Terreinreglement voor gastgroepen (2015)
Het is zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan:
1. Op het terrein te graven
2. Op het toiletgebouw of de omheining te klimmen;
3. De wachtschepen of steigers te betreden (met uitzondering van de
zwemsteiger voor gastgebruik en met uitzondering van eventueel mee
in gebruik gegeven steigers, zoals dan is overeengekomen in de
gebruiksovereenkomst);
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Het is nooit toegestaan:
1. Beplanting te beschadigen;
2. Oppervlaktewater te verontreinigen of anderszins schade aan het
milieu toe te brengen. Schade en eventueel door het bevoegd gezag
opgelegde sancties worden ten alle tijden verhaald op de gebruiker;
3. Het toiletgebouw en andere voorzieningen anders te gebruiken dan
waarvoor bestemd;
4. De (nacht)rust voor de omgeving te verstoren;
5. De aangrenzende terreinen te betreden zonder toestemming van de
betreffende eigenaar;
6. Te springen of hard te lopen op loopbruggen, steigers en schepen;
daarbij geeft vallen heel lelijke wonden.
7. De houten banken en tafel te gebruiken of te verplaatsen, deze worden
gebruikt (eigendom voor het gehandicaptenvaren).
Kampvuur
1 Door de brandweer is er een doorlopende kampvuurvergunning
afgegeven. Het voornemen om en kampvuur aan te leggen vooraf met
de beheerder overleggen.
2 Kampvuur mag alleen op de daarvoor bestemde kampvuurplaats
worden gestookt;
3 Alleen onbeschilderd en onbehandeld hout mag worden verbrand;
4 Tijdens het kampvuur dient er een kampvuurwacht te zijn, die beschikt
over voldoende bluswater (emmers klaarzetten) of voldoende
brandblusapparatuur;
5 Na het kampvuur dient het vuur volledig gedoofd te worden.
Afmeren van boten
1. Boten mogen alleen aan de daarvoor bestemde steiger worden
afgemeerd. Aanleggen direct aan de wal is niet toegestaan i.v.m.
mogelijke beschadigingen van de rietkraag;
2. Wachtschepen of boten langer dan 15 meter mogen slechts afgemeerd
worden indien dit vooraf overeengekomen is en op een vooraf
afgesproken plaats;
3. Kano’s en surfplanken kunnen te water worden gelaten op het daarvoor
bestemde zandstrandje naast de loopbrug naar de wachtschepen;
Auto’s en fietsen op het terrein
1. De maximum snelheid op de verharde wegen op het terrein is
stapvoets;
2. Auto’s en fietsen mogen niet op onverharde gedeelten komen, tenzij
voor laden/lossen en indien het terrein niet zodanig drassig is dat er
schade aan het grasland ontstaat;
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3. Parkeren is slechts toegestaan op verharde parkeerplaatsen naast het
toiletgebouw;
4. Fietsen worden gestald tegen of nabij het gele hekwerk op de verharde weg.
Afsluiten
1. Bij het tijdelijk verlaten van het terrein dient het toiletgebouw en de poort
afgesloten te worden zodat onbevoegden hier geen toegang toe hebben;
2. De toegangspoort dient bij aanwezigheid op het terrein dicht maar hoeft niet op
slot te zijn;
Hygiëne en afval
1. Het terrein dient dagelijks te worden schoongehouden;
2. Het toiletgebouw dient dagelijks te worden gereinigd. Indien er meerdere groepen
tegelijkertijd aanwezig zijn op het terrein, worden er onderlinge afspraken gemaakt
over het dagelijks schoonhouden van het toiletgebouw;
3. Huishoudelijk afval dient zo compact mogelijk te worden gedeponeerd in de
hiervoor op het terrein aanwezige container. Blik, plastic flessen zonder dop en
kartonnen pakken pletten. De kosten voor het eventueel extra ledigen van de
container komen boven op de kampkosten.
4. Indien de container vol raakt (dat is het geval zodra de deksel niet geheel meer
sluit), dan dient de terreinbeheerder te worden gebeld met het verzoek de
container te laten legen. Intussen mag er geen afval meer in of bij/naast de
container worden gedeponeerd (beesten verspreiden dit) en dient het resterende
afval door de gebruiker zelf te worden meegenomen;
5. Er mag in geen geval GFT of ander afval worden begraven op het terrein;
6. Aan het einde van het verblijf wordt het terrein nagelopen en ontdaan van
zwerfvuil en wordt het toiletgebouw schoon en op slot achtergelaten;
Elektra en water
1. De stopcontacten in en bij het toiletgebouw mogen slechts voor lichte elektrische
apparatuur worden gebruikt.
2. Indien een groep elektriciteit bij de tenten wil, dan dient dit vooraf
overeengekomen te zijn, en wordt gebruikgemaakt van de voorziening die hiervoor
bij de steigers aanwezig is;
3. Schade aan het elektriciteitsnet (zoals doorgeslagen zekeringen), veroorzaakt
door het aansluiten van apparatuur met een te hoog vermogen, dient door de
gebruiker voor het einde van het verblijf te worden hersteld;
4. De serviceruimte van het toiletgebouw en de zekeringenkast op het terrein dienen
te allen tijde afgesloten te zijn;
5. Wees zoals dat een goed zeeverkenner betaamd zuinig met licht en water: de
buitenverlichting van het toiletgebouw dient overdag uit te zijn, laat kranen niet
onnodig lopen, gebruik geen drinkwater als bluswater bij het kampvuur.
Algemeen:
1. De kampleiding dient in bezit te zijn van een namenlijst van alle op het kampterrein
aanwezigen ten behoeve van calamiteiten;
2. Post voor op het kampterrein aanwezigen, dient te worden gestuurd aan het
terreinadres: Hatenboer 60, 6041 TN Roermond. Post gericht aan het postadres
van de Beatrixgroep komt doorgaans niet tijdig op het kampterrein aan;
3. Post wordt niet nagezonden;
4. Van 23.00 uur tot 07.00 uur is de nachtrustperiode en dient het stil te zijn op het
kampterrein;
5. Overdag geldt: radio zacht en niet lopen over elkaars kampterrein;
6. Geen Hudo’s men dient gebruik te maken van het toiletgebouw.
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Belangrijke telefoonnummers en adressen (2015)
Politie, brandweer etc.
Alarm (politie, brandweer, ambulance)
Politie, niet spoedeisende gevallen
Brandweer, niet spoedeisende gevallen, o.a. kampvuurmelding

