GEBRUIKSREGLEMENT BUITENSPORTACCOMMODATIES IN DE GEMEENTE
BORSELE 2017
Artikel 1 Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
De gemeente: burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele.
De buitensportaccommodaties: de voetbal-, handboogsport- en handbalaccommodaties die in
eigendom zijn van de gemeente Borsele.
De sportverenigingen: vaste gebruiker van de buitensportaccommodaties met wie de
gemeente een gebruiksovereenkomst heeft gesloten.
De scholen: de basisscholen in de gemeente Borsele die gebruik maken van de
buitensportaccommodaties voor sportbeoefening.
Incidenteel gebruik: tijdelijk aan derden in gebruik geven.
De gebruiker: de sportverenigingen, de scholen of de incidentele gebruiker die van de
buitensportaccommodaties gebruik maakt.
Artikel 2 Reglement
1.
In dit reglement zijn eenduidige regels en bepalingen inzake verantwoordelijkheid
opgenomen over het gebruik van de buitensportaccommodaties. Dit reglement is van
toepassing op alle gebruikers van de buitensportaccommodaties.
2.
Het gebruik van de buitensportaccommodaties vindt plaats met inachtneming van de
regels en bepalingen van dit reglement.
Artikel 3 Ingebruikgeving
1.
De gemeente geeft aan de sportverenigingen gelegenheid tot sportbeoefening op de
buitensportaccommodaties.
2.
De sportvelden op de buitensportaccommodaties zijn gedurende schooltijd kosteloos
toegankelijk voor de scholen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel
10.
3.
Wanneer de sportverenigingen of de scholen geen gebruik maken van de sportvelden op
de buitensportaccommodaties, kan de gemeente de sportvelden gebruiken voor
incidenteel gebruik. De gemeente informeert de sportverenigingen en de scholen daar
van tevoren over.
4.
Het gebruik kan door de gemeente voor een bepaalde tijd ofwel definitief worden
ingetrokken indien de gebruiker niet voldoet aan één of meer van de in dit reglement
opgenomen regels en bepalingen. Bij intrekking van toestemming vindt geen restitutie
van betaalde vergoedingen plaats.
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Artikel 4 Toestemming
1.
Het gebruik van de buitensportaccommodaties is slechts toegestaan na verkregen
schriftelijke toestemming van de afdeling Woonomgeving van de gemeente. Voor het
incidenteel gebruik van de buitensportaccommodaties dient de gemeente vooraf
toestemming te geven, dit in verband met het dagelijks onderhoud door de gemeente.
Hiervoor kan contact opgenomen worden met de afdeling Woonomgeving van de
gemeente.
2.
De sportbeoefening als vermeld in artikel 3 lid 1 heeft betrekking op de volgende
activiteiten:
a.
competitiewedstrijden en bekerwedstrijden die georganiseerd worden door de
sportbond waaraan een of meer teams van de sportverenigingen deelnemen;
b.
het spelen van vriendschappelijke en oefenwedstrijden door teams van de
sportverenigingen tegen teams van andere sportverenigingen;
c.
het houden van trainingen voor uitsluitend de eigen leden van de
sportverenigingen op het trainingsveld, gedurende de vaste trainingsuren;
d.
het organiseren van toernooien door de sportverenigingen, waaraan – naast één of
meerdere teams van de sportverenigingen - ook teams van andere verenigingen
deelnemen.
Elk ander gebruik van de buitensportaccommodaties door de sportverenigingen
(zoals bijvoorbeeld voetbaldagen, school(voetbal)toernooien etc.) moet vooraf bij
de afdeling Woonomgeving te worden gemeld in verband met het dagelijks
onderhoud door de gemeente.
3.
Gebruik van de buitensportaccommodaties mag alleen plaatsvinden nadat eventuele
voor het gebruik benodigde vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen etc. zijn
verkregen.
Artikel 5 Toezicht
1.
Het gebruik van de buitensportaccommodaties moet plaatsvinden onder deskundige
leiding of behoorlijk toezicht, dit ter beoordeling van de gemeente.
2.
Het toezicht op het gebruik gebeurt door of namens de gemeente. De met toezicht
belaste personen hebben te allen tijde het recht van vrije toegang tot de
buitensportaccommodaties.
