
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
ATLETIEK EN BEACHVOLLEY - SPORTSPOOR WEVELGEM 

goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van… 

1. Algemene richtlijnen 

Artikel 1 Het huishoudelijk reglement is van toepassing voor het gebruik van de 

atletiek en beachvolley van het sportspoor Wevelgem. 

Artikel 2 Iedere bezoeker en gebruiker aanvaardt het huishoudelijk reglement en 

verbindt er zich toe het reglement na te leven.  

Artikel 3 De gebruikers dienen zich te schikken naar de richtlijnen van het 

toezichthoudende personeel. 

Parkeren 

Artikel 4 Fietsen en bromfietsen dienen gestald te worden op de daartoe voorziene 

plaatsen. Het is verplicht deze zelf te vergrendelen met een degelijk slot. 

Artikel 5 Fietsen, bromfietsen, steps,… zijn verboden en mogen niet tegen de 

omheining geplaatst worden. 

Roken, eten en drinken 

Artikel 6 Het is verboden te roken. 

Artikel 7 Enkel sportsnacks en sportdranken of water zijn toegelaten. 

Artikel 8 Afval dient in de voorziene vuilnisemmers gedeponeerd te worden. 

Dieren 

Artikel 9 Dieren worden niet toegelaten, enkel assistentiehonden zijn een 

uitzondering. 

Diefstallen of beschadigingen 

Artikel 10 Het gemeentebestuur, de sportdienst of het personeel kan in geen geval 

aansprakelijk gesteld worden voor diefstal en beschadigingen.  

Artikel 11 Aangebrachte schade aan de infrastructuur moet onmiddellijk gemeld 

worden aan de sportdienst en zal in rekening gebracht worden. 

2. Atletiek en beachvolley 

2.1. Toegang 

Artikel 12 Gebruikers van de atletiek en beachvolley moeten het terrein betreden via 

de toegangspoort. Individuele gebruikers via de tourniquet, groepen via de poort. 

Artikel 13 De poort en tourniquet worden bediend met een badge. 

- Elke individuele gebruiker heeft een badge nodig. De badge is te verkrijgen bij de 

sportdienst. Er wordt een éénmalige administratieve kost van 5 euro aangerekend 

voor de aankoop van de badge. Het gebruik van de badge is strikt persoonlijk. 

- Voor verenigingen heeft de verantwoordelijke van elke ploeg een badge nodig. 

Artikel 14 De atletiek en beachvolley is enkel toegankelijk binnen de voorziene 

openingsuren: elke dag van 5u tot 22u. 

Artikel 15 De atletiekpiste is vrij toegankelijk, uitgezonderd tijdens exclusief gebruik 

van groepen; aangeduid op het reservatiebord en via de website: www.wevelgem.be 

Voor beachvolley is een reservatie vooraf noodzakelijk via sportdienst@wevelgem.be of 

056 433 560. 

http://www.wevelgem.be/
mailto:sportdienst@wevelgem.be


Artikel 16 Het gebruik van de atletiek en beachvolley voor kinderen jonger dan 12 

jaar is enkel toegestaan mits begeleiding en verantwoordelijkheid van een volwassene. 

Artikel 17 Het voetbalveld is niet vrij te gebruiken. Het veld is voorbehouden voor 

trainingen en competitie. 

2.2. Atletiek 

Artikel 18 De piste mag enkel betreden worden met aangepast schoeisel 

• Propere sportschoenen of spikes (max 6 mm) 

• NIET toegelaten: voetbalschoenen met studs, vuile schoenen, hakken. 

Artikel 19 Niet toegelaten op de piste: 

• Balspelen 

• Hinderen van gebruikers 

• Beklimmen van omheining 

 

2.3. Beachvolley 

Artikel 20 Het beachvolleyveld mag enkel betreden worden: 

• Blootvoets, op kousen, aangepaste en propere schoenen 

Artikel 21 Niet toegelaten 

• Putten graven 

• Belijning verplaatsen 

• Net afhalen 

 

3. Sancties 

Artikel 22 Bij het niet naleven van het huishoudelijk reglement wordt er 1x schriftelijk 

verwittigd en duidelijke richtlijnen meegegeven. Bij een volgende inbreuk zal het verder 

gebruik van de infrastructuur worden besproken op het college van burgemeester en 

schepenen, die beslist welke maatregelen worden getroffen. 

Het personeel is steeds beschikbaar en bereid te helpen waar nodig. Wij vragen dan ook 

een beleefde en correcte houding.  

Problemen of opmerkingen mogen rechtstreeks gemeld worden aan de sportdienst: 

sportdienst@wevelgem.be – 056 433 560. 

 

 

 

 

 

 

Bijvoegsel bij huishoudelijk reglement: 

 

Op onderstaande momenten is de piste niet toegankelijk: 

- Dinsdag 18u tot 19u 

- Vrijdag 18u tot 19u 

mailto:sportdienst@wevelgem.be

