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Afdeling 1: Reglement op de gemeentelijke speelterreinen
Dit reglement is van toepassing op de speelterreinen op het sportstadion, het park ‘Rufferdinge’ en het
recreatiegebied ‘De Beemden’ beheerd door het AGB Landen.
Art. 1.1.
De speeltoestellen mogen niet gebruikt worden door personen ouder dan 14 jaar. Het bestuur kan niet
verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen bij onoordeelkundig gebruik van de
toestellen.
Art. 1.2.
Het speelterrein is enkel toegankelijk voor voetgangers en rolstoelgebruikers. Gebruik van skateboards
en rolschaatsen worden niet toegelaten. Fietsen, bromfietsen, motorrijwielen en motorrijtuigen moeten
gestald worden buiten het speelterrein.
Art. 1.3.
Honden aan de leiband zijn toegelaten, maar worden niet toegelaten op de speeltoestellen en in de
zandbak.
Art. 1.54
Het is niet toegelaten schade aan te richten of wijzigingen aan te brengen aan de speeltoestellen.
Art. 1.5.
Het is verboden vuil en andere voorwerpen achter te laten op het speelterrein. Afval moet in de daartoe
voorziene vuilnisbakken worden gedeponeerd.
Art. 1.6.
Het is verboden bloemen te plukken, planten en struiken te rooien of te beschadigen.
Art. 1.7.
Houtkappingen zijn verboden.
Art. 1.8.
Het is verboden op de terreinen vuur te maken.

Afdeling 2: Reglement op de skateterreinen sportstadion
Art. 2.1.
Op het skateterrein heerst een sportieve sfeer. Jonge skaters en minder ervaren skaters worden
niet weggestuurd. Men zorgt er samen voor dat iedereen aan bod kan komen.
Art. 2.2.
Het dragen van beschermkledij (valhelm, pols-, elleboog- en kniebeschermers) is verplicht.
Art. 2.3.
Het is verboden met bromfietsen of andere voertuigen op het skateterrein te rijden.
Art. 2.4.
Het is verboden vuil of andere voorwerpen achter te laten op het skateterrein. Afval moet in de
daartoe voorziene vuilnisbakken worden gedeponeerd.
Art. 2.5.
Attributen uit de omgeving kunnen in geen geval worden aangeslagen om te skaten.
Art. 2.6.
Het is verboden:
a) graffiti op de skatetoestellen aan te brengen;
b) de infrastructuur te vernielen of te beschadigen.
Art. 2.7.
De veiligheidszones worden strikt nageleefd.
Art. 2.8.
De skatetoestellen kunnen elke dag gebruikt worden van 9.00 uur tot 22.00 uur.
Art. 2.9.
Het AGB Landen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies, beschadiging of diefstal van
persoonlijke bezittingen van de gebruikers.
Art. 2.10.
Aan de gebruikers wordt gevraagd om respect te hebben voor de omwonenden. De skaters leven
daarom dit reglement strikt na.
Art. 2.11.
Er is geen permanent toezicht op het skateterrein voorzien. Het AGB Landen zal echter op
regelmatige tijdstippen controles uitvoeren om na te gaan of de bepalingen van dit reglement worden
nageleefd.

Art. 2.12.
Het directiecomité kan steeds toegang weigeren aan personen of eventueel voor een bepaalde
periode de toegang ontzeggen. Deze sanctie wordt getroffen bij het niet naleven van dit reglement,
bij verstoring van de orde of door het toebrengen van beschadigingen aan de skatetoestellen of de
omgeving.
Art. 2.13.
Het AGB Landen staat in voor het onderhoud en de herstellingen van de toestellen. Be-schadigingen
of gebreken aan de toestellen worden onmiddellijk gemeld aan de jeugddienst.
Art. 2.14.
Benevens de toepassing van de hiernavolgende administratieve geldboetes zullen de kosten voor
reiniging en/of herstelling integraal verhaald worden op de overtreder, conform de bepalingen van
het gemeentelijk vigerende retributiereglement voor uitvoering van werken ten laste van derden.

