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Huishoudelijk reglement park en speelplein Kattenberg: goedkeuring. 
 

De raad van bestuur, 
Gelet op de noodzaak om een reglement voor het gebruik van het park en het speelplein 
Kattenberg vast te leggen; 
Beslist:  
 
Artikel 1: 
Het huishoudelijk reglement voor het park en speelplein Kattenberg wordt vastgesteld als volgt: 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
voor het park en speelplein Kattenberg 

  
Artikel 1  
Het is enkel toegelaten het park en het speelplein Kattenberg te betreden onder de voorwaarden 
en tijdens de uren bepaald door het Autonoom Gemeentebedrijf Fluctus Schelle. 
Personen aangesteld door het AGB Fluctus Schelle en deze die ingevolge wettelijke, provinciale of 
gemeentelijke besluiten, verordeningen of reglementen, alsmede de Burgemeester en Schepenen, 
zullen steeds vrije toegang hebben binnen de perken van hun bevoegdheid. 
 
Artikel 2 
De huur van het park houdt in het gebruik van de grasvelden, het stenen podium en de paden. Het 
minigolfterrein, de petanquebanen en de wateroppervlakten horen hier niet bij. 
Afwijking hierop kan gegeven worden na een schriftelijke aanvraag bij het directiecomité.  
 
Artikel 3 
Het is verboden aan personen, kennelijk onder invloed van drank of andere benevelende 
middelen, het gemeentelijke park/ het speelplein Kattenberg te betreden. 
 
Artikel 4 
De aangestelden van het AGB Fluctus Schelle hebben te allen tijde het recht toezicht uit te 
oefenen in het park/ het speelplein Kattenberg. Zij hebben eveneens het recht de personen die 
zich onbetamelijk of onzedig gedragen of hun bevelen niet opvolgen uit het park/ het speelplein 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. 
 
Artikel 5 
De tarieven worden gevorderd en zijn verschuldigd voor het gebruik van de infrastructuur. 
 
Artikel 6 
Voor de huur van het park/ het speelplein Kattenberg op zich, zal een waarborg gevorderd worden 
gelijk aan de huurprijs van één dag.  Deze waarborg dient minstens 14 dagen voor de activiteit 
gestort worden op de rekening van het AGB Fluctus Schelle. 
  
Artikel 7  
Ingeval private personen het park/ het speelplein Kattenberg wensen te gebruiken dan zullen 
steeds twee personen zich als huurder dienen op te geven welke zich hoofdelijk en ondeelbaar 
t.a.v. het AGB Fluctus Schelle zullen verbinden. Hetzelfde geldt indien een feitelijke vereniging 
(vereniging zonder rechtspersoonlijkheid) het park/ het speelplein wenst te huren. 
  
Artikel 8  
Het AGB Fluctus Schelle behoudt zich het recht voor om de beschikbaar gestelde locaties op de 
voorziene datum in de volgende gevallen niet ter beschikking te stellen van de gebruikers: 
- indien de waarborg niet uiterlijk 14 dagen op voorhand op de rekening van het AGB Fluctus 
Schelle werd gestort; 
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- indien de huurder een andere bestemming geeft aan het doel dan deze waarvoor de huur werd 
toegestaan. Andere zaken uitoefenen en onderverhuring is ten strengste verboden en kan leiden 
tot volledige uitsluiting van het gebruik op de terreinen van het park. 
- indien de gebruikers voornemens zijn een andere activiteit te organiseren dan hiervoor 
opgegeven of wanneer deze de openbare orde dreigt te verstoren of de goede zeden dreigt te 
schenden. 
  
