Politieverordening op de stedelijke sport- en
recreatiecentra en -plaatsen
Hoofdstuk 1 - Algemene regelen op
de stedelijke sport- en recreatiecentra en -plaatsen
Artikel 1
De beschikkingen van hoofdstuk 1 zijn van toepassing op alle door het stadsbestuur
ingerichte en uitgeruste sport- en recreatiecentra en -plaatsen zoals zwembaden,
sporthallen, sportterreinen, speelterreinen, kampeerterreinen en watersportterreinen.
Artikel 2
1. Het is verboden er:
a) heestermassieven, bloemperken, afgesloten grasperken te betreden of te laten
betreden;
b) grond, zand, droog hout, snoeihout of bladgrond te verzamelen of weg te halen;
c) afsluitingen te beklimmen;
d) schade toe te brengen aan gebouwen, uitrusting of omheining of aan de flora of fauna
van die terreinen of plaatsen.
2. Beschadigingen moeten onverwijld aan de beheerder van het terrein of plaats ter
kennis worden gebracht.
Artikel 3
1. Behoudens op de daartoe voorbehouden en als dusdanig gesignaleerde plaatsen is het
verboden er:
a) met voertuigen te rijden, stil te staan of te parkeren;
b) te varen of om het even welke watersport te beoefenen;
c) te hengelen, te vissen, of dieren te vangen of achter te laten;
d) open vuren aan te leggen of barbecues te houden;
e) ruitersport te beoefenen;
f) te kamperen of er de nacht door te brengen.
2. Buiten het kampeerseizoen is het verboden er caravans en mobilhomes te plaatsen of
achter te laten.
3. Het plaatsen, achterlaten of parkeren van motorvoertuigen die niet meer kunnen
rijden, aanhangwagens, reklamevoertuigen alsmede auto's en slepen met een hoogst
toegelaten gewicht van meer dan 3,5 ton is er te allen tijde verboden, behoudens
dienstvoertuigen en voertuigen van leveranciers.
4. Publiciteit is er slechts toegelaten mits naleving van de voorwaarden bepaald in het
Reglement van Orde op de Stedelijke Sportaccommodaties.
5. Het uitoefenen van enige handelsactiviteit en het collecteren is er verboden,
behoudens voorafgaandelijke toelating van de burgemeester.
Artikel 4
1. Huisdieren moeten altijd aan de leiband gehouden worden en zijn niet toegelaten in de
sporthallen, de zwembaden, strandzones en ligweiden.
2. Het is verboden dieren te laten baden in de waters.
Artikel 5
Het is verboden de bevroren waters te betreden, tenzij uitzondering toegelaten bij
burgemeestersbesluit dat ter plaatse door aanplakking is bekend gemaakt. Deze plaatsen
zullen door borden en afsluitingen worden afgebakend.
Artikel 6
Behoudens een bijzondere vergunning, afgeleverd door de burgemeester, is het
verboden de stedelijke sport- en recreatiecentra- en -plaatsen te betreden in de periode
dat ze voor het publiek niet toegankelijk zijn.

Artikel 7
Elke bezoeker of gebruiker moet zich onmiddellijk schikken naar de hem door de
verantwoordelijken van het stedelijke sport- en recreatiecentrum of -plaats gegeven
richtlijn.
Artikel 8
1. Wapens of gevaarlijke speeltuigen mogen in de stedelijke sport- en recreatiecentra of
- plaatsen niet binnengebracht of gebruikt worden tenzij uitdrukkelijke toestemming van
de beheerder van het centrum of de plaats en onder diens voorwaarde(n).
2. Het gebruik van telegeleid speelgoed, modelboten of -vliegtuigen is er verboden als
zulks door het veroorzaakte lawaai hinderlijk of door de uitgevoerde verrichtingen
gevaarlijk is.
3. Het is verboden er zich te gedragen, te spelen of sport te beoefenen op een wijze die
gevaarlijk of hinderlijk is voor zichzelf of voor de aanwezigen.
4.1. Het gebruik door het publiek van muziekinstrumenten en/of geluidstoestellen zoals
radio's (uitgezonderd de zgn. walkman) is er verboden.
4.2. Het geluid voortgebracht door muziekinstallaties op terrassen binnen het domein
vergunde cafetaria's mag niet storend zijn voor de recreanten. In voorkomend geval
kan het college van burgemeester en schepenen geluidsbeperkend optreden.
Artikel 9
1. De gangen en kleedkamers van de zwembaden, de sportterreinen en sporthallen
mogen slechts betreden worden door de deelnemers aan de desbetreffende
sportbeoefening.
2. Andere personen mogen zich slechts in de voor het publiek bestemde plaatsen
bevinden.
Artikel 10
De stedelijke kampeerterreinen zijn slechts toegankelijk voor de er ingeschreven
kampeerders en de bezoekers die vooraf aan de receptie ingeschreven zijn.
Artikel 11
Het is verboden welkdanige afval achter te laten, tenzij in de daartoe bestemde
recipiënten.
Artikel 12
1. Voor manifestaties waarbij het publiek wordt toegelaten moeten de organisatoren en
de bezoekers stipt de richtlijnen volgen die hen door de brandweer en de politie worden
gegeven.
2. Het is de organisatoren verboden:
a) een groter aantal bezoekers tot het gebouw of het terrein toe te laten dan voorzien
door de brandweer of politie.
b) om op welke wijze ook de vrije doorgang van de uitgangen en de uitgangswegen
geheel of gedeeltelijk te belemmeren of de nuttige breedte ervan te verminderen o.m.
door het aanbrengen van technische installatie, kassa's, publicitaire voorwerpen of elke
andere losse of vaste installatie.
3. De organisatoren moeten er voor zorgen dat het vrije gebruik van elke uitgangsdeur of
nooduitgang steeds en zonder enige belemmering mogelijk blijft.
Hoofdstuk 2 - Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen
Artikel 13
Onverminderd de beschikkingen van hoofdstuk 1 zijn navolgende bepalingen
supplementair van toepassing op het Sport- en Recreatiepark "Blaarmeersen".

