Huishoudelijk reglement op gebruik sportpark Aalter-centrum
outdoor, sportpark Bellem, sportpark Lotenhulle en sportpark SintMaria-Aalter
Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen
Het reglement heeft tot doel de goede exploitatie (met name de veiligheid, de orde, de
zedelijkheid en de hygiëne) van de sportinrichting (in de meest ruime zin begrepen) beheerd door
het gemeentebestuur Aalter te verzekeren. Door het betreden van de inrichting aanvaarden de
gebruikers en publiek het reglement, worden zij geacht het te kennen en verbinden zij zich ertoe
zich ernaar te gedragen.
Artikel 1: accommodaties
Onder sportpark Aalter-centrum outdoor wordt verstaan:
 Voetbalterrein A;
 Voetbalterrein B;
 Voetbalterrein C;
 Voetbalterrein D;
 Duiveltjesterrein;
 Krachtbalterrein;
 Schuttersmasten;
 Skatepark;
 Finse Piste;
 Atletiekpiste;
 Speeltuin;
Onder sportpark Bellem wordt verstaan:
 Voetbalterrein A;
 Voetbalterrein B;
 Voetbalterrein C;
 Duiveltjesterrein;
 Petanqueterreinen;
 Speeltuin;
Onder sportpark Lotenhulle wordt verstaan:
 Voetbalterrein A;
 Voetbalterrein B;
 Schuttersmasten;
 Multifunctioneel sportterrein;
 Petanqueterreinen;
Onder sportpark Sint-Maria-Aalter wordt verstaan:
 Voetbalterrein A;
 Voetbalterrein B;
 Speeltuin;
Artikel 2: begrippen gebruiker en publiek
Onder publiek wordt verstaan: elke begeleider, ouder(s) van kinderen, supporters of andere
toevallige bezoekers. Het publiek neemt passief deel aan de activiteiten die plaatsvinden in de
sportaccommodatie.
Onder gebruiker wordt verstaan: elke persoon die actief deelneemt aan sportactiviteiten,
trainingen, wedstrijden of andere georganiseerde activiteiten die in de sportaccommodatie
plaatsvinden.
Artikel 3: beheerder
De infrastructuur wordt beheerd door het gemeentebestuur Aalter. Het college van
burgemeester en schepenen zal de sportaccommodatie als een goede huisvader uitbaten. De
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cel Sport is belast met de dagelijkse leiding. De verantwoordelijke van de cel Sport is het
diensthoofd of het personeelslid dat op dat moment aanwezig is.
Artikel 4: van toepassing op
Iedere bezoeker (gebruiker en publiek) die de gemeentelijke sportaccommodatie betreedt, is
onderworpen aan het huishoudelijk reglement.
Artikel 5: bekendmaking
Het huishoudelijk reglement en het retributiereglement worden op een duidelijk zichtbare plaats
uitgehangen.
Artikel 6: parkeren
Iedere bezoeker dient zijn voertuig te parkeren op de voorziene plaatsen. Hij mag in geen geval
de toegangspoorten of evacuatiewegen blokkeren. Het is verboden fietsen en brommers te
plaatsen buiten de voorziene fietsstallingen.
Artikel 7: rijwielen
Het is verboden te fietsen, te skeeleren, of zich met eender welk ander vervoermiddel, met
uitzondering van rolstoelen voor rolstoelgebruikers op de atletiekaccommodatie, op de
sportvelden.