112
0900-8844
0475-393800

Terreinbeheer
Ine Janssen
Imke vd Rotten

06-22931659
0475-341656

Huisartsen
Groepspraktijk Het Roosendael
Huisartsenpost Roermond
Huisarts H. de Vries
S.A.A.M. Romeijnders
Huisartsenpraktijk Dokkum
Groepspraktijk De Bres
Praktijk G.H.M. ten Oever

Kasteel Hillenraedtstraat 123
hetroosendael.praktijkinfo.nl
Notenboomlaan 60
www.hapml.nl
Minderbroederssingel 2
www.huisartsdevries.nl
Minderbroederssingel 2
www.aandesingel.nl
Heinsbergerweg 2
www.huisartsdokkum.nl
Veeladingstraat 14
www.debres.com
Heinsbergerweg 2
www.huisartstenoever.nl

0475-321121
0475-771771
0475-332690
0475-316080
0475-329335
0475-331100
0475-316710

Tandartsen
Tandheelkundig Centrum Roermond Kapellerlaan 104-106
0475-333218
www.tandheelkundigcentrumroermond.nl
Tandartspraktijk te Roermond
Kasteel Aldenghoorstraat 7
0475-323680
www.tandarts-roermond.nl
Smartdent
Graaf Reinaldstraat 35-A
+491633644622
www.smart-dent.nl
Wim Beugels
Nassaustraat 73
0475-333527
tandartswimbeugels.tandartsennet.nl
Tandartspraktijk Boermans
Parklaan 30
0475-334453
tandartsboermans.tandartsennet.nl
Tandarts Julicher
Nassaustraat 94
0475-332806
www.tandarts-julicher.tandartsennet.nl
Bakkers
Bakkerij Broekmans
Bakkerij Loven B.V.
Bakkerij J. Smeets
Bakker Bart
Broekmans Patisserie B.V.
Bakkerij Fleuren B.V.
Smeets / F J H

Nassaustraat 65
www.bakkerijbroekmans.nl
Kloosterwandstraat 213
Hendriklaan 39
www.bakkerijsmeetsroermond.nl
Schaarbroekerweg 54
www.bakkerbart.nl
Roersingelpassage 23-A
www.broekmans.nl
Julianalaan 10
Hamstraat 3
www.indekroon.nl

0475-315899
0475-318253
0475-333741
0475-775510
088-0881950
0475-329823
0475-332139
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HEMA

Graaf Gerardstraat 2

0475-332976

Overigen
Zwembad De Roerdomp, Achilleslaan 2c
Jachthaven Hermus Watersport (botenlift), Hatenboer 54
VVV Roermond, Markt 17

0475-346500
0475-337112
0475-335847

Tips







Betaald parkeren in het centrum
Station NS ong. 45 min. Lopen van kampterrein (treintaxi aanwezig)
In het centrum zijn diverse cafés, restaurants etc. aanwezig
Op zaterdag is er weekmarkt op het marktplein bij het stadhuis
Op woensdag is er een versmarkt op het Munsterplein
Per boot (<15m) kan aangelegd worden aan de Roerkade, bij het centrum
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