Bepalingen inzake het gebruik van sportterreinen, sportinstallaties en kleedlokalen
Artikel 1
Onderhavige artikels zijn van toepassing op alle gemeentelijke sportterreinen en gedurende de periode
van het toegestane gebruik, op alle terreinen en installaties, die door hun specifieke aanleg niet het
kader van sportterrein of sportinstallatie bezitten en die occasioneel door het College van
Burgemeester en Schepenen voor sportbeoefening ter beschikking worden gesteld.
Artikel 2
De sportterreinen mogen slechts betreden worden tijdens de dagen en uren van opening, zoals deze
door het College van Burgemeester en Schepenen werden vastgesteld.
Artikel 3
Deze terreinen (met accommodaties) mogen slechts betreden en gebruikt worden, nadat het College
van Burgemeester en Schepenen hiervoor voorafgaandelijk een uitdrukkelijke schriftelijke machtiging
heeft afgeleverd.
Uitzondering hierop zijn de omnisportterreinen en de tennismuur op het gemeentelijk sportcentrum,
gelegen Kleistraat 204.
Deze machtiging zal voor een maximale periode van 1 jaar verleend worden.
Deze machtiging geldt uitsluitend voor de terreinen, die in de machtiging uitdrukkelijk vermeld zijn,
voor de tijdsduur, die daarin bepaald is en onder de modaliteiten, welke door het College van
Burgemeester en schepenen opgelegd worden.
De terreinen, installaties en kleedkamers mogen enkel betreden en gebruikt worden voor de sport en
of de andere aard van gebruik, die in de machtiging beoogd is, met uitsluiting van elk ander gebruik.
Afwijking hiervan is slechts mogelijk mits een nieuwe machtiging, verleend overeenkomstig hetgeen
in dit artikel bepaald is.
Het is de gebruikers verboden hun rechten op het gebruik van voormelde terreinen (met
accommodaties) geheel of gedeeltelijk aan derden af te staan of over te dragen. De machtiging tot het
gebruik van de in artikel 1 vermelde terreinen kan nochtans ook voortvloeien uit een schriftelijke
overeenkomst met het gemeentebestuur van Aartselaar. In dit geval gelden onverminderd de
bepalingen van deze overeenkomst.
Artikel 4
Het College van Burgemeester en Schepenen kan te allen tijde de volgens artikel 3 verleende
machtigingen wijzigen of intrekken, zonder dat hiervoor om het even wie enige schadevergoeding van
het gemeentebestuur kan vorderen.
Indien van dit recht gebruik gemaakt wordt, zal vooraf hieromtrent overleg met de betrokkene(n)
gepleegd worden.
Het College van Burgemeester en Schepenen zal deze wijziging of intrekking van een verleende
machtiging moeten motiveren.
Artikel 5
Buiten de in artikel 3 vermelde wijzen van tot stand komen van een machtiging of toelating tot
gebruik van terreinen, zal het mogelijk zijn individueel gebruik te maken van de atletiekpiste en de
petanquepistes op het gemeentelijk sportcentrum.
Hiertoe dient men in het bezit te zijn van een ticket en van het aangepaste schoeisel, waarna het
personeel toegang tot de pistes zal verlenen.

Artikel 6
Het gebruik van de in artikel 1 vermelde terreinen kan slechts toegestaan worden, mits betaling van de
toepasselijke retributie, zoals vermeld in het desbetreffend retributiereglement, door de gemeenteraad
vastgesteld.
Deze retributie dient, binnen de 14 dagen, na ontvangst van de desbetreffende factuur betaald te
worden bij de gemeenteontvanger ten gemeentehuize of overgeschreven te worden op
rekeningnummer 091-0000645-92 van het gemeentebestuur van Martelaar.
Artikel 7
Het is verboden:
1. Honden of ander dieren, zelfs aan de leiband, op de terreinen of in de lokalen binnen te brengen.
2. Bloemen te plukken, takken af te snijden, bomen te beschadigen, insnijdingen te maken in de
bomen, gewassen uit te trekken, zich tussen de aanplantingen te begeven, op banken, balustrades
of afsluitingen te klimmen, op enigerlei wijze schade toe te brengen aan de grasmat, de
kunststofbaan of andere bodembedekking van de terreinen.
3. Vogels te vangen, hun eieren of nesten te roven, klemmen te zetten of strikken te spannen om wild
te vangen.
4. Samenscholingen te veroorzaken, de doorgang te belemmeren, zich onbetamelijk te gedragen,
sport te beoefenen zonder behoorlijke en aangepaste kledij.
5. Papier, afval of om het even welke vreemde voorwerpen op de terreinen en installaties of in de
lokalen achter te laten.
6. Op de terreinen en installaties of in de lokalen andere publiciteit te voeren dan diegenen, die daar
door het College van Burgemeester en Schepenen werd aangebracht of uitdrukkelijk en
voorafgaandelijk werd toegelaten.
7. Op de terreinen en installaties geschriften, druksels of publiciteitsartikelen van welke aard dan
ook neer te leggen, aan te plakken, ter verkopen of tuit te delen, tenzij met uitdrukkelijke en
voorafgaandelijke toelating van de Burgemeester of zijn aangestelde.