Hoofdstuk 2: Toegankelijkheid
Artikel 8: openingsuren
De infrastructuur is toegankelijk tijdens de vastgestelde openingsuren en overeenkomstig het
gebruiksrooster.
Openluchtaccommodatie:
Maandag tot zondag: 08.00u – 23.00u
Artikel 9: afwijkingen openingsuren
Het college van burgemeester en schepenen kan uitzonderingen toestaan op de openingsuren,
sluitingsdagen en sluitingsperiodes, en de accommodatie bijkomend openstellen of sluiten, of
de bestemming van de accommodaties wijzigen
1. om redenen van openbaar nut, veiligheid en hygiëne, wegens noodwendigheid van de
dienst en/of in geval van overmacht;
2. voor het inrichten van gemeentelijke of andere manifestaties;
3. werken, waaronder onder meer kan begrepen worden: herstellingswerken,
aanpassingswerken, onderhoudswerken, technische werken, vernieuwingswerken.…
die het geheel of gedeeltelijk sluiten van de inrichting vereisen.
4. wegens bijkomend jaarlijkse verlof- en sluitingsperiodes;
5. uitzonderlijke gebeurtenissen die betrekking hebben op het sluiten van de inrichting
voor het publiek of die vereisen dat de inrichting ter beschikking wordt gesteld aan
derden;
6. op aanvraag van de gebruiker;
zonder dat dit de gebruiker recht heeft op schadevergoeding, wanneer hierdoor uren wegvallen.
De voorgaande lijst is niet limitatief.
Het college van burgemeester en schepenen kondigt deze gebeurtenissen en werken, indien
mogelijk, tijdig aan.
Artikel 10: tijdelijke ontoegankelijkheid
De verantwoordelijke van de cel Sport van het gemeentebestuur Aalter kan de
sportinfrastructuur of een deel ervan tijdelijk ontoegankelijk of onbespeelbaar verklaren indien
weersomstandigheden, herstellingen, onvoorziene oorzaken of andere activiteiten het nodig
maken, zonder dat dit de bezoeker recht geeft op schadevergoeding.
Artikel 11: begeleiding jonge kinderen en groepen
Kinderen beneden de 6 jaar moeten vergezeld zijn van een toezichthoudende volwassene
(persoon ouder dan 16 jaar) die zich verantwoordelijk stelt en voortdurend toezicht houdt.
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Scholen, jeugdverenigingen, jeugdgroepen of jeugdploegen moeten begeleid worden door een
leraar, trainer, groeps- of ploegafgevaardigde of verantwoordelijke. Deze verantwoordelijke blijft
aanwezig tot de laatste jongere de sportaccommodatie verlaten heeft.
Artikel 12: dieren
Dieren (met uitzondering van blindengeleide honden, politiehonden en honden van
bewakingsfirma’s) worden niet toegelaten op de speelvelden van de sportinfrastructuur tenzij
bij toestemming van het college van burgemeester en schepenen. Dieren in de publiekszones
zijn toegelaten, maar dienen aan de leiband gehouden te worden.
Artikel 13: toegankelijkheid zones
Personen die niet aan sportactiviteiten deelnemen (publiek), hebben enkel toegang tot de voor
het publiek voorgehouden plaatsen buiten de speelvelden.
Artikel 14: toegang ontzeggen
De verantwoordelijke van de cel Sport is gemachtigd de toegang tot de volledige accommodatie
of delen ervan tijdelijk te ontzeggen aan elke persoon die een gevaar dreigt op te leveren voor
de veiligheid en de gezondheid van de aanwezigen. Zo kan onder meer de toegang worden
geweigerd aan personen in staat van dronkenschap of enige andere vorm van intoxicatie,
personen die de orde verstoren, personen die dit reglement niet naleven, personen in
onzindelijke toestand, personen met niet geheelde wonden en personen lijdend aan
besmettelijke kwalen.
Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd de toegang tot de volledige
accommodatie of delen ervan, voor een langere periode te ontzeggen aan elke persoon die een
gevaar dreigt op te leveren voor de veiligheid en de gezondheid van de aanwezigen. Zo kan
onder meer de toegang worden geweigerd aan personen in staat van dronkenschap of enige
andere vorm van intoxicatie, personen die de orde verstoren, personen die dit reglement niet
naleven, personen in onzindelijke toestand, personen met niet geheelde wonden en personen
lijdend aan besmettelijke kwalen. De verantwoordelijke van de cel Sport is gemachtigd hiertoe
de vaststelling te doen.
Desgevallend kan het college van burgemeester en schepenen een medisch attest eisen
waaruit blijkt dat de volksgezondheid niet in het gedrang komt.
Artikel 15: instructies
Het personeel van cel Sport van het gemeentebestuur Aalter is belast met de uitvoering van het
reglement. Alle instructies van het personeel wat betreft dit reglement moeten gevolgd worden.

