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REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE GEMEENTELIJK
OPENLUCHTZWEMBAD SPORTPLEINSTRAAT
ZOALS LAATST AANGEPAST IN DE GEMEENTERAAD VAN 28/03/2012

HOOFDSTUK 1:

ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 1

Het college van burgemeester en schepenen is verantwoordelijk voor het beheer van het
gemeentelijk openluchtzwembad en kan tijdelijk de inrichting sluiten om hygiënische redenen
of redenen van openbaar nut.

Art. 2

De openingsuren worden bepaald door het college van burgemeester en schepenen en worden
duidelijk aangeduid aan de inkom. Een half uur voor sluitingstijd wordt geen toegangsticket meer
verleend.
MEI t.e.m. SEPTEMBER

AVONDUREN JULI en AUG

MAANDAG

10.00 u. - 17.45 u.

DINSDAG

10.00 u. - 17.45 u.

WOENSDAG
DONDERDAG

10.00 u. - 17.45 u.
19.30 u. - 21.00 u.
10.00 u. - 17.45 u.

19.30 u. - 21.00 u. (1/2 bad)
Klein bad: 20.00 u. - 21.00 u.
19.30 u. - 21.00 u. (1/2 bad)
Klein bad: 20.00 u. - 21.00 u.
19.30 u. - 21.00 u.

VRIJDAG

10.00 u. - 17.45 u.

ZATERDAG

10.00 u. - 17.45 u.

ZONDAG

10.00 u. - 17.45 u.

19.30 u. - 21.00 u. (1/2 bad)
Klein bad: 20.00 u. - 21.00 u.
19.30 u. - 21.00 u. (1/2 bad)
Klein bad: 20.00 u. - 21.00 u.
19.30 u. - 21.00 u.

Art. 3

De toegangstarieven worden bepaald door de gemeenteraad.

Art. 4

Iedere zwemmer moet zich aan de kassa voorzien van een toegangsticket. Dit kan niet
worden terugbetaald.

Art. 5

De openingsuren, vermeld in artikel 2, kunnen door het bestuur beperkt worden
naargelang de weersomstandigheden.

Art. 6

Kinderen onder de acht jaar dienen vergezeld te zijn van een verantwoordelijke volwassen
begeleider, die zich in zwemuitrusting rond of in het zwembad dient te begeven.

Art. 7

De toegang tot de inrichting wordt verboden aan:

Personen in kennelijke staat van dronkenschap;

Personen die lijden aan enige besmettelijke ziekte of besmettelijke huidziekte, behalve
mits voorlegging van een medisch attest waaruit blijkt dat betrokkene zonder gevaar voor
zichzelf en voor anderen mag zwemmen;

Personen die een niet-geheelde, ernstige verwonding vertonen;

Personen die zich in een niet-zindelijke toestand aanbieden.
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Art. 8

Dieren worden niet toegelaten.

Art. 9

Het gemeentebestuur en het zwembadpersoneel zijn niet verantwoordelijk voor beschadiging en/of
diefstal van privé-eigendommen. Zij kunnen evenmin verantwoordelijk gesteld worden bij
ongevallen veroorzaakt door baders aan derden, door misbruik of slecht gebruik van de inrichting, of
door onvoorzichtigheid van de baders.

Art. 10 De parking dient gebruikt te worden zoals de markeringen het aangeven. Hulpdiensten moeten het
zwembad steeds gemakkelijk kunnen bereiken.

HOOFDSTUK 2: SCHIKKINGEN VOOR DE ZWEMBADDIENST
Art. 11 Een passend zwempak is verplicht. Voor dames is dit een bikini of badpak eventueel aangevuld met
zwemshort, voor heren een aansluitende zwembroek of een zwemshort; de zwemshorts zijn zonder
zakken, tot boven de knieën. Om hygiënische redenen is het verboden een boxerschort of slip (enig
ondergoed) te dragen onder de zwembroek, zwemshort, bikini of badpak.
Art. 12 Het gebruik van de doorgangsstortbaden is verplicht.
Art. 13 Het gebruik van zwemvliezen, -masker en snorkel wordt toegelaten of verboden door de redders,
afhankelijk van de aard van het materiaal en de bezetting van het bad.
Art. 14 Het is ten strengste verboden:

