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Algemene regels gebruik Blokkenpark en Storkpark Nijverdal 
 

1. Activiteiten op de ijsbaan in het Blokkenpark zijn niet toegestaan. 

2. Activiteiten in de dierenweide in het Storkpark zijn niet toegestaan. 

3. Activiteiten in de speeltuin rondom het wijkgebouw in het Blokkenpark zijn enkel toegestaan 

in overleg met wijkvereniging De Blokken. 

4. Voertuigen met een gewicht zwaarder dan 4,5 ton zijn in het park niet toegestaan.  

5. Voertuigen mogen enkel rijden op paden die voldoende breed zijn.  

6. Voertuigen mogen niet over het gras rijden. 

7. Putdeksels (van o.a. waterwinputten en gasleidingen) en brandkranen moeten worden 

vrijgehouden, zodat er onbelemmerd gebruik van kan worden gemaakt. 

8. Er mogen geen (vloeibare)stoffen zoals verf, vetkrijt, enz. rechtstreeks op de bestrating 

worden aangebracht. 

9. Te allen tijde moet worden voorkomen dat olie, vetten of andere schadelijke stoffen in of op 

de bodem en verharding lekken of terechtkomen. In verband hiermee moet u voorzieningen 

treffen ter bescherming van de bodem of verharding (bijvoorbeeld vloeistofdichte matten of 

folie). 

10. Bij plaatsing van brandende objecten, zoals vuurkorven e.d., moet een onderplaat worden 

geplaatst die de bestrating voldoende beschermt (de onderplaat moet aan alle zijden minimaal 

0,50 meter groter zijn dan het object).  

11. Aan de aanwezige bomen, planten en/of ander groen mogen geen voorwerpen, kabels of 

andere zaken worden bevestigd die schade opleveren voor bomen, planten en/of ander groen.  

12. Afval moet worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken of worden 

meegenomen en ergens anders in een daarvoor bestemde afvalbak worden gedeponeerd. 

13. Eventuele ontlasting van dieren moet direct worden verwijderd. 

14. Het water in het park is niet aangewezen als zwemwater of viswater. Gebruik van dit water 

is op eigen risico. 

15. Het kunstwerk in het water van het Blokkenpark mag niet worden betreden / beklommen. 

16. Na afloop van de activiteiten moet het gebied schoon en in oorspronkelijke staat worden 

opgeleverd. Eventuele herstelwerkzaamheden, e.e.a. ter beoordeling van gemeente, komen 

voor kosten van de gebruiker van het park.  

 