Hoofdstuk 3: publiek en gebruiker
Artikel 16: rookverbod
In sportinfrastructuur geldt een algemeen rookverbod op de sportvelden.
Artikel 17: reserveren
Het reserveren van de verschillende sportinfrastructuur dient te gebeuren bij de cel Sport van
het gemeentebestuur Aalter (sport@aalter.be). Uitzonderlijke (sport)activiteiten buiten de
reguliere werking (trainingen en competitie) van de vaste gebruikers en occasionele gebruikers
worden ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepen.
Artikel 18: gebruik
De gebruiker mag enkel de terreinen, lokalen en materialen gebruiken die hen door de
verantwoordelijke van de cel Sport van het gemeentebestuur Aalter zijn toegewezen. Daarbij
dient de gebruiker zich te houden aan de toegewezen tijdslimieten. Gebruikers die vroeger de
terreinen betreden doen dit op eigen risico.
Artikel 19: retributie
De tarieven voor het gebruik van het sportinfrastructuur worden bepaald in het algemeen
retributiereglement op gebruik sportpark Aalter-centrum outdoor – sportpark Bellem –
sportpark Lotenhulle en sportpark Sint-Maria-Aalter.
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Artikel 20: annuleren
Indien een gebruiker zijn gereserveerde uren niet wenst te gebruiken dient de cel Sport van het
gemeentebestuur Aalter hiervan minstens 24 uur op voorhand op de hoogte gebracht te worden.
Zoniet kan de retributie niet teruggevorderd worden, tenzij het gaat om een geval van
overmacht.
Artikel 21: onderverhuren
Het is niet toegestaan de accommodatie verder te verhuren of in gebruik te geven aan derden.
Artikel 22: gebruik sportmateriaal
Het sportmateriaal dient door de gebruikers opgesteld en ordelijk terug opgeborgen te worden
op de correcte plaats. Opstellen en opbergen van de nodige toestellen of uitrusting zijn in de
toegestane tijd begrepen.
De gebruiker ziet erop toe dat de verplaatsbare voetbaldoelen en ander materiaal dat de nodige
verankering nodig heeft oordeelkundig verankerd worden alvorens te gebruiken.
Het sportmaterieel mag enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor het bestemd is.
De gebruiker kan eigen toestellen, of toestellen die niet tot de infrastructuur van de
sportinfrastructuur behoren, opstellen, onder hun persoonlijke Het sportmateriaal, eigendom
van andere verenigingen wordt niet gebruikt zonder toestemming van de eigenaar.
De gebruiker dient zélf in te staan voor de nodige spelattributen zoals ballen, shuttles, raketten,
paletten, enz.
Artikel 23: verantwoordelijken / beheer van sleutels
Iedere vereniging of gebruiker dient steeds een verantwoordelijke persoon aan te stellen die er
bijzonder over waakt dat de nodige voorschriften van het huishoudelijk reglement in acht worden
genomen.

