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Openbare zitting 
 
Huishoudelijk reglement minigolfterrein, petanquebanen, hofgracht en parkvijver 
 
De raad van bestuur, 
Overwegende dat het in het kader van een goed beheer van de waters, het minigolfterrein en 
de petanquebanen gelegen in het park van Schelle aangewezen is een gebruiksreglement 
goed te keuren; 
 
Beslist: Met 8 stemmen voor, 0 tegen  en 0 onthoudingen; 
 
Artikel 1: 
Hiernavolgend gebruiksreglement op het gebruik van de waters, het minigolfterrein en de 
petanquebanen, gelegen in het park, goed te keuren: 
 
ALGEMEEN:  
 

1. In de toegangszone naar en aan de toegang van het park zijn er camera’s aanwezig 
waarvan de beelden opgenomen kunnen worden en kunnen gebruikt worden door het 
directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf Fluctus Schelle ter controle. De 
politie mag de beelden ook gebruiken.  

2. Honden zijn niet toegelaten in het water op het minigolfterrein en op de 
petanquebanen.  

3. Het is verboden in het park te fietsen. Alle gemotoriseerde voertuigen zijn verboden.  
4. Kinderen onder de leeftijd van 12 jaar dienen vergezeld te worden van een volwassene.  
5. Elke gebruiker dient zich milieubewust en natuurvriendelijk te gedragen. Flora en fauna 

dienen altijd gerespecteerd te worden. Het is ten strengste verboden vuilnis achter te 
laten of in het water te werpen.  
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6. Het AGB Fluctus Schelle is niet verantwoordelijk voor ongevallen en wijst alle 
verantwoordelijkheid af in verband met gebeurtenissen die slaan op het gebruik van 
het minigolfterrein, de petanquebanen en de wateroppervlaktes.  

7. Het is verboden aan personen, kennelijk onder invloed van drank of andere 
benevelende middelen, het park te betreden. 

8. De aangestelden van het AGB Fluctus Schelle hebben te allen tijde het recht toezicht uit 
te oefenen in het park. Zij hebben eveneens het recht de personen die zich 
onbetamelijk of onzedig gedragen of hun bevelen niet opvolgen uit het park te doen 
verwijderen door tussenkomst van de politie. Zij hebben eveneens het recht een 
toegangsverbod voor een bepaalde periode ten overstaan van deze personen op te 
leggen. 

9. De aangestelden van het AGB Fluctus Schelle worden gemachtigd tot het treffen van 
bijzondere maatregelen vereist door omstandigheden of noodwendigheden. 

10. Het AGB en de verantwoordelijken van de sporthal kunnen niet verantwoordelijk 
gesteld worden voor om het even welke schade van lichamelijke of stoffelijke aard naar 
aanleiding van de toegestane activiteiten of het gebruik van de uitrustingen. 
Zij kunnen evenmin aansprakelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of diefstal 
van persoonlijke bezittingen, sportkledij, sportmateriaal, enz., ook niet indien de 
gelegenheid gegeven wordt om - al dan niet tegen betaling - voorwerpen van waarde of 
kleding in bewaring te geven. 
 

SPECIFIEK PARKVIJVER EN HOFGRACHT: 
1. De gebruikers van de parkvijver en de hofgracht moeten minstens 3 dagen vooraf 

reserveren.  
2. Het is verboden zich in de buurt van de pompen op de hofgracht en de parkvijver te 

begeven of door enige activiteit de werking van de pompen te hinderen of te 
belemmeren.  

3.  Het is ten strengste verboden schade toe te brengen aan beplantingen en boorden van 
de parkvijver en de hofgracht. Tevens geldt het verbod om plaatsen uit te graven, te 
verstevigen of uit te bouwen op welke manier dan ook.  

4. De gebruiker mag zich niet in of op het water begeven, zonder dat hiervoor 
toestemming werd verleend. 

5. Het is verboden om het even welke wateractiviteit te beoefenen:  
- wanneer de windsnelheid hoger is dan 6 op de beaufortschaal;  
- wanneer de zichtbaarheid minder dan 10 m bedraagt;  
- bij hevige regenval;  
- bij ijsvorming op de hofgracht;  
Het is eveneens verboden de bevroren parkvijver of hofgracht te betreden.  

6. Het is verboden zeep of andere reinigingsprodukten te gebruiken. Er wordt geadviseerd 
het gebruik van schadelijke producten te beperken en het verlies ervan zoveel mogelijk 
tegen te gaan. 

 
SPECIFIEK MINIGOLF- EN PETANQUEBAAN:  

1. Het materiaal voor de minigolf en de petanque dient afgehaald en terug bezorgd te 
worden in het sportcomplex tenzij anders aangegeven. 
Bij afhaling van het materiaal dient de identiteitskaart te worden afgegeven. 

2. De openingsuren van de minigolf en petanque worden als volgt vastgesteld:  
 in de periode van 1 april tot 30 september:  
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  van 11.00 uur tot 22.00 uur 
 in de periode van 1 oktober tot 31 maart: 

  van 11.00 uur tot 18.00 uur 
Om te minigolven of petanquen op andere tijdstippen dient u contact op te nemen met 
het sportcomplex “Scherpenstein” of met de taverne “Scherpenstein”. 

 
Artikel 2: 
De reglementen ‘gebruikersreglement minigolf en petanquebanen’, goedgekeurd in de raad 
van bestuur op 22 februari 2006  en ‘gebruikersreglement hofgracht en parkvijver’, 
goedgekeurd in de raad van bestuur op 31 mei 2006, worden door dit reglement opgeheven 
 

Namens de raad van bestuur 
(get) Betty Van Cauteren (get) Rob Mennes (get) Vera Goris 
Secretaris Gedelegeerd bestuurder Voorzitter 
 

Voor eensluidend afschrift 
 
Vera Goris Rob Mennes 
Voorzitter Gedelegeerd bestuurder 
 


