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Vaststellen van het gebruiksreglement voor de sportinfrastructuur

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 40 en 41, tweede lid, 14°.
Verwijzingsdocumenten » Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 24 september 

2016 over vaststellen van het gebruiksreglement van de gemeentelijke 
sportinfrastructuur.

» Document met wijzigingen.
Feiten, context en 
argumentatie

» Het gebruiksreglement van de gemeentelijke sportinfrastructuur wordt 
geactualiseerd. 

» De gemeenteraad is bevoegd om het reglement goed te keuren.
Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
Het gebruiksreglement voor de sportinfrastructuur vast te stellen.
Artikel 2
Het reglement treedt in werking vanaf 1 februari 2021. Op dat ogenblik wordt het
bestaande reglement, zoals goedgekeurd door het college van burgemeester en 
schepenen op 24 september 2016, opgeheven.
Artikel 3
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» dienst vrije tijd: de beslissing publiceren op de gemeentelijke website met

vermelding van de publicatiedatum.
» dienst vrije tijd: de beslissing melden aan de toezichthoudende overheid.
» dienst vrije tijd: het bekendmakingsregister invullen.

GEBRUIKSREGLEMENT VOOR DE SPORTINFRASTRUCTUUR

I. ALGEMEEN

Artikel.1.- 

§1. Dit reglement regelt het gebruik van de gemeentelijke sportinfrastructuur.

§2. Door het aanvragen en reserveren van de gemeentelijke sportinfrastructuur 
onderschrijven de gebruikers het gebruiksreglement. Het gebruiksreglement is 
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terug te vinden op de website van de gemeente Ledegem en is beschikbaar in de 
dienst vrije tijd.

Artikel.2.- Onder gemeentelijke sportinfrastructuur wordt begrepen:

 Sporthal Ledegem: sporthal die gelegen is in de Sint-Eloois-Winkelstraat in 
Ledegem.

 Sporthal Sint-Eloois-Winkel: sporthal die gelegen is in het Dorpsplein in Sint-
Eloois-Winkel.

 Sporthal Rollegem-Kapelle: sporthal die gelegen is in de Schoolstraat in 
Rollegem-Kapelle.

 Judolokaal Sint-Eloois-Winkel: lokaal palend aan de sporthal van Sint-Eloois-
Winkel.

 Voetbalvelden Ledegem: voetbalvelden gelegen in de Meersstraat en 
Stationsstraat in Ledegem.

 Voetbalvelden Sint-Eloois-Winkel: voetbalvelden gelegen in de Klein-
Harelbekestraat en de Vlaschaardlaan in Sint-Eloois-Winkel.

 Vergaderlokaal sporthal Rollegem-Kapelle: vergaderzaal bij de sporthal van 
Rollegem-Kapelle gelegen in de Schoolstraat in Rollegem-Kapelle.

Artikel.3.- De volgende begrippen worden bij de toepassing van het reglement 
gehanteerd: 

 de gebruiker: ieder die toelating krijgt om de gemeentelijke 
sportinfrastructuur te gebruiken.

 de bezoeker: ieder die zich toegang verschaft tot de gemeentelijke 
sportinfrastructuur.

 erkende vereniging: een vereniging die, na advies van een gemeentelijke 
adviesraad, als dusdanig door het college van burgemeester en schepenen 
wordt erkend.

 de sleutelverantwoordelijke: een persoon aangeduid door het college van 
burgemeester en schepenen om de sleutel van en het toezicht op een 
welbepaalde gemeentelijke sportinfrastructuur te behartigen.

 de beheerders: het gemeentebestuur en/of het beheersorgaan van het 
gemeenschapscentrum belast met het toezicht op en het beheer van het 
gemeentelijk patrimonium, waaronder de gemeentelijke sportinfrastructuur.

 sportieve activiteit: elke activiteit die normaal gezien als sport wordt erkend.

 niet-sportieve activiteiten: kaartingen, activiteiten met eten, concerten, 
optredens, fuiven, feesten, ... of alle activiteiten die normaal niet als sport 
worden erkend.

 activiteit met eten: activiteit waarbij koude of warme maaltijden worden 
geserveerd. Er kan enkel met Ledegemse leveranciers gewerkt worden. 
Uitzonderingen kunnen worden toegestaan door het college van 
burgemeester en schepenen mits grondige motivatie.

 concert: muziekopvoering zonder drankverbruik waarbij tijdens de opvoering 
gezeten wordt.

 optreden: muziekopvoering met drankverbruik, met als hoofdbedoeling 
luisteren.

 fuif: muziekopvoering met dansgelegenheid en met drankverbruik.

 vaste gebruikers: gebruikers die de gemeentelijke sportinfrastructuur op 
regelmatig terugkerende tijdstippen huren.

 losse gebruikers: personen of verenigingen die de gemeentelijke 
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sportinfrastructuur huren en niet kunnen ondergebracht worden bij de vaste 
gebruikers.

 competitieclub: Ledegemse sportvereniging die aantreedt in een nationale of 
provinciale competitie, erkend door het B.O.I.C.

