BUITENSPORTTERREINEN MET VRIJE TOEGANG
GEBRUIKSREGLEMENT
Artikel 1 - Doel van de verordening
Het doel van het huidige reglement is om het gebruik van de buitensportvelden met vrije
toegang van de gemeente Ganshoren te reguleren en te controleren om het gebruik van
de genoemde sportvelden in de beste omstandigheden door de gebruikers ervan te
waarborgen.
Artikel 2 - Toepassingsgebied van het reglement
§1 Dit reglement is van toepassing op alle buitensportterreinen met vrije toegang van de
gemeente Ganshoren .
§2 Het is van toepassing onverminderd de geldende wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen, met inbegrip van het gemeentelijk belastingreglement en het algemeen
politiereglement van de gemeente Ganshoren.
§3 Voor de toepassing van dit reglement wordt onder "buitensportterreinen met vrije
toegang van de gemeente Ganshoren" verstaan :
- omnisportterrein gelegen Peereboomlaan
- Albertpark (met sportvelden: voetbalveld, multisportterrein, gezondheids- en
fitnessparcours) gelegen aan de Mathieu de Jongelaan.
- de fitness in de Bosstraat
§4 Wat het gedeelte met betrekking tot de gemeentelijke administratieve sancties
betreft, is dit reglement van toepassing op alle personen vanaf 16 jaar.
Artikel 3 - Algemene toegangsvoorwaarden
Buitensportvelden :
1. Albertpark (met sportvelden: voetbalveld, multisportterrein, gezondheids- en
fitnessparcours) gelegen aan de Mathieu de Jongelaan.
is zeven dagen per week open tijdens de volgende uren:
- van 1 april tot 30 september van 9.00 uur tot 21.00 uur.
- van 1 oktober tot 31 maart van 9.00 tot 19.00 uur.
2. multisportterrein gelegen aan de Peereboomlaan
is zeven dagen per week open tijdens de volgende uren:
- van 1 april tot 30 september van 10.00 uur tot 21.00 uur.
- van 1 oktober tot 31 maart van 10.00 tot 19.00 uur.
3. de fitness in de Bosstraat is 24 uur op 24 open
De buitensportvelden kunnen tijdelijk gesloten worden of de schema's kunnen gewijzigd
worden in geval van noodzaak en beslissing door de Raad van Bestuur van de VZW of
van de persoon die daartoe door de Raad van Bestuur is aangewezen.
De toegang mag uitsluitend gebeuren langs de daartoe duidelijk aangegeven en
voorziene ingangen en is alleen toegestaan tijdens de openingsuren. Wie bij sluitingstijd
het park of het terrein niet verlaat, kan er indien nodig met de hulp van de politie worden
uitgezet.

Artikel 4 - Algemene voorwaarden voor de toegang tot de sportterreinen
De toegang tot de sportterreinen is verboden voor alle gemotoriseerde voertuigen, tenzij
de Raad van Bestuur van de VZW "Sport, Cultuur en Vrije Tijd Ganshoren" of zijn
vertegenwoordiger hiervoor een speciale toestemming heeft gegeven.
Het sportterrein is strikt verboden voor tweewielers en dieren. Tweewielers worden alleen
getolereerd voor kinderen onder de tien jaar, en dit alleen op de paden van het park en
zolang ze met loopsnelheid en zonder gevaar voor voetgangers rijden.
Alle bezoekers boven de tien jaar moeten hun fiets in de daarvoor bestemde plaats
achterlaten. De gemeente of de VZW zijn niet verantwoordelijk voor diefstal of
beschadiging van fietsen die op deze plaatsen worden gedeponeerd.
Het is verboden om te roken of om eten mee te nemen op de sportterreinen
Het gebruik van de toestellen op de gezondheidsparcours is strikt verboden voor
kinderen onder de twaalf jaar.
Het gebruik van de fitnessapparatuur is strikt verboden voor personen kleiner dan 1,40
m.
De Raad van Bestuur van de VZW "Sport-, Cultuur- en Vrije Tijd Ganshoren" behoudt
zich het recht voor om de toegang te beperken om redenen van veiligheid, slecht weer of
elke andere reden die zij noodzakelijk acht.
Artikel 5 - Openbare orde
De toegang tot en het gebruik van het sportterrein en/of het park zijn vrij, op
voorwaarde dat de regels en de omgeving worden gerespecteerd.