zich te wagen in te grote diepte zonder voldoende te kunnen zwemmen;

rond het zwembad te lopen;

rugzakken, schoeisel of ander materiaal te deponeren binnen de omheining;

spelmateriaal te gebruiken zonder toelating van de redders;

in burgerkledij te vertoeven op de kades;

onnodig gebruik te maken van de stortbaden;

eetwaren, drank en/of snoep te nuttigen op de kades;

andere zwemmers lastig te vallen en/of te hinderen;

mensentorens te bouwen.
Art. 15 Indien de instructies, gegeven door de redders, niet nageleefd worden, kan de redder, de beheerder of
zijn vervanger de toegang tot het zwembad ontzeggen voor bepaalde tijd aan de betreffende persoon.
Art. 16 Het zwembad wordt enkel langs de daartoe voorziene poortjes betreden. Zwemmers die van de
ligweide komen dienen hun voeten te spoelen aan de daartoe voorziene voetsproeiers.
Art. 17 Het is niet toegelaten over de omheining te springen of erop te zitten en de draaimolens te gebruiken
als speeltuig.
Art. 18 Tussen de 2 zwembaden is enkel de wandelstrook langs het diep gedeelte toegankelijk. Tevens is het
verboden over de omheining tussen de 2 zwembaden te springen.
Art. 19 Het klein bad is enkel toegankelijk voor kinderen tot 10 jaar en voor personen die deze kinderen
begeleiden.
Art. 20 Het gebruik van ballen, zwemplankjes, autobanden of ander recreatief materiaal is enkel toegestaan
indien er slechts een klein aantal bezoekers in het zwembad aanwezig zijn of indien de redder het
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anders bepaald. Bij niet oordeelkundig gebruik van het materiaal zal het uit het zwembad verwijderd
worden.
Art. 21 De in de voormiddag afgebakende zwemzone is voorbehouden aan het publiek dat ‘baantjes’ wenst te
trekken. Spelen is in deze ruimte niet toegelaten.
Art. 22 De ontruiming van het zwembad wordt vijftien minuten voor het sluitingsuur aangekondigd, zodat de
inrichting op het vastgestelde uur volledig ontruimd is.

HOOFDSTUK 3:

SCHIKKINGEN VOOR LIGWEIDE EN CAFETARIA

Art. 23 Het nuttigen van dranken in glas of in glazen flesjes op het grasveld is verboden. Dit is enkel toegestaan
op het terras van de cafetaria en de cafetaria zelf.
Art. 24 Bezoekers aan de cafetaria zijn onderworpen aan de bepalingen van de wet ter beteugeling van de
openbare dronkenschap.
Art. 25 Het grasveld dient gebruikt te worden als ligweide en niet als speelweide. Voetballen en ander
speelmateriaal wordt niet toegestaan.
Art. 26 De gebruikers van het grasveld dienen hun afval in de daartoe voorziene vuilbakken te deponeren.

HOOFDSTUK 4:

SCHIKKINGEN VOOR DE KLEEDCABINES

Art. 27 Aan- en uitkleden dient te gebeuren in de daartoe voorziene kleedkamers.
Art. 28 De kleedkamers mogen maar door één persoon tegelijk gebruikt worden.
Art. 29 De kleren dienen in de vestiairekasten opgeborgen te worden of zelf bijgehouden op het grasveld. Het
bestuur kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging
van de in bewaring gegeven goederen.
Art. 30 Enkel bij een gering aantal bezoekers kan de verantwoordelijke de toestemming geven om de kleren in
de kleedkamers te laten hangen.

HOOFDSTUK 5:

BESLUIT

Art. 31 Iedere bezoeker wordt geacht kennis te hebben genomen van dit reglement. Door het aanvaarden van
een toegangsticket verbindt de gebruiker zich ertoe zich te schikken naar de regels ervan.
Art. 32 Elke personeelslid dient te waken over strikte toepassing van dit reglement. De instructies gegeven door
het personeel dienen onmiddellijk strikt te worden opgevolgd. Personen die de bepalingen van het
reglement overtreden, zullen verzocht worden de inrichting te verlaten. De politie kan opgeroepen
worden in geval van weerspannigheid.
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Art. 33 De politie is bevoegd inbreuken op dit reglement vast te stellen. Deze kunnen met politiestraffen
worden gesanctioneerd.