II. GEBRUIKERS

Artikel.4.- Er wordt een onderscheid gemaakt tussen bevoorrechte en niet-
bevoorrechte gebruikers. 

Onder de bevoorrechte gebruikers worden begrepen: 

 Ledegemse verenigingen

 scholen (of hun ouderwerkingen)

 lokale politieke partijen, groeperingen of bewegingen

 inwoners van Ledegem

 de gemeentelijke diensten, OCMW-diensten en adviesraden.

Enkel Ledegemse verenigingen kunnen op wekelijkse basis de sportinfrastructuur 
huren, tenzij uitzonderingen toegestaan door het college van burgemeester en 
schepenen.

Onder niet-bevoorrechte gebruikers worden begrepen:

 alle andere gebruikers die in voorgaand lid niet expliciet als bevoorrecht 
worden genoemd.

Niet-bevoorrechte gebruikers kunnen enkel de sportinfrastructuur huren voor 
sportactiviteiten, tenzij uitzonderingen toegestaan door het college van 
burgemeester en schepenen.
Inwoners van Ledegem en individuen onder de niet-bevoorrechte gebruikers 
kunnen de sportinfrastructuur niet huren op structurele basis.

Artikel.5.- Van het gebruik zijn uitgesloten:

 personen/verenigingen/organisaties die een professionele activiteit met 
handelskarakter willen organiseren.

Het college van burgemeester en schepenen kan uitzonderingen toestaan.

III.A. GEBRUIK

III.A.1. MACHTIGING EN ALGEMENE RICHTLIJNEN

Artikel.6.- Een gebruiker kan zich slechts beroepen op een toelating tot gebruik 
van de gemeentelijke sportinfrastructuur voor zover hij een factuur ondertekend 
namens het college van burgemeester en schepenen kan voorleggen. De 
gebruiker dient deze in zijn bezit te hebben tijdens zijn aanwezigheid in de 
gemeentelijke sportinfrastructuur. Voor de vaste gebruikers en competitieclubs 
geldt deze verplichting niet, daar zij een schema per werkjaar bezitten.

Artikel.7.- De gemeentelijke sportinfrastructuur mag enkel gebruikt worden voor 
die activiteiten waarvoor toelating is gegeven door het college van burgemeester 
en schepenen. Activiteiten die in één of andere vorm in strijd kunnen zijn met de 
democratische basisprincipes van onze samenleving of met de openbare orde of 
zeden zijn niet toegelaten. Het college van burgemeester en schepenen heeft ten 
allen tijde het recht om activiteiten te weigeren.

Fuiven zijn enkel toegelaten onder de volgende beperkende voorwaarden:
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 enkel bevoorrechte gebruikers kunnen fuiven organiseren.

 Er moet voorafgaandelijk overleg zijn met het college van burgemeester en 
schepenen, de brandweer en de veiligheidsdiensten van gemeente en politie.

 per sporthal kunnen maximum vijf fuiven plaatsvinden. De datum van 
aanvraag geldt als selectiecriterium.

 de gebruiker dient alle mogelijke maatregelen te nemen om schade en 
vandalisme te voorkomen.

 de gebruiker dient de sporthal te ontruimen en te vegen voor 6 u ’s 
anderendaags.

Bij niet-sportieve organisaties in de sporthallen moeten de beschermmatten 
gelegd worden door de technische dienst van Ledegem. De organisator moet 
hiervoor de verschuldigde huur betalen.

Artikel.8.- Niemand zal andere lokalen (in gemeentelijke sportinfrastructuur die 
uit meerdere lokalen bestaat) gebruiken of betreden dan deze welke voor de 
activiteiten zijn aangevraagd en noodzakelijk zijn, zo niet zullen deze worden 
aangerekend.

Artikel.9.- De gemeentelijke sportinfrastructuur mag niet onderverhuurd worden 
of ter beschikking gesteld worden aan derden.