8. Koopwaren op de terreinen en installaties of in de lokalen uit te stallen zonder uitdrukkelijke en
voorafgaandelijke machtiging van de Burgemeester of zijn aangesteld.
9. Vuur te maken op de terreinen en installaties of in de lokalen.
10. In de lokalen en/of daarbuiten andere apparaten en toestellen te installeren dan diegene welke
daar door de gemeente gebracht zijn, zonder voorafgaande toelating van de Burgemeester of zijn
aangestelde en volgens de modaliteiten bepaald in deze toelating, bestaande apparaten en
toestellen te beschadigen of ze voor andere dan hun oorspronkelijke doeleinden aan te wenden.
11. Veranderingswerken uit te voeren aan de terreinen, installaties en lokalen.
12. Om het even welke gevaarlijke of hinderlijke voorwerpen op de terreinen en installaties of in de
lokalen te brengen.
13. De terreinen en installaties te betreden met niet aangepaste schoeisel.
Artikel 8
Binnen het gemeentelijk sportcentrum is alle verkeer verboden.
Uitzondering wordt gemaakt voor:
1. Het verkeer tussen de toegangspoort en de aangeduide parkeerplaatsen voor auto’s.
2. Dienstvoertuigen en voertuigen van leveranciers.
3. De voertuigen, voorzien van de voorafgaandelijke schriftelijke machtiging, afgeleverd door het
College van Burgemeester en Schepenen, duidelijk aangebracht achter de voorruit van het
voertuig.
Het College van Burgemeester en Schepenen bepaalt de modaliteiten, waaronder de machtiging wordt
verleend.
Fietsen en bromfietsen dienen aan de hand geleid te worden en dienen gestald op de daarvoor
voorziene plaatsen.
De motoren van de bromfietsen dienen stilgelegd te worden aan de ingang.

De maximumsnelheid op het sportcentrum bedraagt 10 km. Per uur.
De regels van de wegcode zijn van toepassing op de wegen en parkeerterreinen. Het college van
Burgemeester en Schepenen is bevoegd om alle verkeerssignalisatie te plaatsen, die zij noodzakelijk
acht.
Artikel 9
De personen, die zich op de terreinen en installaties of in de lokalen bevinden, leden van de
gebruikende vereniging of anderen, moeten onmiddellijk gevolg geven aan de bevelen of
aanwijzingen, die hen gegeven worden door het toezichts- en/of politiepersoneel.
Het
toezichtspersoneel zal duidelijk herkenbaar zijn door het dragen van een kenteken, bepaald door het
College van Burgemeester en Schepenen, met vermelding van de tekst “toezichter”.
Personen die de bepalingen van de artikels 1 tot en met 8 van dit hoofdstuk niet naleven of geen
gevolg geven aan de aanwijzingen van het toezichts- en/of politiepersoneel, zullen verplicht worden
de terreinen, installaties en lokalen te verlaten, onverminderd de toepassing van andere straffen.
Artikel 10
Iedere vereniging, groep of club, die gebruik maakt van de in artikel 1 vermelde terreinen, zal een
persoon moeten aanwijzen, die hoofdzakelijk verantwoordelijk is voor het toegestane gebruik en voor
de toestand waarin de terreinen, installaties en lokalen terug afgeleverd worden.
Artikel 11
Wanneer bij het betreden van de terreinen, installaties en/of lokalen enige beschadiging en/of gebrek
wordt vastgesteld, dient zulks door de gebruiker onmiddellijk gesignaliseerd te worden aan de
toezichter, of bij afwezigheid van deze laatste, aan de gemeentelijke politie.
In afwezigheid van een toezichter of van een politiebeambte dient door de gebruikers een verslag te
worden opgesteld, dat onmiddellijk aan het College van Burgemeester en Schepenen zal overgemaakt
worden. Tenzij aangifte werd gedaan, zoals vermeld in de eerste alinea’s van dit artikel, zal de
gebruiker iedere schade moeten vergoeden welke na zijn gebruik aan de terreinen, installaties en
lokalen wordt vastgesteld.
Zonder afwijking van hetgeen hierboven vermeld is, zal iedere schade, welke door de gebruiker aan
het College van Burgemeester en Schepen moeten gesignaleerd worden.
Geen herstelling van de schade mag geschieden dan door de zorgen van de gemeente Martelaar of met
haar uitdrukkelijke en voorafgaandelijke instemming.
De gebruiker zal de verantwoordelijkheid voor de schade en de te betalen vergoeding niet kunnen
afwentelen op de afzonderlijke deelnemers aan de sportbeoefening, vertoning, enz…, welke door hem
wordt georganiseerd, noch op het aanwezige publiek.
In tegendeel, de gebruiker zal tegenover de gemeente Martelaar moeten opkomen voor iedere schade,
die tijdens of na zijn gebruik van de terreinen, installaties en/of lokalen zal vastgesteld worden, op de
wijze zoals hierboven bepaald.
Artikel 12
Het College van Burgemeester en Schepenen bepaalt de vergoeding voor het enkele gebruik, in
overeenstemming met het desbetreffende retributiereglement.
Artikel 13
Alle kosten van verzekeringen inzake de burgerlijke verantwoordelijkheid van de gebruikende clubs
en verenigingen, haar organen en aangestelden en inzake de sportbeoefening, vallen ten laste van de
gebruikers.