Afdeling 3: Reglement op het parkgebied De Beemden ‘het recreatiegebied’
Onderhavig politiereglement is van toepassing op het gedeelte van het "Parkgebied De Beemden", dat
bestemd is als recreatiegebied en beheerd wordt door het AGB Landen.
Art. 3.1.
Het “Parkgebied De Beemden" is onderverdeeld in een natuurgebied en een recreatiegebied.
Onderhavige reglement is van toepassing op het recreatiegebied zoals aangeduid en afgebakend op
het bijhorend plan. Het betreft dat gedeelte van het stedelijk patrimonium dat in hoofdzaak bestemd is
voor het verkeer van personen en voor iedereen toegankelijk binnen de wetten, decreten, besluiten en
reglementen bepaalde perken.
Art. 3.2.
Het recreatiegebied is enkel toegankelijk voor voetgangers. Gebruik van skateboards en rolschaatsen
is niet toegelaten; ruiters hebben eveneens geen toegang tot het recreatiegebied. Fietsen, bromfietsen,
motorrijwielen en motorrijtuigen moeten gestald worden op de daartoe voorbehouden parking.
Art. 3.3.
De speeltoestellen mogen niet gebruikt worden door personen ouder dan 14 jaar. Het bestuur kan niet
verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.
Art. 3.4.
Honden aan de leiband zijn toegelaten, echter niet op de speeltoestellen, in de zandbak en in de
vijver(s).
Art. 3.5.
Rond het visvijvergebied is rust en stilte geboden. Draagbare radio’s of andere geluidsinstallaties zijn
verboden in het gehele domein. Niet-vissers moeten op de voetpaden blijven. Tijdens viswedstrijden
moeten de wandelaars de aangegeven signalisatie strikt naleven.
Art. 3.6.
Voor de visvijver(s) zijn eveneens de volgende bepalingen van toepassing:
1. De hengelsport in het stedelijk recreatiedomein "De Beemden" is uitsluitend toegelaten op de
"Molenvijver" .
2. De openings- en sluitingsdata worden jaarlijks door het directiecomité van het AGB Landen vastgesteld.
Speciale of onvoorziene omstandigheden (zoals wedstrijden, visuitzettingen, noodweer, ...)
kunnen de oorzaak zijn dat men beslist op bepaalde dagen of uren een visverbod uit te
vaardigen. Hiervoor is enkel het directiecomité bevoegd.
De organisatie van deze speciale omstandigheden worden, voor zover als mogelijk,
voorafgaandelijk bekend gemaakt aan de Landense bevolking via de gebruikelijke kanalen (onder
andere de gemeentelijke infogids en via pamfletten die in het parkgebied ‘De Beemden’
aangebracht worden.
3. De openingsuren zijn vanaf zonsopgang tot zonsondergang vastgesteld.
4. Het visrecht wordt verleend door aflevering van visverloven:
a) kinderen beneden de 12 jaar mogen enkel vissen indien ze vergezeld zijn door een
volwassene met een geldig visverlof - deze kinderen mogen met één lijn gratis vissen.
b) kinderen onder de 12 jaar, niet vergezeld van een volwassene, mogen onder geen enkele
voorwaarde vissen.
c) een halve dag vissen loopt van zonsopgang tot 13.00 uur of van 13.00 uur tot zonsondergang.
5. De visverloven maken het voorwerp uit van een afzonderlijk retributiereglement.
6. De visverloven zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden worden afgestaan. Studentenpassen (of -kaarten) en identiteitskaarten kunnen steeds samen met het visverlof worden
opgevraagd door de aangestelde parkwachter.
7. Er mogen geen vissen meegenomen worden, alle vissen moeten onmiddellijk terug in de vijver
gezet worden.
8. De vissers moeten hun lijnen zelf hanteren. Het gebruik van een schepnet (voor gevangen vis) is
verplicht. Het gebruik van een leefnet is verboden. Het gebruik van lokvoeder is verboden, behalve
maden en granen. Gevangen vis moet met natte handen afgehaakt worden en terug in het water
gezet worden. Het gebruik van muggenlarven, tubifex, spinner, lepel en meer haken is verboden.
9. Het is niet toegelaten schade aan te richten, wijzigingen aan te brengen of te laten aanbrengen
door onbevoegden aan de dijk en/of aanplantingen.