Artikel 14
Het Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen mag alleen betreden en verlaten worden langs
de daartoe bestemde in- en uitgangen.
Artikel 15
Motor- en bromfietsen zijn verboden op de wandelwegen, sportvelden, ligweiden en op
het strand.
Artikel 16
Behoudens voorafgaande vergunning van de burgemeester is het verboden er
autorijlessen te geven of voertuigen te reinigen, te herstellen of te onderhouden.
Artikel 17
Honden zijn niet toegelaten op de sportvelden, op de ligweiden, op het strand en in de
vijver.
Artikel 18
1. Het gebruik van de vijver is verboden tussen zonsondergang en zonsopgang.
2. Het betreden van het eiland in de vijver is te allen tijde verboden.
Artikel 19
Het gebruik van motorboten is verboden, behoudens om dienstredenen en bij
evenementen.
Artikel 20
Bij het beoefenen van de duiksport wordt nooit alleen gedoken.
Artikel 21
Bij het zeilen en surfen dragen de sportbeoefenaars een reddingsvest, aangepast aan de
beoefende sport.
Artikel 22
(Opgeheven in de gemeenteraad van 27 juni 2006)
Artikel 23
(Opgeheven in de gemeenteraad van 27 juni 2006)
Artikel 24
Het is verboden glas of glazen recipiënten in bezit te hebben op het strand, in en rond de
vijver, op de ligweide en op de sportvelden.
Hoofdstuk 3 - Watersportbaan Georges Nachez.
Artikel 25
Dit hoofdstuk is, onverminderd de beschikkingen van hoofdstuk 1 van toepassing op de
Watersportbaan Georges Nachez met inbegrip van de inhammen, de aanlegplaatsen en steigers, de dijken en oevers, de gradinen en startplatforms, en op de Leiearm van
Ekkergem vanaf de aardedam ter hoogte van Aan de Bocht tot aan de Overzet, hierna
genoemd Watersportbaan.
Artikel 26
De toegang tot de Watersportbaan is toegelaten onder de verantwoordelijkheid van de
bezoekers, behoudens een verbodsbesluit van de burgemeester.

Artikel 27
1. Het is verboden de Watersportbaan te besmetten of te bevuilen door er eender welke
soort voorwerpen of stoffen in te werpen, te laten vloeien of achter te laten. Uitzondering
wordt gemaakt voor het door vissers gebruikte visvoer of lokaas.
2. Het is verboden aan de Watersportbaan op welke wijze ook of door onvoorzichtigheid
of gebrek aan voorzorg schade toe te brengen aan de bedding, de oevers en alle andere
aanhorigheden.
Artikel 28
1. De Watersportbaan mag bevaren worden met roei- en paddelboten, waterfietsen en
gelijkaardige vaartuigen.
2. Voor het gebruik van zeilboten is voorafgaande vergunning nodig van de
burgemeester.
Artikel 29
1. Het gebruik van stoomboten, motorboten of vaartuigen voorzien van een
buitenboordmotor is er verboden, behalve:
a) voor de boten die aan toegelaten wedstrijden of manifestaties deelnemen, mits de
bestuurders zich schikken naar de hen opgelegde voorwaarden. De snelheid in de
zwaaikom is beperkt tot maximum 150 meter per minuut.
b) voor de boten van het stadsbestuur of van diensten of personen door het stadsbestuur
aangesteld om er werken te verrichten of toezicht uit te oefenen.
2. In geval van waterskimanifestaties mogen de skiërs niet vertrekken vanuit de
zwaaikom.
Artikel 30
1. Genieten voorrang van doorvaart in de hierna vermelde rangorden:
a) de boten van het stadsbestuur of van diensten of personen door het stadsbestuur
aangesteld om er werken te verrichten of toezicht uit te oefenen;
b) de motorboten die uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt worden voor de beoefening
van watersporten tijdens de wedstrijden of de vooroefeningen;
c) de zeilboten waarvoor vergunning is afgeleverd;
d) de gewone roei- en paddelboten, de waterfietsen en gelijkaardige vaartuigen.
2. De vaarbewegingen van de boten bedoeld onder punt 1.b) en d) van huidig artikel
moeten geschieden in tegenwijzerszin.
Artikel 31
1. Wedstrijden mogen slechts gehouden worden mits voorafgaandelijke vergunning van
de burgemeester.
2. Tijdens die wedstrijden is het bevaren van de Watersportbaan verboden, behoudens
voor de deelnemers en de toezichtsvaartuigen.
Artikel 32
1. Het ankeren is verboden.
2. Het meren en aanleggen is slechts toegelaten op de daartoe bestemde plaatsen.
Artikel 33
Een voorafgaande vergunning van de burgemeester is vereist voor:
a) het bevaren of het gebruiken van de Watersportbaan met of voor publicitaire
doeleinden;
b) de exploitatie van overzetplaats(en);
c) het verhuren van pleziervaartuigen.
Artikel 34
1. De eigenaar, schipper of gebruiker van een vaartuig dat gezonken is moet:
a) zonder verwijl de politie hiervan verwittigen;
b) boven of nabij die plaats een baken of boei aanbrengen, waarop bij dag een rode vlag

