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Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 2016-0616
Bekendgemaakt op de gemeentelijke website www.liedekerke.be op 2016-06-18
Hoofdstuk 1 — Terminologie.
Artikel 1.
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan
onder:
1° Deelfiets: een tweedehandsfiets die het gemeentebestuur gratis ter beschikking stelt voor gebruik. De
deelfiets is te identificeren aan de hand van de kleuren (geel, rood, blauw) en het gegraveerde fietsnummer.
2° Gebruiker: een persoon die gebruikt maakt van een
deelfiets.
3° De Loods: de gemeentelijke dienst Onderhoud en
Logistiek, die zich bevindt in het gebouw "De
Loods", Pamelsestraat nummer 179.

Na gebruik moet de deelfiets in een van de daartoe
speciaal voorziene fietsenstallingen teruggeplaatst
worden.
Artikel 6.
Van 1 oktober tot 30 maart bevinden de deelfietsen zich
in de Loods. Gebruik voor een bepaalde periode is enkel
mogelijk na reservering. De reservatie gebeurt via het
e-loket op de gemeentelijke website of met een formulier dat op eenvoudig verzoek kan verkregen worden.
Artikel 7.
Het gemeentebestuur is niet aansprakelijk voor ongevallen tijdens het gebruik van de fiets.
Hoofdstuk 3 — Diefstal en beschadiging.

Hoofstuk 2 — Gebruik.
Artikel 2.
Het gemeentebestuur stelt deelfietsen gratis ter beschikking voor vrij gebruik.
Artikel 3.
Elke volwassen persoon kan gebruik maken van een
deelfiets. De deelfietsen zijn niet geschikt voor kinderen. Er mogen geen passagiers op de deelfiets worden
vervoerd.
Artikel 4.
De gebruiker mag de deelfiets enkel gebruiken op het
grondgebied van de gemeente op de openbare weg of op
plaatsen waar fietsen is toegestaan. De gebruiker moet
steeds de wegcode naleven.
Artikel 5.
De gebruiker mag enkel een deelfiets nemen die gestald
is in een van de daartoe speciaal voorziene fietsenstallingen. De gebruiker controleert de staat van de deelfiets
vóór de ingebruikname. De gebruiker meldt vastgestelde schade en defecten onmiddellijk aan de Loods.
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Artikel 8.
De deelfiets blijft steeds eigendom van de gemeente.
Niemand mag zich een deelfiets toe-eigenen, doorverkopen of onderverhuren.
Artikel 9.
De gebruiker is niet gemachtigd om zelf herstellingen
en/of onderhoud uit te voeren aan de deelfiets, of te
laten uitvoeren door derden.
Artikel 10.
De gebruiker mag geen onderdelen van de deelfiets
verwijderen.
Hoofdstuk 4 — Slotbepalingen.
Artikel 11.
Het college van burgemeester en schepenen regelt elke
situatie die niet voorzien is in dit reglement.
Artikel 12.
De overtreders van de bepalingen van dit reglement
worden bestraft met een administratieve geldboete van
maximum 350 euro.

POLITIEREGLEMENT — DEELFIETSEN
De bepalingen van het gemeenteraadsbesluit van 29
september 2005 — Politie — Algemeen reglement op
de administratieve geldboeten, zijn van toepassing op
dit reglement.
Artikel 13.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website en in het gemeentelijke informatieblad.
Het treedt in werking de vijfde dag na de bekendmaking.
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Blz. 2/2
Artikel 14.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit
zal aangetekend worden verzonden naar:
1° de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van
Brussel, voor kennisgeving;
2° de griffie van de politierechtbank van Halle, voor
kennisgeving.
Een voor éénsluidend verklaard afschrift van dit besluit
zal worden verzonden naar de politiezone TARL, voor
kennisgeving.

