Provincie West-Vlaanderen - arrondissement Roeselare - gemeente Lichtervelde

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting : 24 maart 1997
Aanwezig : De HH. M. Snaet, Schepen-voorzitter;
G.Huyghe, F. Gunst, H.Delameilleure, Schepenen;
J. Goddyn, W. Labens, M. Handsaeme, W. Boret, Mevr. M.Laga,
R. Carpentier, G. Fiems, H. Vens, M. Derho, F.
Devriendt, J. Goethals, Mevr. K. Desimpel, Mevr. H. Delameilleure, leden;
I.Vandenbussche, Secretaris
Verontschuldigd : G.Kindt, Burgemeester
Dagorde : Punt 4 : Goedkeuren politieverordening gebruik sportcentrum open lucht
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 openlucht infrastructuur en toebehorende,
gelegen Zandstraat 15 te Lichtervelde.
Art.2. Het sportcentrum is toegankelijk volgens de modaliteiten vastgesteld door het College van Burgemeester en
Schepenen in een gebruiksreglement.
Art.3. De gebruikers van het sportcentrum moeten gehoorzamen aan de bevelen van het toezichthoudende
personeel van het sportcentrum.
Art.4. Het is verboden:
- zich om te kleden buiten de daartoe bestemde ruimtes
- zich onbetamelijk te gedragen
- de plaatsen in vuile toestand achter te laten
- de infrastructuur te verontreinigen of te beschadigen
- de toiletten te verontreinigen of de aflopen ervan te verstoppen
- gevaarlijke voorwerpen binnen te brengen
- 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 verstoren
- het personeel te hinderen bij het toezicht
- zich met luidruchtige muziek te begeven op het sportcentrum
- in het bezit te zijn van glazen, flessen of blikjes
- in het bezit te zijn of binnenbrengen van alcohol, verdovende of opwekkende middelen.
Art.5. De gebruikte ruimtes moeten in nette toestand worden achtergelaten. Papier en afval moeten in de daartoe
betemde afvalbakken worden gedeponeerd.
Art.6. Het betreden van de kleedkamers mag slechts gebeuren uiterlijk 30 minuten voor de aanvang van de
oefeningen of wedstrijden. 30 minuten na de oefeningen of wedstrijden dienen de gebruikers de
kleedkamers te verlaten.
Art.7. De door het toezichthoudende personeel gegeven richtlijnen, alsmede de op de daartoe voorziene borden
aangebrachte onderrichtingen dienen ten alle tijde stipt te worden nageleefd.

Art.8. Personen die weigeren de gegeven richtlijnen of aangebrachte onderrichtingen na te leven, kunnen de
toegang ontzegd worden of van het centrum verwijderd worden.
Art.9. De verenigingen of personen die de toelating hebben verkregen om van het sportcentrum 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 te worden. De herstellingskosten dienen op het eerste verzoek te
worden vereffend.
Art.1O. Voor 7 uur s'morgens en na 22 uur s'avonds is het centrum niet meer toegankelijk voor individuelen. Het
gebruik van de skate-ramp is slechts toegelaten van 08.00 uur tot 19.00 uur.
Art.11. Auto's, fietsen, motorfietsen mogen niet worden binnengebracht op het centrum. Deze dienen te worden
geplaatst op de daartoe voorziene plaatsen.
Art.12. Eigenaars en/of houders van dieren die op één of andere wijze de sportaccommodatie betreden, zijn
aansprakelijk voor alle eventuele schade door deze dieren veroorzaakt.
Art.13. 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.14. 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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