Artikel.10.- De gebruiker mag niets aan de muren, plafonds, vloeren, deuren, ... 
bevestigen met behulp van nagels, punaises, kopspelden of enig ander middel, 
behalve op de daarvoor speciaal voorziene plaatsen.  Ook boren in de muren is 
niet toegelaten.

Artikel.11.- Het materieel en meubilair eigen aan de gemeentelijke 
sportinfrastructuur kan niet worden uitgeleend. Het meubilair mag enkel binnen 
de gemeentelijke sportinfrastructuur worden aangewend.

Artikel.12.- Enkel in samenspraak met de dienst vrije tijd mogen gebruikers voor 
een bepaalde duur voorwerpen achterlaten in de gemeentelijke 
sportinfrastructuur, doch dit op eigen risico. In elk ander geval, dienen de 
voorwerpen van de gebruiker onmiddellijk na het gebruik verwijderd te worden.

Artikel.13.- De gebruiker dient het geluidsniveau tot het wettelijk en/of 
reglementair niveau te beperken. Het algemeen politiereglement bepaalt het 
sluitingsuur. Afwijkingen op dit sluitingsuur kunnen worden aangevraagd bij het 
gemeentebestuur. De gebruiker blijft aansprakelijk in geval van overtreding van 
de geldende normering.

Artikel.14.- In overeenstemming met de Wet van 1 januari 2006 geldt een 
rookverbod in de gehuurde zaal. Bij vaststelling van eventuele overtredingen is de 
huurder aansprakelijk.

Artikel.15.- Voor niet-sportieve activiteiten kunnen gebruikers enkel drank 
aankopen bij de concessiehouder van de betreffende sporthal. Adresgegevens 
van de concessiehouders zijn te verkrijgen op de dienst vrije tijd.

Artikel.16.- De verkoop van sterke dranken  is verboden, tenzij hiervoor 
voorafgaandelijk toestemming wordt gevraagd aan het gemeentebestuur.

Artikel.17.- Op de sportvloer zijn geen andere dranken dan water toegelaten, 
tenzij de beschermmatten open liggen.

Artikel.18.- Zijn niet toegelaten in de gemeentelijke sportinfrastructuur:
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 personen in kennelijke staat van dronkenschap of onzindelijkheid

 minderjarigen zonder toezicht door een meerderjarige 

 dieren

 voertuigen

 wapens, vuur(werk), explosieven, munitie, ...

 in de sporthallen zijn schoenen en sportschoenen met zogenaamde “zwarte 
zolen” niet toegestaan, behalve als de beschermmatten gelegd werden.

III.A.2. ONDERHOUD

Artikel.19.- De gemeentelijke sportinfrastructuur zal binnen de toegestane 
gebruiksduur door de gebruiker opgeruimd en tot wedergebruik in orde gesteld 
worden. 
De verhuurde infrastructuur wordt verondersteld in goede staat te zijn. De 
huurder moet bij aanvang van de huurperiode de goede staat van de gehuurde 
infrastructuur en het ter beschikking gestelde gerief nagaan en eventuele 
tekortkomingen melden. De huurder is er toe gehouden het gehuurde te beheren 
als een goede huisvader en in goede staat terug over te dragen aan de 
verhuurder. Eventuele schade of verdwenen voorwerpen zullen, zo nodig 
tegensprekelijk, vastgesteld worden en dienen te worden vergoed.
Tot de goede staat van de gehuurde infrastructuur behoren de volgende 
richtlijnen die o.m. bij het beëindigen van de activiteit in acht genomen moeten 
worden: 

 Alle door de gemeente ter beschikking gestelde voorwerpen moeten ter 
plaatse blijven. Niets mag worden meegenomen, ook niet tijdelijk of voor 
korte duur. Alles moet op zijn oorspronkelijk plaats teruggezet worden.

 De vloer moet bij niet-sportieve activiteiten proper achtergelaten worden 
en minimum droog geveegd zijn. De nodige schoonmaakmaterialen 
worden hiervoor ter beschikking gesteld aan de gebruiker.

 Etensresten moeten door de gebruiker meegenomen worden. Ander 
restafval en PMD kan in de daarvoor bestemde recipiënten achtergelaten 
worden. Eventueel kan de huurder zelf bij IVIO een container huren waar 
het afval per soort (karton, glasresten, etensresten,…) kan worden 
achtergelaten.

 Elektrische toestellen moeten na gebruik worden uitgeschakeld, lichten uit, 
kranen toe, enz…

 Deuren en ramen dienen gesloten te worden. De toegangsdeuren moeten 
gesloten worden zodat derden het gebouw niet meer kunnen betreden.

