POLITIEVERORDENING DOMEIN SPORT VLAANDEREN HOFSTADE
HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN
Het domein/centrum Sport Vlaanderen Hofstade wordt beheerd door het Agentschap Sport Vlaanderen.
Artikel 1 - Toepassingsgebied
Dit huishoudelijk reglement is van toepassing in het domein Sport Vlaanderen
Hofstade, Tervuursesteenweg z/n te 1981 Zemst-Hofstade.
Het gebruikersreglement, waarvan de bepalingen hierna volgen, geldt voor iedereen die zich op het centrum bevindt als gebruiker, als sporter…
Artikel 2 - Dienstregeling
De betaalperiode en tarieven voor de parkeerterreinen en de opening- en sluitingsuren worden bepaald door Sport Vlaanderen en worden uitgehangen op het
domein.
Artikel 3 - Toegang
§ 1 - De toegang tot, inclusief het gebruik van de recreatieve voorzieningen en
uitrustingen, wordt geregeld in dit huishoudelijk reglement.
§ 2 - Het domein is heel het jaar open van 9.00 u tot 22.00 uur (toegangspoort
sluit om 21.00 uur) tenzij anders vermeld aan de toegangen van het domein (bv.
gesloten wegens storm, onvoorziene omstandigheden…)
§ 3 - De zwemzone (strand) is slechts geopend van juni tot en met augustus van
11 tot 19 uur, enkel als de groene vlag hangt. Bij een rode vlag mag er nooit
worden gezwommen.
§ 4 - Tijdens de betaalperiode dient elke bezoeker alle verplichtingen na te komen op basis van het geldende reglement inzake tarieven van toepassing in het
domein. De bezoeker ontvangt daarbij een toegangskaart, vrijkaart of abonnementskaart.
§ 5 - De gebruikers van het domein dienen steeds een geldig toegangsbewijs te
kunnen voorleggen. Personen die tijdens de betaalperiode niet in het bezit zijn
van dergelijk bewijs, zullen verplicht worden onmiddellijk een toegangsticket aan
te schaffen. Bij weigering hiervan wordt de verdere toegang tot het domein ontzegd door de centrumverantwoordelijke of de domeinwachters. Hiervoor kan,
indien nodig, bijstand gevraagd worden aan de politie.
§ 6 - Betaalde toegangstickets worden nooit terugbetaald.
§ 7 - Bij weerspannigheid, niet-naleving van de reglementen of van de onderrichtingen gegeven door de redders, de domeinwachters of het veiligheidspersoneel kan de centrumverantwoordelijke, en bij diens afwezigheid zijn of haar vervanger, de verdere toegang tot het domein ontzeggen en/of een beroep doen op
de politie.
§ 8 - Alleen de opengestelde gedeelten van het domein zijn toegankelijk voor het
publiek en dit uitsluitend via de daartoe bestemde ingangen.
§ 9 - Personen die zich schuldig maken aan de verstoring van de openbare orde,
rust of veiligheid in het domein wordt de verdere toegang ontzegd voor een bepaalde periode. Deze personen worden daarvan schriftelijk in kennis gesteld door
de centrumverantwoordelijke, met vermelding van de concrete periode en de
reden waarom de toegang ontzegd wordt. Met het oog op deze beslissing wisselen de politie en de centrumverantwoordelijke de nodige gegevens uit.

§ 10 - Het betreden van het domein veronderstelt dat de bezoeker het huishoudelijk reglement aanvaardt.
Artikel 4 - Verbodsbepalingen
§ 1 - In het domein gelden de algemene wetgeving en reglementering. Afgezien
van mogelijke gerechtelijke vervolging is het daarenboven in het domein verboden:
 Draagbare radio’s of andere muziektoestellen binnen te brengen, uitgezonderd deze die alleen kunnen gebruikt worden met een koptelefoon of hoorapparaat.
 Zich op een dergelijke manier te gedragen dat het storend is voor andere bezoekers.
 Zich zo te gedragen dat de eigen veiligheid of gezondheid of deze van anderen in het gedrang komt of kan komen.
 Een handelsactiviteit uit te oefenen zonder toestemming van de centrumverantwoordelijke.
 Te kamperen of de nacht door te brengen op het domein of in auto’s, caravans of mobilhomes tenzij met uitzonderlijke goedkeuring van de centrumverantwoordelijke op de daartoe bestemde plaatsen.
 Vuur aan te steken.
