gemaakt hebben bij de groepsverantwoordelijke. Onbevoegden 
hebben geen toegang tot het terrein en mogen verzocht worden om het terrein te verlaten. Bij 
eventuele problemen wordt er contact opgenomen met de politie.  

• Indien er geen verhuur is, is het terrein openbaar toegankelijk. 

• Er mogen geen nagels, schroeven of nietjes worden aangebracht in deuren of muren. 

• Wij respecteren de buren en verwachten dat de huurders dat ook doen. Je mag de rust van de 
buurtbewoners niet verstoren tussen 22 en 7 uur. 

• Het gebruik van een elektronische muziekinstallatie is niet toegelaten. Kleine draagbare radio’s 
kunnen wel. 

• Er wordt respectvol omgegaan met de infrastructuur en de natuur. Het is ten strengste 
verboden het dak te betreden. Misbruik van brandbestrijdingsmateriaal zal aangerekend 
worden als schade. 

• Er mag dood hout gesprokkeld worden op het terrein. Er mogen geen bomen of planten 
geveld of beschadigd worden om brandhout te vergaren. Het is niet toegestaan om hout te 
sprokkelen in het Zoniënwoud. 

• De groenbuffer rondom het terrein mag niet betreden of beschadigd worden.  



 

• Tentgreppels mogen enkel gegraven worden bij noodweer. Het grasveld dient terug in de 
oorspronkelijke staat hersteld te worden op de dag van vertrek. 

• Er geldt een rookverbod in de sanitaire blok. Sigarettenpeuken mogen niet op het terrein 
gegooid worden en dienen opgeruimd te worden. De gebruikers voorzien zelf een assenbak 
voor sigarettenpeuken. Bij extreme droogte geldt er een algemeen rookverbod. 

• Wanneer het terrein door de hele groep verlaten wordt dienen alle deuren op slot gedaan te 
worden. Bij het verlaten van het terrein moeten eveneens alle vuren gedoofd worden.  

• De vaste barbecue is vrij te gebruiken door de huurder. Er mag geen brandhout gebruikt 
worden in de barbecue, enkel houtskool is toegestaan. Wanneer de barbecue niet in gebruik is 
dient hij afgesloten te zijn. Na gebruik moet de barbecue gekuist worden en klaar zijn voor een 
volgend gebruik. De huurder dient zelf houtskool te voorzien en de nodige voorzieningen te 
treffen voor het gebruik. Gebruikte houtskool mag niet op het terrein gedumpt worden, maar 
kan in de vuurkring gedeponeerd worden. 

• De huurder is zelf verantwoordelijk voor de orde en netheid van het kampterrein. Sanitair 
dient grondig gekuist te worden. Aan het einde van het verblijf wordt het terrein en het 
sanitair in de oorspronkelijke staat achtergelaten. Poetsmateriaal en wc-papier dienen zelf 
voorzien te worden. 

• Indien het terrein na controle onvoldoende gekuist is zal er een kuisfirma ingeschakeld worden 
om het terrein op orde te zetten en de sanitaire blok te kuisen. De kosten worden door 
gefactureerd aan de gebruiker.  

• Er wordt geen afval achtergelaten op het kampterrein. Afval kan aan de Jan Lindsstraat gezet 
worden voor ophaling door de vuilniswagen. Indien er geen ophaling gepland is dient het afval 
zelf meegenomen te worden. 

 

4. Contactgegevens 

 

Dienst Vrije Tijd en Welzijn Hoeilaart      Politiezone Druivenstreek   

Jan van Ruusbroecpark z/n       Brusselsesteenweg 145 g   

1560 Hoeilaart      3090 Overijse     

Tel.: 02 657 05 04      Tel.: 02 769 69 30 

www.hoeilaart.be/halancauter       www.lokalepolitie.be/5402   

halancauter@hoeilaart.be                  info@politiedruivenstreek.be   

 

Brandweer Vl-Brabant Oost  

Schavei 77 

3090 Overijse 

Tel.: 02 687 73 63  

https://www.hoeilaart.be/brandweer-en-ziekenwagen  

brandweerpost.overijse@hvzoost.be 

http://www.hoeilaart.be/halancauter
http://www.lokalepolitie.be/5402
mailto:halancauter@hoeilaart.be
mailto:info@politiedruivenstreek.be
https://www.hoeilaart.be/brandweer-en-ziekenwagen
mailto:brandweerpost.overijse@hvzoost.be


 
 

 

AANVRAAGFORMULIER VERBLIJF HALAN CAUTER, 

KAMPVUUR & NACHTSPEL 

[Je dient deze aanvraag minstens 30 dagen voor aanvang van je kamp of weekend in te dienen] 

 

     

Naam vereniging:             

Vertegenwoordigd door (naam + voornaam kampverantwoordelijke):      

 

Vraagt toelating voor de organisatie van: 

o Een weekend (tussen 1 maart en 31 oktober) 

o Een kamp (tussen 1 juli en 31 augustus) 

van      tot      . 

Daarenboven maken wij melding van: 

o Een kampvuur, op datum      

o Een nachtspel, op datum      

o Een tweede nachtspel (enkel als je op kamp komt), op datum     

 

Ik heb kennis genomen van het kampreglement en de geldende regels m.b.t het houden van een 
kampvuur en/of het organiseren van een nachtspel, zoals omschreven in deze afsprakennota.  

 

Contactgegevens verantwoordelijke: 

Naam en voornaam:       

Gsm-nummer:        

E-mail:         

Adres:                      
   

 

Gelezen en goedgekeurd te      op      . 

 

Handtekening aanvrager 


