Juttersvereniging
AMELAND
Huishoudelijk Reglement:
1. De collectieve ontheffing is persoonsgebonden;
2. Van deze ontheffing mag alleen gebruik worden gemaakt indien dat redelijkerwijs
noodzakelijk is voor de activiteiten waarvoor de ontheffing is verleend;
3. De ontheffing geldt voor het strand (van de waterlijn tot aan de duinvoet) en
strandopgangen bestemd voor motorvoertuigen;
4. Het strandgedeelte waarvoor de ontheffing geldt kan in omvang afgebakend zijn;
5. De ontheffing is geldig in de ontheffing vermelde periode;
6. De bestuurder dient te beschikken over een rijbevoegdheid voor het voertuig
(geldig rijbewijs of bromfietscertificaat);
7. Tijdens gebruikmaking van deze ontheffing geldt een maximumsnelheid van 60
km per uur voor motorvoertuigen en voor brommers geldt een maximumsnelheid
van 30 km per uur. In de nabijheid van mensen of dieren en bij de strandopgangen
dient stapvoets gereden te worden;
8. Aanwijzingen van ambtenaren van politie, gemeente of Rijkswaterstaat dienen
onmiddellijk te worden opgevolgd;
9. Er mag geen schade worden aangebracht aan de plaatselijk flora en fauna;
10.Het rijden op strand en de strandopgang dient zodanig te geschieden dat de zich
aldaar bevindende personen en dieren daarvan geen overlast ondervinden;
11.Houder van deze ontheffing is verplicht de schade die hij door gebruik van de
ontheffing toebrengt te vergoeden en voorts redelijkerwijs maatregelen te nemen
teneinde te voorkomen dat het ontheffingsverlenende orgaan, dan wel derden, ten
gevolge van het gebruik van de ontheffing schade lijden;
12.Bij misbruik of niet-nakomen van de voorwaarden van de ontheffing wordt het
lidmaatschap ingetrokken.
13.Het strand loopt in principe van het reddingbootpad tot en met de Hôn.
14.Bij de eventuele vondst van gevaarlijke stoffen en of calamiteiten dient
het bestuur van de vereniging in kennis gesteld te worden.
15.De contributie van het lidmaatschap van de vereniging bedraagt € 5,- per
jaar.
16.De complete beleidsregel ontheffingen van ‘Rijverbod strand’ is tegen
kosten bij de gemeente Ameland te verkrijgen.