10. Het is ten strengste verboden te zwemmen in, te varen of te schaatsen op de vijver(s).
11.
- Er wordt een afzonderlijk reglement opgesteld per organisatie van viswedstrijden. Op de
visvijver kunnen enkel viswedstrijden worden georganiseerd mits toelating van het
directiecomité. De visplaatsen van de wedstrijdvissers worden beperkt tot een afstand van
5 m omtrek langs de vijverboord per deelnemer, met andere woorden langs weerskanten
moet elke visser 2,5 m vrij houden ten opzichte van zijn clubgenoten. De ingenomen
plaatsen van wedstrijdvissers worden ononderbroken opgevuld langs de vijverboord zodat
er geen lege ruimten open blijven tussen de verschillende deelnemers
Indien er bij aanvang of tijdens de viswedstrijd geschillen ontstaan over de bezetting en of
het gebruik van de visvijver mag de toezichthoudende parkwachter zelf dringende
maatregelen nemen zodat zowel de dagvisserij als de wedstrijd vlot kunnen verlopen.
Veel voorkomende geschillen worden door de parkwachter gerapporteerd aan de dienst Milieu,
Duurzaam Beleid en Landbouw, die op haar beurt het directiecomité in kennis stelt en
eventueel mogelijke oplossingen ter zake adviseert.
De pompen die extra zuurstof in de vijver moeten verspreiden worden pas vijftien minuten voor
de aanvang van de wedstrijd uitgeschakeld.
Bij zeer ongunstige omstandigheden, lange periodes van warmte, vaststelling van ziekte bij de
vissen, of andere onvoorziene omstandigheden, kan de milieudienst in overleg met de
parkwachter beslissen dat de pompen tijdens de wedstrijd aangeschakeld blijven zodag het
ecologisch systeem zo goed mogelijk op peil gehouden wordt.
Tijdens de door het directiecomité van het AGB Landen toegestane viswedstrijden mogen de
visverenigingen
de
volledig
vijveromtrek
gebruiken
en
mogen
de
dagvissers/scholen/verenigingen, enz... niet vissen.
- De wedstrijdvissers mogen hun eigen reglement opstellen en toepassen met betrekking tot de
organisatie van de eigenlijke viswedstrijd. Dit wedstrijdreglement mag niet indruisen tegen de
algemene bepalingen van het algemeen reglement voor de dagvisserij, behalve voor wat
betreft het gebruik van een leefnet.
12. De hengelaar die zijn zitplaats aan de vijverboord verlaat, moet zijn lijnen uit het water nemen.
13. Er worden maximaal twee vislijnen per visser toegelaten.
14. Het is verboden vuil en andere voorwerpen achter te laten aan de visvijver.
15. Bij niet-naleving van bovenvermelde bepalingen, zal het directiecomité overgaan tot het intrekken
van het visverlof, onverminderd de toepassing van andere administratieve en/of politionele maatregelen.
Art. 3.7.
Het is verboden bloemen te plukken, of planten en struiken te rooien of te beschadigen.
Art. 3.8.
Het is verboden de dieren te voederen.
Art. 3.9.
Houtkappingen zijn verboden.
Art. 3.10.
Het is verboden op eender welke plaats vuur te maken.
Art. 3.11.
Afval moet in de daartoe voorziene vuilnisbakken worden gedeponeerd.

Afdeling 4: Reglement inzake het sportstadion Molenberg
Art. 4.1.
Dit reglement is van toepassing op de totaliteit van de sportaccommodatie "Stedelijk Sportstadion
Molenberg".
Art. 4.2.
a) De gebruikers mogen de sportaccommodatie uitsluitend gebruiken voor sport- en
recreatiedoeleinden.
b) De gebruikers worden geacht de bepalingen van dit reglement na te leven en voldoende kennis te
hebben van de in gebruik genomen infrastructuur.
Art. 4.3.
a) In geval van onbespeelbaarheid van de terreinen of onmogelijkheid de installaties te gebruiken
volgens hun normale bestemming en zonder afbreuk te doen aan het beslissingsrecht van officieel
erkende sportbonden, heeft het directiecomité het recht om tijdelijk het gebruik van de sportaccommodaties te schorsen wegens slechte weersomstandigheden, herstellingswerken of andere oorzaken.
Deze schorsing geeft aan de betrokken verenigingen geen recht op schadevergoeding.
b) Behoudens een uitzonderlijke beslissing van het directiecomité mogen de grasterreinen niet
gebruikt worden van 15 juni tot 15 juli.
Art. 4.4. Onderhoud
a) De stadsdiensten zorgen voor het gewone buitenonderhoud van de sportaccommodaties.
b) De gebruikers staan in voor het onderhoud van de kleedkamers, de sanitaire installaties en het
buffet.
c) De gebruikers moeten eveneens zelf zorgen voor:
1)
het speelklaar maken van de terreinen;