 Sleutels moeten onmiddellijk na het beëindigen van de activiteit 
terugbezorgd worden aan de sleutelverantwoordelijke van het gebouw.

Bij niet naleven van deze richtlijnen kunnen de kosten om de zaal weer in orde te 
zetten aangerekend worden aangerekend worden overeenkomstig het 
tariefreglement. Bij schade kan het college van burgemeester en schepenen de 
herstelkosten doorrekenen of een bepaalde gebruiker tijdelijk of definitief 
uitsluiten voor verder gebruik.

III.A.3. VEILIGHEID

Artikel.20.- De gebruiker dient bij de organisatie van activiteiten alle mogelijke 
maatregelen te treffen om de veiligheid van de bezoekers, de bescherming van de 
infrastructuur en de uitrusting te garanderen. Bij grote activiteiten dienen de 
organisatoren aanwezig te zijn op een vergadering met de veiligheidsdiensten van 
de gemeente, de brandweer en de politie. Indien de adviezen uit dit overleg niet 
gevolgd worden, zal de activiteit afgelast of stilgelegd worden. 
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Tijdens activiteiten dient de gebruiker in- en uitgangen die fungeren als 
nooduitgang te controleren.  (Nood)uitgangen, trappen, e.d.m. mogen in geen 
geval versperd worden door tafels, stoelen, .... De nood- en veiligheidsverlichting 
mag nooit uitgeschakeld worden.

Blustoestellen mogen niet verplaatst worden en dienen te allen tijde zichtbaar te 
blijven. Bij grote organisaties kunnen bijkomende blustoestellen worden 
afgehaald bij de brandweer. Gebruik van kaarsen en gemakkelijk ontvlambare 
producten is verboden. 

Het gebruik van elektrische installaties die niet conform de bestaande 
veiligheidsreglementering zijn of niet over de vereiste keuringsbewijzen 
beschikken, is verboden. 

Het gebruik van gasbranders, gasflessen en/of zware elektrische toestellen, moet 
bij de aanvraag worden meegedeeld. De gebruiker neemt ook contact op met de 
brandweer en volgt het advies.

Artikel.21.- Elk gebruik van rook dient vooraf te worden gemeld en is aan 
expliciete toelating onderhevig.  
Het gebruik kan verboden worden indien geoordeeld wordt dat het gebruik ervan 
niet veilig is.

Artikel.22.- Het aantal toeschouwers of aanwezigen mag niet hoger zijn dan deze 
bepaald door de brandweer:

 sporthal Ledegem: 800 personen
 sporthal Rollegem-Kapelle: 170 personen
 sporthal Sint-Eloois-Winkel: 800 personen

Artikel.23.- Zwaardere stroomaansluitingen dienen tijdig aangevraagd te worden 
aan de dienst vrije tijd. De gegeven instructies aangaande deze aansluitingen 
dienen stipt te worden opgevolgd.

III.A.4. FISCALE EN FINANCIËLE VERPLICHTINGEN

Artikel.24.- De gebruiker zal alle verplichtingen van financiële of fiscale aard, 
voortvloeiend uit de organisatie van zijn activiteit, nakomen. In geen geval kan het 
gemeentebestuur aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van deze 
verplichtingen door de gebruiker.

Artikel.25.
Wat betreft auteurs- en producenten/uitvoerdersrechten – respectievelijk Sabam 
en de Billijke Vergoeding - heeft het gemeentebestuur geen jaarcontracten 
afgesloten voor de gemeentelijke sportinfrastructuur.
Voor alle activiteiten is de gebruiker zelf verantwoordelijk om een aangifte doen 
via www.unisono.be.

III.B. TOEZICHT 

Artikel.26.- Volgende personen krijgen te allen tijde gratis toegang tot de 
gemeentelijke sportinfrastructuur ten einde hun toezichtstaak te vervullen: de 
sleutelverantwoordelijke, de patrimoniumbeheerder, de baruitbater, het hoofd 
van de technische dienst, de dienst vrije tijd, het poetspersoneel, de algemeen 
directeur, de leden van het college van burgemeester en schepenen, en elke 
andere persoon daar desgevallend door het college van burgemeester en 
schepenen toe aangeduid.

Artikel.27.- De organisatoren halen de sleutel af bij de sleutelverantwoordelijke 
(naam en adres zijn vermeld op de gemeentelijke sportinfrastructuur) is de 
persoon aangeduid door de gemeente Ledegem. Deze persoon stelt de sleutel ter 
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beschikking van de gebruiker.