 Te barbecueën.
 Waterpijpen mee te brengen of te gebruiken.
 Honden of andere dieren vrij te laten rondlopen.
 Honden of andere dieren, zelfs aan de leiband, op die plaatsen te brengen
waar het uitdrukkelijk wordt verboden.
 Om het even welke publiciteit of aankondiging aan te plakken, folders uit de
delen en tombolaloten of steunkaarten te verkopen, tenzij met de toestemming van de centrumverantwoordelijke.
 Sterke dranken of daarvan afgeleide producten (o.a. alcoholpops) in zijn bezit
te hebben in het domein.
 Drugs te bezitten, zelfs minder dan drie gram voor persoonlijk gebruik.
 De aanwijzingen op de pictogrammen die beperkingen opleggen (bv. fietsen
verboden) niet na te leven.
 Te schaatsen of zich op het ijs te begeven, indien de gelegenheid zich voordoet.
 Te baden of te zwemmen buiten de zwemzone.
 Dieren te voederen.
 De bloemperken of het struikgewas te betreden.
 Bloemen, plantsoenen te plukken of te vernietigen, takken af te snijden, gewassen uit te trekken, bomen en beplantingen te beschadigen, op om het
even welke wijze schade te veroorzaken aan wegen, gebouwen, installaties,
uitrustingen en afsluitingen.
 Aan sluikstorten te doen. Afval dient achtergelaten te worden in de daarvoor
bestemde vuilbakken.
§ 2 - Bij inbreuk door bezoekers op de hierboven vermelde verplichtingen en/of
beperkingen dienen de domeinwachters, politie of ander veiligheidspersoneel de
inbreuk zo snel mogelijk te doen stoppen. Hiertoe geven zij de nodige richtlijnen
of nemen de nodige maatregelen (gaande van mondelinge verwittiging over bezwarend beslag van de verboden voorwerpen tot bevel tot verlaten van het domein).
§ 3 - In geval van bezwarend beslag of in bewaring neming op aanvraag zal dit
gebeuren op verantwoordelijkheid en risico van de betrokken bezoeker. Sport

Vlaanderen kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging van deze goederen. Het kan evenmin verplicht worden bepaalde goederen in bewaring te nemen op aanvraag van de bezoeker.
§ 4 - Bij weigering door de bezoeker te voldoen aan de gegeven richtlijnen, kan
artikel 3 § 9 van dit reglement van toepassing worden gebracht.
Artikel 5 - Begeleiding van jongeren
§ 1 - Kinderen jonger dan 8 jaar moeten vergezeld zijn van een toezichthoudende volwassene die aansprakelijk kan gesteld worden.
 Bij twijfel over de leeftijd van de niet- vergezelde jongere zal de toegang geweigerd worden. Het staat de bezoeker vrij zijn/haar leeftijd te bewijzen aan
de hand van zijn/haar identiteitskaart.
 Bij twijfel over de volwassene of deze wel degelijk de toezichthoudende volwassene is zal een schriftelijke verklaring van aansprakelijkheid met de vermelding van de juiste identiteit van volwassene en jongere gevraagd worden.
Artikel 6 - Schadevergoeding
Bij beschadiging, oneigenlijk gebruik of het vuil achterlaten van materiaal, installaties of gebouwen kunnen de gebruikers verantwoordelijk worden gesteld en
kan schadevergoeding worden geëist.
Artikel 7 - Gebruik van voertuigen
 De wegen van het domein aan de binnenkant van de ringgrachten zijn afgesloten voor alle verkeer. De voertuigen moeten geparkeerd worden op de
daartoe ingerichte parkeerplaatsen.
 Voertuigen die op verboden plaatsen geparkeerd worden, kunnen worden
weggesleept, na de tussenkomt van de politie, op kosten van de eigenaars.
 Dienstvoertuigen, voertuigen van het personeel en leveranciers, voertuigen
van openbaar nut, zoals politievoertuigen, wagens van de brandweer, ziekenwagens en voertuigen die nodig zijn om onderhouds- of herstellingswerken of
andere opdrachten uit te voeren, zijn in het domein toegelaten.
 Geen enkel voertuig mag sneller rijden dan 30 km/u.
 Ruiters kunnen enkel met uitdrukkelijke toestemming van de centrumverantwoordelijke worden toegelaten.