Is ten strengste verboden:
1. het consumeren van alcoholische dranken en illegale stoffen of het onderhandelen
over de verkoop ervan;
2. om gevaarlijke voorwerpen mee te brengen;
3. kinderen onder de 12 jaar zonder toezicht te laten;
4. schade aan te richten aan de aanplantingen, het meubilair of de sportuitrusting;
5. het verstoren van de rust en het verspreiden van muziek;
6. het maken van vuur;
7. het storten van afval en het achterlaten van alle afval elders dan in de vuilnisbakken;
8. affiches of reclameborden te plaatsen of enige andere vorm van reclame te maken
zonder toestemming van de gemeente;
9. het beklimmen van hekken, het beklimmen van bomen of struiken, palen, constructies
of installaties van welke aard dan ook;
10. kleding te dragen die de openbare orde of de goede zeden kan aantasten;
11. geen respect te tonen voor elke werknemer van de VZW of de gemeente, of voor
politieagenten;
Artikel 6 - Niet-naleving van het reglement
§1 Eénieder die de bepalingen van dit reglement overtreedt, kan worden gesanctioneerd
met een administratieve boete;
§2. Onverminderd de bepalingen in specifieke reglementering mag deze administratieve
geldboete niet hoger zijn dan 350 euro of 175 euro, al naargelang de overtreder
meerderjarig of minderjarig is op het ogenblik van de feiten.

§3. Wie de bepalingen van dit reglement overtreedt, moet de situatie onmiddellijk
regulariseren en alles rechtzetten overeenkomstig met wat in de betrokken bepaling is
vastgelegd. Daarvoor volgt de overtreder de eventuele aanbevelingen van de bevoegde
overheid. Zo niet behoudt de bevoegde overheid zich het recht voor om hierin te
voorzien op kosten en risico van de overtreder.
Artikel 7.
Overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties kunnen de administratieve sancties en alternatieve maatregelen die in dit
reglement zijn vastgelegd, worden verhoogd in geval van herhaling binnen 24 maanden
nadat een sanctie is opgelegd, zonder dat kan worden afgeweken van de bedragen in
artikel 4.
Artikel 8.
Overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties zijn de sancties en alternatieve maatregelen waartoe de sanctionerend
ambtenaar op grond van dit reglement besluit evenredig aan de ernst van de feiten die
ze verantwoorden.
Artikel 9.
§1. Gemeenschapsdienst.
De sanctionerend ambtenaar kan, wanneer hij het gepast acht, een gemeenschapsdienst
voorstellen aan de overtreder die de volle leeftijd van 18 jaar heeft bereikt op het
ogenblik van de feiten. Deze gemeenschapsdienst wordt verricht volgens de in de wet
van 24 juni 2013 bepaalde regels.
§2. Lokale bemiddeling.
De sanctionerend ambtenaar kan, wanneer hij het gepast acht en een slachtoffer
duidelijk werd geïdentificeerd in het kader van de administratieve procedure, een lokale
bemiddeling voorstellen aan de overtreder die de volle leeftijd van 18 jaar heeft bereikt
op het ogenblik van de feiten. Deze bemiddeling komt tot stand volgens de in de wet van
24 juni 2013 bepaalde regels.
Artikel 10.
§1. Ouderlijke betrokkenheid.
De sanctionerend ambtenaar kan een procedure van ouderlijke betrokkenheid voorstellen
aan de vader, moeder, voogd of de persoon die de hoede heeft over de minderjarige
overtreder, zoals gedefinieerd in artikel 2. Deze procedure komt tot stand volgens de in
de wet van 24 juni 2013 bepaalde regels.
§2. Lokale bemiddeling voor minderjarigen. De sanctionerend ambtenaar stelt een lokale
bemiddeling voor aan de minderjarige overtreder, zoals gedefinieerd in artikel 2 van dit
reglement.
Deze procedure komt tot stand volgens de in de wet van 24 juni 2013 bepaalde- regels.
§3. Gemeenschapsdienst voor minderjarigen. In geval van weigering van het aanbod of
falen van de lokale bemiddeling kan de sanctionerend ambtenaar, wanneer hij het gepast
acht, een gemeenschapsdienst voorstellen aan de minderjarige overtreder, zoals
gedefinieerd in artikel 2 van dit reglement. Deze gemeenschapsdienst wordt verricht
volgens de in de wet van 24 juni 2013 bepaalde regels.
Goedgekeurd op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
tijdens de vergadering van de gemeenteraad van .......