2)

de vlotte gang van zaken, orde en veiligheid binnen de omheining vóór, tijdens en nà de
wedstrijden;
3)
het speelmateriaal.
Art. 4.5. Gebruik
Particuliere sportbeoefenaars (met uitsluiting van verenigingen, organisaties en sportbeoefenaars in
groepsverband) kunnen eveneens gebruik maken van de sportaccommodatie op tijdstippen die niet
voorbehouden zijn aan verenigingen en sporttakken.
Wel is het steeds uitgesloten het hoofdterrein te gebruiken.
De toegangspoortjes rond het A-terrein worden na ieder gebruik afgesloten. Er kan steeds – in ruil
voor de identiteitskaart van de gebruiker – een sleutel afgehaald worden aan de kassa van het
zwembad. De atletiekpiste en de voetbalterreinen zijn enkel toegankelijk tijdens de openingsuren van
het stedelijk zwembad. Totaal verbod om alle voetbalterreinen te betreken van 15 juni tot 15 juli.
Art. 4.6.
De sportaccommodatie mag en kan slechts voor sportwedstrijden en daarmee rechtstreekse en
onrechtstreekse verband houdende oefeningen gebruikt worden.
Art. 4.7.
a) Het directiecomité kan te allen tijde de gebruikelijke speciale voorschriften opleggen die nageleefd
moeten worden.
b) Het directiecomité kan te allen tijde afwijken van art. 10.3.5. – Gebruik, om het sportstadion te
bestemmen voor een bijzondere opdracht.
Art. 4.8.
De atletiekpiste mag in geen geval betreden worden met voetbalschoenen of met enig schoeisel dat
schadesporen zou nalaten.
Art. 4.9.
a) De gebruikers en de verenigingen, die de gebruikers groepeert, moeten ervoor zorgen dat de
accommodatie juist en oordeelkundig wordt gebruikt.
b) Benevens de toepassing van de hiernavolgende administratieve geldboetes zal elke schade of
extra onderhoud, voortvloeiend uit vandalisme, nalatigheid, onoordeelkundig en verkeerd gebruik,
integraal verhaald worden op de gebruikers of op de vereniging die ze groepeert en
verantwoordelijk is voor haar leden. Dit gebeurt conform de bepalingen van het vigerende
retributiereglement voor uitvoering van werken ten laste van derden.
Art. 4.10.
Na afloop van iedere wedstrijd, oefening of manifestatie moeten de gebruikers al het aanwezige
materiaal en afval (als papier, bierflesjes, enz.) opbergen en/of verwijderen.
Art. 4.11.
Alle herstellingen, buiten het normale onderhoud, worden uitsluitend in opdracht of mits toelating van
het directiecomité uitgevoerd.
Art. 4.12.
De herstellingskosten van de schade, aangebracht door de gebruikers aan terreinen, omheiningen,
wegen, beplantingen, en andere installaties, worden volledig en onverkort ten laste gelegd van de
gebruikers.
Het is ten strengste verboden gebruik te maken van de terreinen of plaatsen wanneer de
onderhoudswerken aan de gang zijn of wanneer de gereedschappen en machines voor onderhoud
aanwezig zijn op de bedoelde terreinen en plaatsen.
Indien de bepalingen van art. 10.3.12. § 2 worden genegeerd en de terreinen in deze omstandigheden
toch worden gebruikt, en er hierdoor ongevallen zouden gebeuren en schade zou aangericht worden,
dan zal de schade worden hersteld conform de bepalingen van het vigerende retributiereglement voor
uitvoering van werken ten laste van derden.
Art. 4.13.
a) Voor het aanbrengen van elke reclame - niet inherent aan de bedreven sporttakken – op terreinen,
omheiningen en aan kleedkamers en toegangswegen, alsmede voor het gebruik van
geluidsinstallaties voor reclamedoeleinden, is steeds een schriftelijke goedkeuring van het
directiecomité vereist.
b) De geluidssterkte van de installaties moet bovendien zodanig geregeld zijn dat ze geen hinder
veroorzaakt voor de aanpalende buren.
Art. 4.14. Andere bepalingen
1)
Binnen de omrasteringen en in de plantsoenen mogen geen auto's, motorvoertuigen, rijwielen
(al dan niet voorzien van hulpmotor) en andere voertuigen komen.
Uitzondering wordt evenwel gemaakt voor bestelauto's of wagens die voor bevoorrading zorgen
(cafetaria + aanbrengen materiaal), zonder dat ze daarom over de rubcord-atletiekpiste mogen
rijden.
2)
Het is verboden de plantsoenen te betreden.
3)
Dieren, uitgezonderd honden aan de leiband, mogen niet binnen de omrasteringen komen.
4)
Alle poorten en deuren van gebouwen en omheiningen moeten na gebruik gesloten worden en
gesloten blijven indien ze niet gebruikt worden.
5)
Het is verboden papieren, dagbladen, verpakkingen, prospectussen, kartonnen dozen en in het
algemeen ieder voorwerp dat van aard is het stadion te bevuilen, te ontsieren of te beschadigen
en valpartijen te veroorzaken op het sportstadion weg te werpen of achter te laten.