 Het gebruik van fietsen is toegestaan, mits het naleven van de wettelijke bepalingen en de bepalingen opgenomen in onderhavig huishoudelijk reglement.
 De bepalingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer zijn van
toepassing in het domein en op de parkeerterreinen.
Artikel 8 - Parkeerreglement
 De bepalingen van de wegcode zijn van toepassing op de wegen/parkings in
het domein.
 Het is verboden de voertuigen te hinderen door voorwerpen op het parkeerterrein achter te laten of door er enige belemmering aan te brengen.
 Het is verboden een voertuig zo te parkeren dat het andere bezoekers hindert.
 De bestuurders moeten te allen tijde de aanwijzingen opvolgen die door de
domeinwachters worden gegeven.
 Er hangen camera’s op de parkings die gebruikt kunnen/zullen worden door
de politie bij inbreuken van allerlei aard.
 Sport Vlaanderen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele
schadegevallen die zich voorgedaan hebben op het parkeerterrein.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid
De gebruiker betreedt het domein op eigen risico.
Elke handeling die men stelt als sportbeoefenaar of gebruiker valt volledig ten
laste van de bezoeker. Sport Vlaanderen wijst dan ook elke verantwoordelijkheid
af bij ongevallen en eventuele opgelopen schade.
Sport Vlaanderen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen ten gevolge van abnormaal of onvoorzichtig gebruik van de aanwezige infrastructuur.
Elkeen wordt geacht bij het betreden van het domein kennis genomen te hebben
van alle reglementen (steeds te bekomen aan de balie van het sportverblijf of bij
de domeinwachter en ter kennisgeving op de infoborden op verschillende plaatsen in het domein).
HOOFDSTUK 2 - BIJZONDERE BEPALINGEN
De speeltuigen of andere installaties mogen enkel gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze bestemd zijn.
Artikel 10 - Sport- en spelaccommodaties
§ 1 - Speeltuin
 De toegang tot de speeltuin wordt door het domein zelf beheerd en geëxploiteerd.
 Het betreden van de speeltuin met honden en fietsen is ten strengste verboden.
 In de speeltuin is het verboden te roken.
 Gebruik van het peuterspeelplein is verboden boven de 5 jaar. Gebruik van de
speeltuin is verboden boven de 13 jaar.
 Het is verboden de speeltuigen opzettelijk te beschadigen. Eventuele schade
zal verhaald worden.
 Ouders worden slechts toegelaten om de kinderen te begeleiden. Het is hen
ten strengste verboden op de speeltuigen plaats te nemen.
Indien er klachten zijn over gebruik moet men zich wenden tot de centrumverantwoordelijke.
§ 2 - Finse piste
 De Finse piste is enkel toegankelijk voor joggers met loopschoenen (zonder
spikes).
 De gedragscode is terug te vinden op het bord naast de piste en dient gerespecteerd te worden.
 Het is verboden om met honden en fietsen de piste te betreden. Er is een
fietsrek voorzien aan het begin van de piste.
 Het is verboden om afval te werpen op de piste. Er is een vuilbak voorzien
aan het begin van de piste.
 De piste is verlicht tot 21.30 uur.
§ 3 - Klimmuur
 De klimmuur is slechts toegankelijk na voorafgaande afspraak en reservering.
 De klimmuur mag enkel gebruikt worden onder toezicht van een lesgever van
Sport Vlaanderen.
 De gebruikers van de klimmuur moeten zich houden aan de instructies van de
klimlesgever.
 Het gebruik van de muur eist een teamgeest waarbij iedereen bijdraagt tot de
veiligheid van elke gebruiker.






Passende kleding en uitrusting moeten worden gedragen zodat de klimmuur
niet kan worden beschadigd.
Het klimmen is enkel toegelaten met beveiliging door een geschikt klimtouw
en indien een klimharnas gebruikt wordt.
Tijdens het klimmen mogen geen gevaarlijke of uitstekende voorwerpen gedragen worden.
Het gebruik van de klimmuur veronderstelt een goede fysieke conditie.

§ 4 - Hindernissenparcours
 Het hindernissenparcours is slechts toegankelijk na voorafgaande afspraak en
reservering.
 Het hindernissenparcours mag enkel gebruikt worden onder toezicht van een
lesgever van Sport Vlaanderen.
 De gebruikers van het parcours moeten zich houden aan de instructies van de
lesgever.
 Het gebruik van de muur eist een teamgeest waarbij iedereen bijdraagt tot de
veiligheid van elke gebruiker.