Hoofdstuk 4: Orde en hygiëne
Artikel 24: netheid en vandalisme
Alle ruimtes moeten in nette toestand worden achtergelaten. Het is verboden om het even welke
voorwerpen, papier, afval en andere achter te laten op de sportinfrastructuur. Deze zaken
moeten in de daartoe voorziene vuilnisbakken of afvalemmers gedeponeerd worden.
Tekorten en/of beschadigingen worden steeds en onmiddellijk gemeld aan de cel Sport van het
gemeentebestuur Aalter.
De gebruikers van de openluchtaccommodatie zijn gehouden deze in goede staat te verlaten.
Zij zijn verplicht bij het einde van hun speelbeurt de velden te effenen indien nodig, en de
sportmaterialen op hun oorspronkelijke plaats terug te zetten.
Artikel 25: eten en drinken
Volgende zaken zijn niet toegelaten op de sportvelden:
 alcoholische dranken;
 eten, inclusief versnaperingen;
 kauwgom;
 glazen en andere glasverpakkingen;
 gebruik van stoffen waardoor de sportvelden beschadigd of bevuild kan worden.
Water en sportdrank in plastiekflessen en bekers voor de sportbeoefenaar is toegelaten op
voorwaarde dat deze niet als zwerfvuil achtergelaten worden.
Artikel 26: verzekering en schade
Het gemeentebestuur Aalter kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aangericht
aan derden of aan persoonlijk materieel, noch voor verdwijning of diefstal van om het even welk
voorwerp. Het is dan sterk aanbevolen waardevolle voorwerpen thuis te laten.
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Het gemeentebestuur Aalter kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor schade aan
materiaal van verenigingen die wekelijks gebruik maken van de sportaccommodatie en die het
sportmateriaal op de sportinfrastructuur achterlaten. Deze verenigingen worden geacht een
geldige verzekering te hebben tegen brand en/of diefstal.
Artikel 27: verloren voorwerpen
Verloren voorwerpen zullen een maand lang aan de balie van sportpark Aalter-centrum indoor
gestockeerd worden en ter inzage beschikbaar zijn voor de bezoekers. Daarna worden deze uit
het sportpark Aalter-centrum verwijderd.
Artikel 28: schade
Gedurende de periode van ter beschikkingstelling van sportmateriaal, is de gebruiker
verantwoordelijk voor eventuele beschadiging ervan. Alle schade moet aan de
verantwoordelijke van de cel Sport van het gemeentebestuur Aalter worden gemeld. Schade
veroorzaakt door de bezoeker aan gebouwen, toebehoren of materialen, zal op de bezoeker
zélf verhaald worden.
Artikel 29: verzekering
De gebruiker verbindt er zich toe alle nodige verzekeringen af te sluiten ter dekking van alle
mogelijke gevolgen die zich voordoen naar aanleiding van de toegang tot en het gebruik van de
sportinfrastructuur.
Artikel 30: publiciteit
Het voeren van expliciete publiciteit binnen de sportparken is toegelaten mits een schriftelijke
goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen en kan enkel worden toegestaan
aan verenigingen tijdens de eigen activiteit, volgens vooraf gemaakte afspraken met de cel
Sport van het gemeentebestuur Aalter en volgens de aangeduide plaatsen.
Artikel 31: commerciële activiteiten
Commerciële activiteiten, zoals het uitbouwen van verkoopstanden zijn toegelaten mits een
schriftelijke goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen.

Hoofdstuk 5: De accommodaties – algemeen
Artikel 32: EHBO
Verenigingen dienen zelf in te staan voor het meebrengen van een EHBO-koffer.
Artikel 33: periodieke reservaties
De sportinfrastructuur kunnen gereserveerd worden. Sportclubs en scholen die wekelijks of
periodiek wensen gebruik te maken van de sportinfrastructuur tijdens de daarvoor voorziene
uren, kunnen een aanvraag indienen bij de cel Sport voor het komende seizoen (september tot
augustus van het volgende jaar). De cel sport bezorgt hiervoor de nodige aanvraagformulieren
en bepaalt de timing van indiening. Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd
afwijken hierin toe te staan en de periodieke reserveringen goed te keuren.
Artikel 34: voorrangsregels
Bij de opmaak van de planning dient de planning van het voorgaande seizoen als basis. Bij
vrijgekomen uren wordt de volgende voorrangsregeling gehanteerd:
1. eigen organisaties (gemeentelijk of gemeentelijke Sportraad);
2. organisatie van nationale of internationale wedstrijden of toernooien;
3. erkende Aalterse sportverenigingen:
a) nationaal georganiseerd;
b) landelijk georganiseerd;
c) Vlaams georganiseerd
d) provinciaal georganiseerd;
e) regionaal georganiseerd;
f) sociaal – culturele verenigingen;
4. andere verenigingen;
5. individueel gebruik;
In het algemeen hebben groepssporten voorrang op individuele sporten.
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De individuele burger kan de sportinfrastructuur afhuren voor de uren die niet door de
verenigingen ingenomen worden.
De eenmalige toewijzing van sportinfrastructuur gebeurt door de verantwoordelijke van de cel
Sport, en deze kan, om praktische redenen, een speelveld dan deze die oorspronkelijk door de
cel Sport van het gemeentebestuur Aalter werden gereserveerd.
Het college van burgemeester en schepenen en de cel Sport van het gemeentebestuur Aalter
behouden zich het recht voor ieder speelseizoen een andere regeling te treffen inzake
uurverdeling van trainingen en/of wedstrijden, o.m. met het oog op een praktisch en economisch
gebruik van de beschikbare sportoppervlakken.