en bij nacht een in alle richtingen uitstralend wit licht voorkomt;
c) het vaartuig zo spoedig mogelijk vlot brengen.
2. Indien dit laatste niet binnen een aanvaardbare tijd is gebeurd of indien het gezonken
vaartuig hinder of gevaar betekent voor het gebruik van de Watersportbaan zal het op
kosten en risico van de eigenaar ambtshalve gelicht en verwijderd worden.
Artikel 35
1. Het gebruik van telegeleide modelboten is alleen toegelaten in de daartoe bestemde
zone van de zwaaikom.
2. Enkel elektrische aangedreven modellen en telegeleide zeilboten zijn toegelaten.
3. De gebruikers moeten:
a) in het bezit zijn van een geldige door Belgacom afgeleverde zendvergunning;
b) voldoende verzekerd zijn inzake aansprakelijkheid tegenover derden;
c) de vrije frequenties gebruiken.
Artikel 36
1. Het is verboden te vissen:
a) tijdens de watersportwedstrijden en de vooroefeningen in het daartoe voorbehouden
deel van de Watersportbaan;
b) van op de gedeelten van de oevers voorbehouden voor hengelwedstrijden waarvoor
de burgemeester vergunning heeft verleend. De organisatoren van die hengelwedstrijden
zorgen voor de duidelijke afbakening van de zone waarbinnen de wedstrijd gehouden
wordt;
c) van op de gedeelten van de oevers waar een vergunde exploitatie van overzet of
pleziervaartuigen gelegen is of die is voorbehouden aan de beoefening van watersport;
d) van op boten, aanlegplaatsen en startplatforms;
e) op de gradinen tijdens watersportfeesten of -wedstrijden.
2. Het is verboden zich op welke wijze ook te water te begeven om er te vissen.
Artikel 37
1. Het recreatievissen aan de Watersportbaan is alleen toegelaten van de boord boven
het wateroppervlak en niet vanaf de openbare weg of het wandelpad.
De vissers mogen door hun materiaal en activiteiten op generlei wijze het wandelpad op
de openbare weg bezetten en/of de gebruikers ervan hinderen.
2. Het werphengelen is toegelaten mits het werpgewicht de 10 gr. niet overschrijdt. De
hengel moet in liggende positie opgesteld worden.
3. a) Het matchhengelen is toegelaten tot max. 20 m vanaf de oever.
b) Het gebruik van de klassieke schuifdobber is alleen toegelaten in de beide
zwaaikommen.
4. Het vissen met de werphengel is verboden op dagen voorbehouden aan
watersportwedstrijden en vooroefeningen.
Artikel 38
Het zwemmen, individueel, in clubverband of voor wedstrijden is enkel toegelaten mits
voorafgaande vergunning van de burgemeester.
Hoofdstuk 4 - Strafbepaling
Artikel 39
Elke overtreding van deze politieverordening wordt gesanctioneerd met een
administratieve geldboete van maximaal 250,00 euro.

Hoofdstuk 5 – Opheffingsbepaling
Artikel 40
Het politiereglement betreffende de Watersportbaan Georges Nachez d.d. 19.3.1956, met
zijn wijzigingen, alsmede de artikelen van de politieverordeningen van de vroegere
gemeenten Drongen, Gentbrugge, Mariakerke, Oostakker, Sint-Denijs-Westrem,
Wondelgem en Zwijnaarde, die huidige materie behandelen worden opgeheven.

