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Hoofdstuk 1 — Algemene bepalingen.

zich in familiale of persoonlijke sfeer afspeelt.

Het algemeen gebruiksreglement voor de gemeentelijke
sportaccommodaties is onverminderd van toepassing.

Artikel 6.
Bij wateroverlast of hevige sneeuw mogen de velden
niet bespeeld worden.

Artikel 2.
Het gemeentebestuur stelt het kunstgrasveld en de
oefenterreinen ter beschikking van verenigingen.

Artikel 7.
De verlichting van het veld wordt onmiddellijk na
gebruik uitgeschakeld.

Hoofdstuk 2 — Gebruiksvoorwaarden.
Artikel 3.
§ 1. Het gebruik van het kunstgrasveld en de oefenterreinen is enkel mogelijk na reservatie.
Het gebruik van de kleedkamers en de stortbaden van de
sporthal Heuvelkouter door de gebruikers van de oefenvelden is mogelijk na reservatie.
§ 2. Gebruikers kunnen reserveren via de gemeentelijke website of via de balie van het vrijetijdshuis.
Artikel 4.
De voetbalvelden zijn prioritair bestemd voor de voetbalcompetitie in Liedekerke.
Bij de toewijzing van het gebruik van de velden wordt
voorrang gegeven aan de ploeg die het hoogst genoteerd
staat in de voetbalcompetities van de Koninklijke
Belgische voetbalbond (KBVB).
Artikel 5.
Er wordt geen gebruik toegestaan voor activiteiten met
een commercieel of privaat karakter.
Onder commercieel karakter wordt verstaan: elke
activiteit waarbij toegangsgeld gevraagd wordt of
activiteiten gericht op het maken van winst. Bij betwisting over het commerciële karakter van de activiteit
beslist het college van burgemeester en schepenen onder
welke categorie de activiteit valt.
Onder privaat karakter wordt verstaan: elke activiteit die
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Artikel 8.
Het is verboden:
 het kunstgrasveld te betreden met vuil schoeisel;
 het kunstgrasveld te betreden met ALU studs;
 op het kunstgrasveld honden uit te laten;
 op het kunstgrasveld kauwgom te gebruiken;
 op het kunstgrasveld te roken.
Artikel 9.
De spelers vegen bij het betreden van het kunstgrasveld
hun voetbalschoenen aan de borstels aan de ingang van
het terrein.
Artikel 10.
De gebruiker sluit telkens de toegang tot de voetbalvelden af na gebruik.
Hoofdstuk 3 — Tarieven.
Artikel 11.
In functie van het aanrekenen van tarieven worden de
gebruikers ingedeeld in twee categorieën: A en B. Bij
betwisting over deze indeling beslist het college van
burgemeester en schepenen.
1°
–
–
–

Gebruikers categorie A:
inwoners van de gemeente;
scholen;
de clubs en de verenigingen die aangesloten zijn bij
een door de gemeenteraad erkende adviesraad of
waarvan meer dan de helft van de leden inwoner zijn
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van de gemeente:
2° Gebruikers categorie B:
– andere inwoners, clubs of verenigingen dan bedoeld
onder 1°;
Artikel 12.
§ 1. De vergoeding voor het gebruik van de openlucht oefenvelden bedraagt naargelang de aard van de
activiteit en naargelang de categorie van gebruiker:
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De forfaitaire vergoeding voor een seizoensabonnement
wordt vastgesteld door het college van burgemeester en
schepenen.
Artikel 13 — Betaling.
De gebruiker ontvangt een factuur na afloop van elke
kalendermaand. Gebruikers die een volledig seizoen
gebruik maken van de velden kunnen kiezen voor een
afrekening per kwartaal.
Hoofdstuk 4 — Slotbepalingen.

Aard

Cat. A

Cat. B

Supplement
verlichting

Kunstgrasveld
(B-terrein)

Wedstrijd

€ 10,00/uur

€ 20,00/uur

€ 2/uur

Training

€ 7,50/uur

€ 30,00/uur

€ 2/uur

Oefenveld
zwembad
(C-terrein)

Wedstrijd

€ 5,00/uur

€ 10,00/uur

€ 2/uur

Training

€ 2,50/uur

€ 5,00/uur

€ 2/uur

Oefenveld
Broekenbos
(D-terrein)

Wedstrijd

€ 3,00/uur

€ 6,00/uur

-

Training

€ 2,50/uur

€ 5,00/uur

-

§ 2. Clubs die één of meerdere ploegen in competitie
van de Koninklijke Belgische voetbalbond (KBVB)
hebben, kunnen een seizoensabonnement krijgen. Een
seizoensabonnement omvat het gebruik van de voetbalvelden voor trainingen en oefenwedstrijden met of
zonder verlichting gedurende de periode van 1 augustus
tot 30 april.
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Artikel 14.
Worden opgeheven:
1° het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2004 — Sport
— Voetbadstadion Heuvelkouter — Gebruiksreglement, zoals gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van
24 februari 2005 en 23 juni 2005;
2° het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2004 — Sport
— Voetbadstadion Heuvelkouter — Tariefreglement, zoals gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van
24 februari 2005, 23 juni 2005, 21 september 2006,
30 april 2009 en 23 januari 2014.
Artikel 15.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
Het treedt in werking de vijfde dag na de bekendmaking.

