Province de Luxembourg
Arrondissement de
Bastogne

Goede Praktijken Code
voor kampen

Commune de
GOUVY

 Noodzakelijke gegevens
Een goede informatie betreffende de gegevens van de gemeentelijke autoriteiten en
diensten is absoluut noodzakelijk.
Het gemeentebestuur
Contactpersoon voor de kampen

 Administration communale
Mevrouw Chantal HUGET
Bovigny 59
6671 GOUVY
Tel: 080/292929

Politiediensten

 Noodgeval: 101
 Mijnheer Louis ANNET
Cité Gros Thier 24A
6670 GOUVY
Tel: 080/51.77.47 - 0498/88.06.78

Brandweer Diensten

 Noodgeval: 100
 Voor Beho - Bovigny – Langlire
Rue des Chasseurs Ardennais, 45
6690 Rencheux
Tel : 080/21.59.00 of 080/21.69.00
Fax : 080/21.68.67
 Voor Cherain - Gouvy - Limerlé Montleban
Rue de La Roche, 49
6660 Houffalize
Tel.: 061/28.81.60 of 061/28.93.70
Fax.: 061/28.96.65

Bij het minste teken van brand,
verdachte rook, gaslek, explosie,
wespen, redding ......
Voor eender welk transport per
ambulance, in geval van accidenten
of voor eender ander noodgeval ....

Met de ondersteuning van het Waalse Gewest

Commune de Gouvy

Région wallonne

Containerpark
Openingsuren:
van ma tot vr : van 13 tot 19:00
op zaterdag van 9 tot 18:00

 Containerpark A I V E
Halconreux 1Z
6671 GOUVY
Tel: 080/51.06.69

Het Departement voor Natuur en Bos
van Vielsalm (DNF : Département de
la Nature et des Forêts)

 DNF Vielsalm
Mijnheer Jean-Claude ADAM
Cantonnement de Vielsalm
R Vieux Chasseurs 66
6690 VIELSALM
Tel: 080/282280

De lokale agenten verantwoordelijk
voor de bossen van de gemeente

 Mijnheer Robert CLOTUCHE
Tel: 080/21.67.69 - 0477/78.14.11
 Mijnheer Yves FONTEYN
Tel: 080/41.85.69 - 0477/78.14.13
 Mijnheer Alex SIMON
Tel: 080/21.41.92 - 0477/78.14.21
 Mevrouw Jennifer VAGUENER
Tel: 0473/68.06.53
 Mijnheer HEDIA
R Houffalize
6670 GOUVY
Tel: 080/51.04.80

Zij zullen u de speelplaatsen in het
bos aanduiden, evenals de plaatsen
waar u hout kunt verzamelen voor
constructies of vuren, …

De doctors van de gemeente
Maison de garde médicale :
Chaussée d’Houffalize, 1bis
6600 Bastogne
(naast de Kliniek Ste. Thérèse)
Weekend:
Za vanaf 8:00 tot ma ochtend 8:00
Feestdagen :
Vanaf de vooravond 20:00 tot de
volgende ochtend 8:00
In geval nodig is er een navette voorzien
(forfait heen - terug 5€)
Het is verplicht te telefoneren om
een afspraak te maken :
061/321 421

Meest nabij zijnde ziekenhuizen

 Mijnheer PAQUET
R Naneux 2A
6670 GOUVY
Tel: 080/51.77.11
 Mevrouw PARMENTIER
Cherain 28
6673 GOUVY
Tel: 080/51.75.07

 Clinique St-Joseph ASBL
Klosterstrasse, 9
4780 Saint-Vith
Tel : 080/85.44.11 en 080/85.41.11
 Hôpital St-Thérèse – IFAC - Vivalia
Chaussée de Houffalize, 1
6600 Bastogne
Tel : 061/24.01.11 en 061/24.00.39
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Région wallonne

 Sorteren van afval
Om zo goed mogelijk onze tijdelijke bezoekers te onthalen, heeft de Gemeente van
Gouvy besloten een VERPLICHTE selectieve afvalsortering te organiseren.
Een propere en gastvrije Gemeente komt iedereen ten goede. Wij vragen u deel te
nemen aan deze sortering evenals aan het in bestand houden van deze properheid.
Sorteer het afval zoals het Gemeentebestuur het u heeft aanbevolen.
Gemeentelijke sortering
U ontvangt 1 grijze zak per groep van 25 personen voor de overblijvende afval die
niet kan gesorteerd worden, evenals 1 witte zak per groep van 25 personen voor de
afbreekbare afval. Deze twee types vuilniszakken worden elke woensdag afgehaald
(plaats en uur overeen te komen met de eigenaar).
Indien u meer grijze zakken wenst te bekomen, kunt u er verkrijgen bij het onthaal
van het gemeentehuis mits betaling van 1,50 € per zak. De witte zakken kunt u
verkrijgen aan 2,50 € per rol van 10 zakken.
Containerpark sortering.
U ontvangt eveneens een kit voor het sorteren van afval (de zakken moeten door u
afgeleverd worden bij het containerpark). Voor dit type zakken, indien u er meer
wenst te bekomen, volstaat het ze aan te vragen bij de beambte van het
containerpark.
De dag van uw vertrek mag er geen enkel voorwerp of afval achtergelaten worden op
de kampplaats. Al het afval dat langs de weg wordt afgezet en dat niet behoort tot
een op voorhand bepaalde verzamelplaats voor afval, zal beschouwd worden als een
wild deponeren en de overtreders zullen vervolgd worden.