Artikel 9  
Wat betreft de staat van de beschikbaar gestelde infrastructuur: 
Het AGB Fluctus Schelle zal er voor zorgen dat deze in  goede staat ter beschikking van de 
huurders gesteld worden. 
Enkel beschadigingen/onreinheden welke onmiddellijk (dit is voor aanvang van de activiteiten)  
gemeld worden na ingebruikname, zullen geacht worden niet te zijn veroorzaakt tijdens, of na de, 
geplande activiteit. 
De betrokken partijen komen overeen dat de huurders geacht worden persoonlijk verantwoordelijk 
te zijn t.a.v. het AGB Fluctus Schelle voor alle schade en onreinheden welke tijdens de gehuurde 
periode aan de beschikbaar gestelde infrastructuur werden toegebracht.  
De kosten voor het herstel van de veroorzaakte schade of voor opkuis (ingeval de gehuurde 
locaties onrein werden achtergelaten) zullen van de waarborgsom ingehouden of bijkomend 
worden gevorderd op basis van het aantal gepresteerde uren en op basis van een herstellings- en 
of vervangingsfactuur. 
Bij het einde van het gebruik van de infrastructuur zal de eerstvolgende werkdag om 12.00 u. de 
controle  over eventueel aangebrachte schade en netheid tegensprekelijk uitgevoerd worden. 
Indien de gebruiker niet aanwezig is, wordt geacht dat de vaststellingen tegensprekelijk gebeurd 
zijn. 
 
Artikel 10 
De gebruikers verbinden er zich toe de volgende verplichtingen correct na te leven: 
- de lokale politie uiterlijk 14 dagen op voorhand op de hoogte te brengen van de geplande 
activiteit via het aanvraagformulier voor evenementen (terug te vinden op www.politiezonerupel.be) 
- het park/speelplein na de activiteit volledig op te kuisen en volledig proper achter te laten. 
- geen nagels te slaan of andere voorwerpen op te hangen  in of aan poorten, bomen, struiken,…  .  
Niets mag beplakt of beschilderd worden. 
- steeds alle mogelijk veiligheidsvoorzieningen te nemen. 
- geen toegangen af te sluiten. 
- geen lawaaihinder te veroorzaken. 
- indien de aard van de activiteit dit vereist, een verzekering gewone burgerlijke aansprakelijkheid 
af te sluiten. 
- zich in orde te stellen met SABAM en de “billijke vergoeding” 
- minstens 4 mensen aan te duiden die nauw zullen toekijken op het ordelijk verloop van de 
activiteit en dit zowel binnen als buiten het terrein. 
- alle wettelijke en reglementaire bepalingen strikt na te leven die eventueel gelden voor de 
geplande activiteit 
  
Artikel 11 
De afval afkomstig van de gehouden activiteit moet gescheiden ingezameld en op volgende wijze 
verwijderd worden: 
- papier en karton: via het containerpark tijdens de openingsuren. 
- glas via de glasbollen die verspreid opgesteld staan in de gemeente of via het containerpark 
tijdens de openingsuren. 
- blik, briks en plastieken flessen: via het containerpark tijdens de openingsuren. 
- niet-recycleerbaar papier, etensresten, theebuiltjes,...via de GFT+-containers die na aanvraag ter 
beschikking kunnen worden gesteld. 
- de restafval (plastiek,...) bij middel van een gewone huisvuilzak van de gemeente Schelle en die 
op de daartoe voorziene plaats wordt gezet. 
  

http://www.politiezonerupel.be/
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Artikel 12 
Ingeval van betwisting zal de invordering geschieden bij wijze van burgerlijke rechtsvordering.  
 
Artikel 13 
Elke afzegging dient schriftelijk te gebeuren. Indien het park/ het speelplein niet verder kan worden 
verhuurd, dan zal de waarborg worden ingehouden.  
 
Artikel 14 
De aangestelden van het AGB Fluctus Schelle worden gemachtigd tot het treffen van bijzondere 
maatregelen vereist door omstandigheden of noodwendigheden. 
  
Artikel 15 
Alle geschillen zullen zonder verhaal geregeld worden door de aangestelden van het AGB Fluctus 
Schelle. 
  
Artikel 16 
Het Huishoudelijk Reglement kan te allen tijde worden aangepast, vervolledigd of gewijzigd door 
de Raad van Bestuur van het AGB Fluctus Schelle.” 
 