 Tijdens het parcours mogen geen gevaarlijke of uitstekende voorwerpen gedragen worden.
 Het gebruik van het parcours veronderstelt een goede fysieke conditie.
Artikel 11 - Vissen
 Er mag alle dagen tijdens de openingsuren gehengeld worden gedurende de
periode van 1 maart tot 31 december.
 Iedere visser mag vissen met twee hengels, voorzien van één haak per hengel, die in zijn onmiddellijk bereik moeten liggen.
 De niet-bewaakte hengels kunnen in beslag genomen worden.
 Het stropen, dreggen en andere middelen tot visstroperij zijn verboden.
 Het is niet toegelaten ondermaatse vis of teveel aan vis mee te nemen.
 Het is niet toegelaten een ijzeren leefnet, ankerkuil of andere staande netten
te gebruiken om de gevangen vis te bewaren. Het schepnet mag alleen gebruikt worden de met de hengel gevangen vis weg te nemen.
 Het gebruik van de vishaak is niet toegelaten.
 Lokaas met meelspijzen, rode vleesmaden en scheikundige stoffen teneinde
de vis te bedwelmen of te vergiftigen zijn verboden. Het gebruik van volle
graankorrels en hennep zijn wel toegelaten.
 De vissnoeren moeten loodrecht op de vijverkant liggen.
 Iedereen is ertoe gehouden zijn visplaats rein te houden en alle afval in de
daartoe bestemde vuilnisbakken te deponeren.
 Het is verboden stukken vissnoer achter te laten.
Artikel 12 - Zwemmen/strand
De centrumverantwoordelijke, en bij diens afwezigheid zijn of haar vervanger,
heeft het recht om elke persoon, die een gevaar blijkt te zijn voor de veiligheid
en gezondheid van de aanwezigen, de toegang tot de betreffende zone te ontzeggen.
1. Zwemmen of baden is uitsluitend toegestaan in de bewaakte sectoren van de
zwemvijver (afgebakend door de zwemzone) en dit enkel tijdens de periode
dat de reddingsdienst bemand is, hetgeen aangeduid zal worden met een
groene vlag. Enkel tijdens de maanden juni, juli en augustus kan er van 11
tot 19 uur gezwommen worden bij een groene vlag.
2. Bij rode vlag is het ten strengste verboden om te zwemmen.

3. De aanwijzingen van de redders worden steeds nageleefd.
4. Personen die in staat van dronkenschap verkeren worden geweigerd evenals
personen aangetast door of verdacht van besmettelijke ziekten en personen
die niet-geheelde wonden hebben. Kinderen onder de 6 jaar staan steeds onder toezicht van een volwassene.
In de zwemzone is het ten strengste verboden:
 Zich in een te grote diepte te begeven zonder voldoende te kunnen zwemmen.
 Van de pontons te springen/duiken.
 Op de balken van de zwemzone afbakening te zitten, af te springen, over te
kruipen.
 Andere baders te storen of lastig te vallen tijdens het zwemmen.
 Gebruik te maken van luchtbedden, opblaasbare bootjes tenzij de redder instemt met het gebruik hiervan (rustige momenten en voldoende overzicht
voor de redders).
 Het personeel te hinderen bij het toezicht.
 Zeep te gebruiken op andere plaatsen dan onder het stortbad.
 Bij onweer/plots slecht weer te zwemmen. De redders zullen hiervoor alle baders uit het water roepen.
 Tenten, windschermen op te stellen zonder toestemming.
De afgebakende peuterzone is enkel voor kleine kinderen die niet kunnen
zwemmen. Deze kinderen dienen altijd begeleid te worden door een volwassene.
De baders dienen zich te schikken naar de richtlijnen en de eventuele beperkingen opgelegd door de redders.
Honden of andere huisdieren worden niet toegelaten in het water en op het
strand.
Aan de sportzone is het verboden om te zwemmen/baden. Dit staat duidelijk
aangegeven met verbodsborden.
HOOFDSTUK 3 - STRAFBEPALINGEN
Artikel 13. 'Overtredingen van deze verordening worden bestraft met een
administratieve geldboete die maximaal € 175 of € 350 bedraagt, naargelang de
overtreder minderjarig of meerderjarig is', onverminderd de maatregelen waarin
het huishoudelijk reglement van het domein voorziet.

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad van Zemst op 28 april 2011.
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