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DE GEMEENTERAAD :
Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, inzonderheid op art 135 § 2,
ingevoegd bij de wet van 27 mei 1989, op artikel 119, hernummerd bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij
koninklijk besluit van 30 mei 1989 en op de artikelen 112 en 114 gewijzigd bij de wet van 8 april 1991;
Overwegende dat het noodzakelijk het gebruik van de gemeentelijke sporthal bij politieverordenig te
regelen;
BESLUIT : eenparig
Art.1. Deze politieverordening is van toepassing op de Gemeentelijke sporthal, Zandstraat 15 te Lichtervelde.
Art.2. De sporthal is alleen toegankelijk voor het publiek op de dagen en uren en onder de voorwaarden
vastgesteld door het College van Burgemeester en schepenen.
Art.3. Geen toegang wordt verleend aan:
- personen die in dronken toestand verkeren
- personen die door hun wangedrag de openbare orde, rust of veiligheid storen.
- personen die zich om andere redenen in een staat bevinden die hun
weigering rechtvaardigt, zelfs indien ze op welke wijze ook een toegangsbewijs hebben.
Art.4. Het is verboden de sporthal te betreden buiten de openingsuren, uitgezonderd voor de personen die belast
zijn met toezicht.
Art.5. De bezoekers mogen alleen deze delen via de sporthal betreden die voor het publiek toegankelijk zijn.
Art.6. Auto's, fietsen, motorfietsen mogen niet worden binnengebracht, deze dienen op de daartoe voorzienen
plaatsen te worden geplaatst.
Art.7. Het is verboden dieren binnen te brengen. Eigenaars en/of houders van dieren die op één of andere wijze
de sportaccommodatie binnendringen, zijn aansprakelijk voor alle door deze dieren veroorzaakte schade.
Art.8. In de Gemeentelijke sporthal is het verboden:
- Te roken
- Zich om te kleden buiten de daartoe bestemde ruimtes
- Zich onbetamelijk te gedragen
- De plaatsen in vuile toestand achter te laten
- De infrastructuur en uitrusting te verontreinigen of te beschadigen
- De toiletten te beschadigen of de aflopen te verstoppen
- Gevaarlijke voorwerpen binnen te brengen
- Voorwerpen, vreemd aan de sport, te werpen of tuigen te laten ontploffen of knallen
- Zich onnodig in de gangen op te houden zodat de doorgang belemmerd wordt
- De afsluitingen te beklimmen of er op te staan
- De orde of veiligheid te verstoren of het normaal verloop van de wedstrijden of trainingen te hinderen
- Het personeel te hinderen bij het toezicht
Art.9. De sportzaal mag enkel gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze bestemd is, tenzij schriftelijke
toelating door het College van Burgemeester en schepenen.
Art.1O. De gebruikte ruimtes moeten in nette toestand worden achter gelaten. Papier en afval dienen in de
daartoe bestemde afvalmanden te worden gedeponeerd.

Art.11. Het betreden van de kleedkamers mag slechts gebeuren uiterlijk 3O minuten voor de aanvang van de
oefeningen of wedstrijden; 3O minuten na de oefeningen of wedstrijden dienen de gebruikers de
kleedkamers te verlaten.
Art.12. Alle toestellen en het materiaal mogen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij bestemd zijn.
De gebruikte toestellen dienen na afloop op de daarvoor voorziene plaats te worden teruggezet.
Art.13. De door het toezichthoudende personeel gegeven richtlijnen, alsmede de op de daartoe voorziene borden
aangebrachte onderrichtingen dienen ten allen tijde stipt te worden nageleefd.
Art.14. Personen die weigeren de gegeven richtlijnen of de aangebrachte onderrichtingen na te leven, kunnen de
toegang ontzegd worden of kunnen uit de inrichting verwijderd worden.
Art.15. De verenigingen of personen die de toelating hebben gekregen om van de sporthal gebruik te maken zijn
verantwoordelijk voor alle schade die door henzelf of hun leden werd veroorzaakt. De toegebrachte
schade dient onmiddellijk aan de sportdienst gemeld. De herstellingskosten dienen op het eerste verzoek
te worden vereffend.
Art.16. Overtreding van deze verordening wordt bestraft met een gevangenisstraf van één tot zeven dagen en/of
met een geldboete van één tot vijfentwintig frank. Onverminderd deze straffen zal het gemeentebetuur
vergoeding vorderen voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan gebouwen en goederen
waarvan de gemeente eigenaar of gebruiksgerechtigde is.
Art.17. Afschrift van dit besluit wordt, samen met een afschrift van de aantekening van de bekendmaking ervan,
in tweevoud gestuurd aan de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen voor kennisgeving aan de
Bestendige Deputatie van de provincieraad en voor melding in hetbestuursmemoriaal van de provincie.
Tevens wordt van dit besluit een afschrift gestuurd aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en de
politierechtbank.
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