AGB 29/03/2018
HUISHOUDELIJK REGLEMENT OPENLUCHTTERREINEN SPORTCENTRUM HOUTEMVELD
Art. 1
De openluchtterreinen omvatten de voetbalvelden, de atletiekpiste, de skeelerpiste, het skatepark en de
open ruimten binnen het domein.
Art. 2
De in artikel 1 aangehaalde infrastructuur staat onder het beheer van het Autonoom Gemeentebedrijf
Tienen.
Art. 3
Het domein is toegankelijk vanaf 7u tot het einde van de sportactiviteiten in de sporthallen.
Art. 4
De infrastructuur mag door sportverenigingen of groepen enkel worden betreden mits toelating aan de
hand van een gebruikersovereenkomst. Hiervoor kunt u zich wenden tot de sportdienst of tot de
verantwoordelijke in de sporthal. De gebruikersvergoeding wordt bepaald door het retributiereglement.
Tiense erkende sportverenigingen hebben voorrang op niet-Tiense sportverenigingen.
Art. 5
De atletiekpiste en skeelerpiste zijn niet toegankelijk voor individuele gebruikers tijdens de trainingsuren
van respectievelijk Racing Club Tienen Atletiek en Rolschaats- en skeelerclub Tienen en andere clubs die
een gebruikersovereenkomst hebben. Het betreden van de atletiekpiste mag enkel gebeuren met
aangepast schoeisel verschillend naargelang de aard van de activiteit;
− bij trainingen: loopschoenen voor afstandslopen en recreanten en spikes voor spurt, horden en alle
technische nummers.
− bij meetings: spikes met maximum 6mm pinnen en 9 mm voor speerwerpen en hoogspringen.
De atletiekpiste is dagelijks toegankelijk van 07.00 tot 22.00 uur.
De eerste twee binnenbanen mogen niet worden betreden door individuele gebruikers, recreanten en
scholen. Elke gebruiker moet zich gedragen naar de richtlijnen van de opzichter/conciërge. De atletiekpiste
mag door de gebruikers van het binnenin gelegen voetbalterrein slechts betreden worden langs de duidelijk
gemarkeerde plaats waar de omheining kan worden opengemaakt. De overloopstroken dienen steeds
gebruikt te worden.
Art. 6
Gebruikers en bezoekers van de sporthallen en openluchtterreinen moeten hun voertuig plaatsen op de
voorziene parking voor de ingang naar het sportcentrum. Bezoekers en gebruikers met fietsen kunnen deze
kwijt aan de sporthallen op de daarvoor voorziene plaatsen.
Art. 7
De toegang tot het openluchtcentrum met honden en andere dieren is toegestaan aan de leiband.
De beëdigde ambtenaren kunnen voor de vervuiling van het openbaar domein door hondenpoep een
belasting heffen van 100 euro. Zowel de eigenaar van de hond als degene die er toezicht over heeft, zijn in
overtreding.

Art. 8
De gebruikers en toeschouwers van de openluchtterreinen dienen te allen tijde respect te tonen en zorg te
dragen voor de accommodaties en de beplantingen. Volgende handelingen zijn verboden:
− beklimmen van omheiningen en afrasteringen;
− bevuilen van de atletiekpiste en skeelerpiste;
− schade aanbrengen aan de beplantingen en materialen;
− vuilnis achterlaten;
− met brommers en andere motorrijwielen zich begeven op alle openluchtterreinen;
− de voetbalterreinen te betreden in de periode van inzaai en herstellingenwanneer dit duidelijk is
aangegeven op de terreinen;
Mits toestemming van het AGB Tienen kan er in georganiseerd verband onder toezicht worden gefietst op
de atletiekpiste en skeelerpiste.
Elke schade dient vergoed te worden. Voor eventuele klachten en vaststelling van beschadigingen kan u
zich steeds wenden tot de verantwoordelijke in de sporthal.
Art. 9
Voor het algemeen gebruik van het sportcentrum dienen de richtlijnen nageleefd te worden die door het het
Autonoom Gemeentebedrijf Tienen zijn vastgesteld. Het personeel waakt over de naleving van onderhavig
reglement. Elke klacht dient aan de sportfunctionaris of het Autonoom Gemeentebedrijf Tienen
overgemaakt te worden. Elke bezoeker is gehouden het reglement te kennen en verbindt zich ertoe bij het
betreden van het sportcentrum, zich ernaar te gedragen.
Art. 10
Het niet naleven van gelijk welk artikel van dit reglement kan aanleiding geven tot volgende maatregelen :
te treffen door:
a)
de verantwoordelijke in de sporthal of sportfunctionaris: onmiddellijke verwijdering uit het
sportcentrum;
b) het Autonoom Gemeentebedrijf Tienen op verslag van de sportfunctionaris: tijdelijk of definitief
toegangsverbod tot het sportcentrum.
Art. 11
het Autonoom Gemeentebedrijf Tienen behoudt zich het recht voor dit huishoudelijk reglement te allen tijde
te wijzigen.