Het AGB Landen mag zonder voorafgaandelijke verwittiging alle dergelijke voorwerpen
opruimen of laten opruimen op kosten van de personen die gemelde voorwerpen hebben achtergelaten of van wie deze voorwerpen afkomstig zijn.
6)
Het is verboden met voetzoekers of andere ontplofbare tuigen te werpen.
7)
Het is eenieder, zonder schriftelijke toestemming van het directiecomité, verboden in het
sportstadion handel te drijven in sport- en/of andere artikelen.
8)
Alle activiteiten, behalve de uitbating van het cafetaria, zijn verboden tussen 24.00 uur en 06.00
uur.
9)
De speeltuin en de speeltuigen worden exclusief voorbehouden aan jongeren tot 14 jaar.
Art. 4.15.
De burgemeester kan op basis van dit reglement de overtreders de toegang tot het sportstadion ontzeggen.

Afdeling 5: Reglement op het park ‘Rufferdinge’
Art. 5.1.
Onderhavig reglement is van toepassing op het park Rufferdinge, hierna “park” genaamd.
Art. 5.2.
Het park is enkel toegankelijk voor voetgangers, rolstoelgebruikers en fietsers (enkel aan de hand).
Het staat ter beschikking voor recreatieve, toeristische of sportactiviteiten.
Art. 5.3.
a) Ruiters, bromfietsen, motorrijwielen en motorvoertuigen hebben geen toegang tot het park.
b) Enkel voertuigen die nodig zijn om onderhouds- of herstellingswerken of andere opdrachten uit
te voeren zijn in het park toegelaten.
Art. 5.4
Onverminderd de bestaande wetgeving en reglementering, is het in het park verboden:
a) lawaaihinder te veroorzaken;
b) vuil en andere voorwerpen achter te laten;
c) te kamperen zonder toelating;
d) vuur te maken;
e) bloemen te plukken, of planten en struiken te rooien of te beschadigen;
f)
hout te kappen;
g) het parkmeubilair, de omheining of andere constructies en voorwerpen die dienen voor het
openbaar nut of als versiering te beschadigen, in brand te steken of met graffiti te besmeuren;
h) de bezoekers te hinderen of lastig te vallen;
i)
om het even welke publiciteit of aankondigingen aan te plakken, folders uit te delen en
tombolaloten of steunkaarten te verkopen, tenzij met de toestemming van de provincie en de
stad;
j)
een handelsactiviteit uit te oefenen zonder toestemming van de provincie en de stad.
Art. 5.5.
a) Honden worden enkel toegelaten aan de leiband en moeten op de paden blijven.
b) De hondenpoep moet door de eigenaar of begeleider van de hond onmiddellijk worden
opgeruimd. Zij moeten steeds in het bezit zijn van een zakje of een ander voorwerp voor het
verwijderen van de uitwerpselen van hun dier. Uitzondering aan deze verplichting wordt
gemaakt voor blinden of andere gehandicapten met geleidehond.
Het zakje of een ander voorwerp voor het verwijderen van de uitwerpselen moet op het eerste
verzoek van de bevoegde ambtenaar getoond worden.
Art. 5.6.
Afval moet in de daartoe voorziene vuilnisbakken gedeponeerd worden.
Art. 5.7.
Benevens de toepassing van de hiernavolgende administratieve geldboetes zullen de kosten voor
reiniging en/of herstelling integraal verhaald worden op de overtreder, conform de bepalingen van
het gemeentelijk vigerende retributiereglement voor uitvoering van werken ten laste van derden.

Art. 2. Een afschrift van dit besluit te zenden aan de stad Landen en de stad Landen te
verzoeken het ontwerp van het ‘Reglement – Beheer AGB Landen’ voor goedkeuring voor
te leggen de gemeenteraad en integraal op te nemen in het algemeen politiereglementpolitiecodex.
Art. 3. De stad Landen eveneens te verzoeken in het algemeen politiereglementpolitiecodex administratieve geldboetes te voorzien als sanctie voor overtredingen van de
bepalingen van het ‘Reglement – Beheer AGB Landen’

