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Voetbalstadion Heuvelkouter 
 

Gebruiksreglement

Hoofdstuk 1 — Algemene bepalingen. 
 
Artikel 1. 
Dit reglement is van toepassing op het gemeentelijk 
voetbalstadion "Heuvelkouter", gelegen langs de Sport-
laan nummer 2 [en de oefenvelden 
Het algemeen gebruiksreglement voor de gemeentelijke 
sportaccommodaties is onverminderd van toepassing. 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 
2005-06-23] 
 
Artikel 2. 
Het voetbalstadion bestaat uit het speelveld met verlich-
ting, zit- en staantribune, loketten voor ticketverkoop, 
opbergruimtes, verkoopsstand en kleedkamers en 
kantine en de oefenvelden in de omgeving. 
 
Hoofdstuk 2— Sportactiviteiten. 
 
Artikel 3. 
Het gebruik van het voetbalstadion en de oefenterreinen 
is enkel mogelijk na reservatie. 
 
Artikel 4. 
Het voetbalstadion is prioritair bestemd voor de voet-
balcompetitie in Liedekerke. 
De officiële competitiewedstrijden van de ploeg die het 
hoogst genoteerd staat in de voetbalcompetities van de 
KBVB hebben voorrang op andere activiteiten. 
 
Artikel 5. 
Het speelveld in het stadion kan gebruikt worden voor 
voetbalwedstrijden en trainingen: 
 
De clubs beperken het aantal trainingen op het speelveld 
tot een absoluut minimum om overbelasting tegen te 
gaan. Overdreven trainingen op bepaalde stroken van 
het voetbalveld met verschillende spelers zijn niet 
toegelaten, om de grasmat niet te beschadigen. 
 
De raad van bestuur kan het aantal wedstrijden beperken 
om overbelasting tegen te gaan. 
 
Artikel 6. 
De oefenvelden kunnen gebruikt worden voor trainin-

gen en oefenwedstrijden. 
 
Losse doelen moeten verankerd zijn in de grond. 
[Op het kunstgrasveld is het verboden om grondhaken 
door de mat te duwen. De doelen moeten hier vastgezet 
worden door middel van gewichten. 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 
2005-06-23] 
 
Artikel 7. 
Het gebruik van de kantine, de kleedkamers en de 
stortbaden van het voetbalstation door de gebruikers van 
de oefenvelden is mogelijk na reservatie. 
 
Artikel 8. 
Bij wateroverlast, sneeuw en dergelijke mogen de 
velden niet bespeeld worden. 
 
Artikel 9. 
De verlichting van het veld wordt onmiddellijk na 
gebruik uitgeschakeld. 
 
[Artikel 9 bis. 
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 kauwgum te gebruiken; 
− op het kunstgrasveld te roken. 
 
De spelers vegen bij het betreden van het kunstgrasveld 
hun voetbalschoenen aan de borstels aan de ingang van 
het terrein.] 
 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 
2005-06-23] 
 
Artikel 10 
[Het is verboden: 
− voetbalschoenen te reinigen in de douches; 
− met vuile kledij onder de douches te gaan; 
− de kantine te betreden met voetbalschoenen; 
− langer dan nodig te verblijven in de kleedkamers en 

de stortbaden. 
De spelers vegen bij het binnenkomen van de kleedka-
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mers hun voetbalschoenen aan de borstels aan de ingang 
van de spelerstunnel.] 
 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 
2005-02-24] 
 
Artikel 11. 
De clubs staan na het gebruik zelf in voor het reinigen 
van de gebruikte lokalen. Zij doen dit als een goede 
huisvader. 
 
Artikel 12 
De sportfunctionaris kan aan de sportclubs die regelma-
tig gebruik maken van het voetbalstadion een sleutelset 
in bruikleen geven. Aan het einde van het seizoen levert 
de club de sleutelset terug in. 
 
Artikel 13 
Het gebruik van kantine, de kleedkamers en de stortba-
den voor sportactiviteiten extra muros is mogelijk na 
reservatie. 
 
Hoofdstuk 3— Andere activiteiten. 
 
Artikel 14. 
De kantine kan gebruikt worden voor niet-
sportactiviteiten, zoals vergaderingen, feestelijkheden, 
en dergelijke.  
 
Artikel 15. 
De organisator richt zijn aanvraag voor het gebruik van 
de kantine voor niet-sportactiviteiten aan de sportfuncti-
onaris. 
In deze aanvraag moet worden vermeld: 
− de naam van de organisator; 
− de naam van twee meerderjarige personen die 

verantwoordelijk zijn indien de aanvraag uitgaat van 
een vereniging of groepering; 

− de datum van de geplande manifestatie; 
− de aard van de geplande manifestatie; 
− het verwacht aantal deelnemers; 
− eventueel de veiligheidsmaatregelen die zullen 

worden getroffen. 
 
Artikel 16. 
Het college van burgemeester en schepenen staat het 

gebruik toe, na advies van de sportfunctionaris. 
 
Artikel 17. 
De gebruiker mag de afname van elektriciteit of water 
door derden niet toelaten. 
Het gebruik en/of opslaan van gasflessen is verboden. 
 
Artikel 18. 
De organisator zal als een goede huisvader instaan voor 
het correct gebruik van de ter beschikking gestelde 
ruimte en technische installaties. Hij zal er in het bij-
zonder over waken dat: 
1° geen beschadigingen gebeuren; 
2° geen geluidshinder voor de omwonenden zich 
voordoet; 
3° er niet gerookt wordt in de sanitaire inrichtingen; 
4° de openbare rust niet verstoord wordt. 
 
Artikel 19. 
Na het gebruik: 
− is de vloer geveegd; 
− zijn alle tafels afgeruimd; 
− zijn de deuren gesloten; 
− zijn alle lichten gedoofd en alle kranen afgesloten; 
− is de verwarming uitgeschakeld; 
− is alle afval in gesloten afvalzakken gedeponeerd; 
− zijn de nodige voorzorgen genomen om brand en 

andere schade te voorkomen. 
 
De gebruikte lokalen moeten ten laatste de volgende dag 
om 08.00 uur volledig ontruimd zijn. 
 
Artikel 20. 
De organisator kan de gebruikte lokalen en sanitair zelf 
reinigen of dit tegen vergoeding laten doen door het 
gemeentebestuur. 
 
Artikel 21. 
De bepalingen van hoofdstuk 7 — Sportevenementen, 
van het algemeen gebruiksreglement voor de gemeente-
lijke sportaccommodaties, zijn van toepassing. 
 
Hoofdstuk 4— Slotbepalingen. 
 
[…] 

 
Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 2004-06-24 

Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2005-02-24 
Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2005-06-23 
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