Hoofdstuk 6: De accommodaties – Voetbalterreinen – Krachtbalterreinen
Artikel 35: medegebruik
Afgezien van de eigen organisaties van het gemeentebestuur of de gemeentelijke
sportadviesraad wordt het gebruik van de voetbalterreinen met prioriteit verleend aan de
Aalterse voetbalverenigingen KVE Aalter (voetbalterreinen A en B in Aalter-Centrum), WSL
Lotenhulle (voetbalterreinen A en B in Lotenhulle), SK Bellem (voetbalterreinen A, B en C in
Bellem), Daring Maria-Aalter (voetbalterreinen A en B in Maria-Aalter) en Krachtbalclub Aalter
(krachtbalterrein in Aalter-centrum).
Artikel 36: speelklaar maken
De voetbal en -krachtbalterreinen dienen speelklaar gemaakt te worden door de gebruiker
(belijning, plaatsen doelnetten en hoekvlaggen, werkzaamheden voor periodieke afbakening
van een neutrale zone, ...), met uitzondering van belijning voetbalterrein C en D van sportpark
Aalter centrum indien deze tijdens het daarop volgende weekend ook door een andere
vereniging dan KVE Aalter wordt bespeeld.

Hoofdstuk 7: De accommodaties – Atletiekpiste
Artikel 37: toegankelijkheid publiek
Het betreden van de atletiekaccommodatie is enkel toegestaan aan de personen betrokken bij
de trainingen en de wedstrijden. Het publiek dient plaats te nemen achter de afsluiting die de
toegangsweg afscheidt van de piste of achter de afsluiting rond het voetbalterrein C.
Artikel 38: schoeisel
De atletiekaccommodatie mag uitsluitend met aangepast schoeisel betreden worden.
1. voor de atletiekaccommodatie: Trainingen en oefeningen moeten met loopschoenen
zonder spikes gebeuren. Uitgezonderd deze trainingen en oefeningen die rechtstreeks
betrekking hebben op het speerwerpen, het hoogspringen en de specifieke spurttraining en
horden in competitieverband. Voor wat betreft de andere disciplines mogen alleen bij
erkende meetings loopschoenen met spikes van max. 6mm (speerwerpen en hoogspringen
max. 9mm) gebruikt worden.
2. voor het voetbalterrein C: Turn- en loopschoenen, voetbalschoenen. Het is verboden de
atletiekpiste met voetbalschoenen te betreden, tenzij uitzonderlijk om de bal terug in het
veld te brengen.
Artikel 39: betreden voetbalterrein C
De gebruikers van het voetbalterrein C alsook de toeschouwers moeten de piste oversteken
langs de, voor dit doel, speciaal aangebrachte matten. Deze matten worden na elk gebruik van
de atletiekpiste door de betrokken gebruiker(s) terug gelegd op de atletiekpiste.
Artikel 40: disciplines
De atletiekdisciplines discuswerpen, kogelstoten, speerwerpen, en polsstokspringen kunnen
enkel beoefend worden onder deskundige begeleiding (+18 jaar) en door atleten aangesloten
bij een Aalterse erkende atletiekvereniging, tijdens trainingen en wedstrijden in clubverband.
Individuele gebruikers kunnen bovenvermelde disciplines niet beoefenen.
De atletiekdiscipline hamerslingeren mag niet beoefend worden.
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Artikel 41: opstellen materiaal
Alleen een Aalterse erkende atletiekvereniging is ertoe gemachtigd de materialen op eigen
verantwoordelijkheid op- en af te breken. Dit dient met de grootste zorg te gebeuren. Onveilig,
beschadigd of verloren materiaal dient onmiddellijk gemeld te worden aan de verantwoordelijke
van de cel Sport. De hoofdtrainer en één hulptrainer zijn in het bezit van een sleutel van de
bergruimte en de polsstokstand.
Artikel 42: medegebruik
Afgezien van de eigen organisaties van het gemeentebestuur, de gemeentelijke cel Sport of de
gemeentelijke sportadviesraad wordt het gebruik van de atletiekaccommodatie met prioriteit
verleend aan een Aalterse erkende atletiekvereniging. Dit betekent dat tijdens de clubtrainingen
van een Aalterse erkende atletiekvereniging geen andere gebruikers kunnen gebruik maken
van de atletiekpiste. Tijdens de werptrainingen van een Aalterse erkende atletiekvereniging is
het om veiligheidsredenen verboden de veiligheidszone op voetbalterrein C te betreden.