Artikel.28.- De burgemeester heeft het recht elke activiteit te doen stopzetten 
wanneer de activiteit uit de hand loopt. 

Artikel.29.- Elke gebruiker dient zich te gedragen naar de richtlijnen gegeven door 
de burgemeester.

Artikel.30.- De gebruiker neemt toegang tot de gemeentelijke sportinfrastructuur 
via de hoofdingang.

III.C. SCHADE EN VERANTWOORDELIJKHEID

Artikel.31.- De gebruiker kijkt bij het betreden van de gemeentelijke 
sportinfrastructuur na of alle materieel aanwezig is en in goede staat is. Eventuele 
tekortkomingen of gebreken moeten onmiddellijk worden gemeld aan de dienst 
vrije tijd en/of aan de sleutelverantwoordelijke en/of baruitbater, zo niet kan de 
gebruiker daarvoor achteraf zelf verantwoordelijk worden gesteld.

De gebruiker verbindt er zich toe de gemeente onmiddellijk in kennis te stellen 
van eventuele beschadigingen aan de gemeentelijke sportinfrastructuur, aan 
meubilair, aan materieel, … ook indien de gebruiker hiervoor niet 
verantwoordelijk is of de schade heeft vastgesteld bij de ingebruikname.

Artikel.32.- Kosten ten gevolge van verkeerd gebruik van de gemeentelijke 
sportinfrastructuur zijn eveneens ten laste van de gebruiker. Buitengewone 
schoonmaak en/of herstel van beschadigingen zullen beboet en/of gefactureerd 
worden aan de gebruiker overeenkomstig het tariefreglement.

Artikel.33.- De gemeente is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of 
beschadiging van andere materialen, goederen en eigendommen van derden 
door het gebruik van de gemeentelijke sportinfrastructuur.

Artikel.34.- De dienst vrije tijd, de patrimoniumbeheerder, het poetspersoneel, 
de technische dienst en de sleutelverantwoordelijke controleren de 
gemeentelijke sportinfrastructuur op beschadigingen. Indien beschadigingen 
worden vastgesteld, wordt de voorzitter van de vereniging in kwestie of de 
gebruiker hiervan onverwijld en schriftelijk op de hoogte gebracht. Beschadigd 
materieel, meubilair, ... van de uitleendienst als van het meubilair eigen aan de 
zaal zullen op kosten van de gebruiker hersteld en desnoods vervangen worden. 
De gebruiker mag in geen enkel geval overgaan tot het zelf herstellen/vervangen 
of laten herstellen/vervangen van beschadigingen. Hetzelfde geldt in geval van 
verlies of diefstal of voor beschadigingen aan het gebouw zelf.

Artikel.35.- Voor evenementen met een verhoogd risico op beschadiging strekt 
het tot aanbeveling dat de gebruiker hiertoe een verzekering afsluit.

Artikel.36.- De schadevergoeding is verschuldigd binnen de 30 dagen na 
ontvangst van de schuldvordering. Na het verstrijken van de termijn wordt elk 
gebruik opgeschort tot alle openstaande facturen zijn voldaan.

Artikel.37.- Bij vaststelling van schade of vandalisme zal het college van 
burgemeester en schepenen een bepaalde gebruiker en/of vereniging tijdelijk of 
definitief uitsluiten van verder gebruik.

IV. SLOTBEPALINGEN

Artikel.38.- Iedere bezoeker wordt geacht het reglement te kennen en er zich 
naar te schikken. Het reglement zal daartoe in elke gemeentelijke 
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sportinfrastructuur zichtbaar worden aangebracht.

Artikel.39.- Elke overtreding van onderhavig reglement, evenals schade, 
vandalisme, misbruik, overlast of wanbetaling geeft aanleiding tot het aanrekenen 
van een extra kost of een tijdelijke of definitieve uitsluiting van het gebruik door 
het college van burgemeester en schepen.

Artikel.40.- In alle gevallen die niet in dit reglement voorzien zijn of om een 
uitzondering te vragen of gemeentelijke sportinfrastructuur die niet onder dit 
reglement valt, beslist het college van burgemeester en schepenen. 

get. Marijn De Vos get. Bart Dochy
Algemeen directeur Burgemeester-voorzitter

Voor eensluidend uittreksel

Marijn De Vos
Algemeen directeur

Bart Dochy
Burgemeester-voorzitter
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