 Bonnes pratiques environnementales
Constructies
Constructies op de oevers en in het bed van de rivier zijn verboden (het zijn heel
broze leefmilieus).
Dammen veroorzaken schade (belemmeringen in geval van opkomend water, een
hinder voor het leven in het water) waarvoor u verantwoordelijk kunt gehouden
worden; dus, bouw er geen!
Beperk de toegangen tot de rivier en gebruik de al bestaande toegangen om de
vernieling van de flora en de oevers te vermijden.
Behalve toelating is het verboden hout te snijden om vuren te maken of constructies
te bouwen. Vermijdt eveneens snijdende werktuigen in de bomen te slaan.
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WC-putten
Graaf geen te diepe wc-putten (60cm) zodat de materie zich op natuurlijke wijze kan
ontbinden (zonder chemische producten of kalk; een schep aarde is voldoende). Zoals
u weet, wc-putten zijn geen vuilnisbakken.
Ter herinnering, er wordt geen enkele directe afwatering in de rivier toegestaan.
Plaats dus de wc-putten op meer dan 10 meter van de waterkant en vermijdt uw
behoeften in volle natuur te doen!
Kampvuren
Voor uw aankomst op het terrein, contacteer de lokale boswachter die u de plaatsen
zal aanduiden waar u dood hout kunt sprokkelen voor de kampvuren.
Installeer geen vuurplaatsen in de nabijheid van de tenten of de oevers, en
ook niet op minder dan 100 meter van bomen of huizen.
Water
Het water van de rivier is niet drinkbaar! Verzekert u een toegang tot een plaats met
drinkbaar water en gebruik dit water waar het voor bedoeld is.
De rivieren zijn geen gemeenschappelijke baden, wast u dus in waterkommen (denk
eraan: gebruik afbreekbare zeep) en gooi het water op de vegetatie of in een put met
kiezelstenen.
Doe hetzelfde met het afwaswater.
Waterpret
Speel ver van de vissen en de paaiplaatsen (plaatsen met ondiep water waar de
vissen hun eieren leggen).
Vergeet niet dat het verboden is te vissen zonder vergunning. Behalve de nodige
vergunning van het Waalse Gewest (u kunt u deze aanschaffen in de postkantoren)
zijn sommige riviergedeelten onderworpen aan een bijkomende vergunning van de
locale vismaatschappij.
Gebruik de officiële badplaatsen waar de kwaliteit van het water regelmatig getest
wordt.
Fauna en flora
Draag zorg voor de natuur die u verwelkomt.
Ruk geen planten of boompjes uit. Respecteer de vegetatie van de oevers en van de
rivier. Blijf op de wegen tijdens uw wandelingen en loop niet doorheen de velden
(respecteer het hooi dat tenslotte het voeder is van het vee in de winter, het gevaar
bestaat dat u achtervolgd wordt door een moederlijke koe of een stier …).
Wees voorzichtig met de omheiningen (ze zijn soms geëlektrificeerd) en doe vooral
geen enkel hek open ( de dieren zouden kunnen ontsnappen).
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Circulatie
Vermijdt dat het kamp zich transformeert in een parking en limiteer zo veel mogelijk
de toegang voor auto’s. Bij regen, gelieve niet rond te rijden op een slijkerig terrein
met een auto die diepe voren zou kunnen veroorzaken. Indien dit toch zou gebeuren,
gelieve dan op het einde van het kamp het terrein terug in oorspronkelijke staat te
brengen.
De gebuurte
Respecteer de inwoners, hun rust (geen lawaai na 22 :00) en hun private
eigendommen.
Bij nachtspelen, met doorgang van dorpen of in nabijheid van omliggende huizen,
gelieve niet te roepen en de huizen niet te verlichten met zaklantaarns.
U “ontleent” niet het materiaal van de inwoners zonder hun uitdrukkelijk akkoord. Het
ontleende materiaal, bekomen na akkoord van de eigenaar, zal hem terug
overhandigd worden in de staat dat het werd ontleend.
Het bedelen en het « gehuichelde overleven » is strikt verboden.
Afbreken van het kamp
Laat van uw kamp enkel een goede herinnering achter en maak er een erepunt van
elk spoor van uw verblijf te verwijderen.
Vul alle gemaakte gaten op (wc-putten, putten met kiezelstenen, plaats van de mast,
…) en beëindig de opvulling met een graszode die u behouden heeft tijdens de
opbouw van het kamp.
Raap alle afval op, vuuroverblijfselen inbegrepen.
Dit reglement is van applicatie voor elke deelnemer aan uw kamp, evenals voor
iedereen die uw kamp bezoekt.
Elk geval dat niet voorzien is in deze code zal onderworpen worden aan de
goedkeuring van Gemeenteraad.
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