Hoofdstuk 8: De accommodaties - Finse Piste en Petanqueterreinen
De Finse piste en de petanqueterreinen zijn vrij toegankelijk.

Hoofdstuk 9: De accommodaties - Schuttersstanden

De schuttersstanden kunnen enkel gebruikt worden door erkende Aalterse
schuttersverenigingen. Het is verboden aan particuliere gebruikers om de schuttersstanden te
gebruiken.

Hoofdstuk 10: Overgangsbepalingen en inwerkingtreding
Artikel 43: overgangsbepalingen
De verenigingen 100% folkoren; Badmintonclub Flee Shuttle; Beweging.net Knesselare; BJMGembas Knesselare; Chiro Ierlinck; Cuesta; De Claysons – Vlegeldorsers; De Dappere Zangers
Knesselare; De Distelvink Knesselare; De Nieuwe Prinsengoedbolders; De Speelanderthalers;
De Vlaamse Zangers Ursel; Eerlijk moet niemand vrezen; Elk zijn recht Knesselare; Fanfare
Willen is Kunnen; Femma Knesselare; Fiets & fun vzw; Gezinsbond Knesselare; Gezinsbond
Ursel; Gildebolders Ursel; Hoop in de toekomst; Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG);
KLJ Ursel; Koninklijke Veloclub ’t Meetjesland; Koor Gaudeamus; Koor Magnificat; Koor St.
Willibrordus; KVLV Ursel; KVLV vrouwen met vaart Knesselare; KWC Sportief – Onze Roem
Knesselare; Landelijke Gilde Knesselare; Landelijke Gilde Knesselare – Gildebolders;
Landelijke Gilde Ursel; Markant Knesselare; Minivoetbalclub Carrosserie De Schrijver; NEOS;
NSB Knesselare; NSB Ursel; OKRA Knesselare; OKRA Ursel vzw; Ouderraad Sint-Franciscus;
Pecora Cycling Club; PIERLALA; Recreatieminivoetbal Landelijke Gilde Ursel;
Rederijkerskamer Sint-Elooi; Samana Knesselare; Sportivi; ‘t Folk Ursel; T.C. Ludoviek; VK
Knesselare; VV Sparta Ursel; vzw Vrienden van het Drongengoed kunnen tot 31 december
2020 beroep doen op dezelfde dienstverlening en faciliteiten en aan dezelfde voorwaarden als
erkende Aalterse verenigingen;
Artikel 44: inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2020.
Namens de gemeenteraad,

De algemeen directeur,

De voorzitter,

Luc Jolie

Pieter De Crem
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