3.
De gebruiker moet de door of namens de gemeente gegeven aanwijzingen stipt
opvolgen.
4.
Het is niet toegestaan van de buitensportaccommodaties gebruik te maken indien dit
vanwege de terreingesteldheid door de daartoe door de gemeente aan te wijzen
toezichthouder is verboden.
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Artikel 6 Schade en aansprakelijkheid
1.
Het gebruik van de buitensportaccommodaties is voor rekening en risico van de gebruiker.
De gebruiker vrijwaart de gemeente voor alle aansprakelijkheid en schade als gevolg van
het gebruik van de buitensportaccommodaties. De gebruiker is aansprakelijk voor schade
aangebracht aan eigendommen van de gemeente en derden. Schade dient op eerste
aanzegging te worden vergoed.
2.
De gebruiker is verplicht, voor zover in redelijkheid van de gebruiker gevergd kan worden,
al datgene te doen of na te laten zodat geen schade, gevaar of ontoelaatbare hinder, in
welke vorm dan ook, ontstaat en desgewenst de redelijke aanwijzingen van de gemeente
op te volgen.
3.
De gebruiker is verplicht bij schade aan de buitensportaccommodaties de gemeente
hiervan direct in kennis te stellen. De gebruiker dient ervoor te waken dat er geen
(bodem)verontreinigingen ontstaan op/in de buitensportaccommodaties.
4.
De gemeente is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat aan personen of goederen van
de gebruiker, behalve wanneer die schade optreedt als gevolg van de staat van de
buitensportaccommodaties, voor zover de gemeente ter zake daarvan grove schuld treft of
de gemeente ernstig nalatig is gebleven.
Artikel 7 Gebruiksbepalingen
1.
De gebruiker is verantwoordelijk voor een voorzichtig en deugdelijk gebruik van de
buitensportaccommodaties overeenkomstig de bestemming en dient er voor te waken
dat er geen beschadigingen worden aangebracht.
2.
Het is verboden zonder voorafgaande toestemming van de gemeente aan de
buitensportaccommodaties veranderingen aan te brengen, in de velden/terreinen te
graven, palen te slaan of opstallen van welke aard, aan te brengen.
3.
Na afloop van het gebruik dient de gebruiker de buitensportaccommodaties schoon en
ontruimd op te leveren, dit mede in verband met het uitvoeren van dagelijks onderhoud
door de gemeente.
4.
Bij het verlaten van de buitensportaccommodaties, dient de gebruiker er voor te zorgen
dat de deuren en grote toegangshekken worden gesloten en op slot worden gedaan.
Kleine toegangshekken, welke niet gebruikt worden voor het plegen van onderhoud
(bijvoorbeeld looppoorten), hoeven niet op slot te worden gedaan.
5.
Het huisvuil dat afkomstig is van de buitensportaccommodaties dient door de gebruiker
op de daartoe bestemde plaatsen aan de openbare weg te worden aangeboden.
6.
Het is niet toegestaan in de gebouwen op de buitensportaccommodaties te roken.
7.
Parkeren van auto’s en stallen van fietsen en bromfietsen is slechts toegestaan op de
daarvoor bestemde parkeerplaatsen, over het algemeen is dat buiten de hekwerken van
de buitensportaccommodaties.
8.
De gebruiker dient tijdens het gebruik te zorgen voor een vrije toegang van het sportpark
voor ambulance, brandweer en politie.
9.
De sportverenigingen is gerechtigd rondom het hoofdveld reclameborden te plaatsen.
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Artikel 8 Gebruiksbepalingen kantine
1.
In de kantines dient een ieder zich te houden aan de geldende Drank- en Horecawet.
2.
De consumptieprijzen die in de kantine worden berekend mogen niet liggen beneden het
niveau van de vergelijkbare plaatselijke horecabedrijven.
3.
De consumpties mogen alleen worden verstrekt gedurende anderhalf uur voor tot en met
anderhalf uur na een wedstrijd en een training.
4.
Een paracommercieel rechtspersoon verstrekt geen alcoholhoudende drank tijdens
bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen
welke niet, of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon
betrokken zijn.
5.
Onverminderd het ter zake van geluidsproductie bepaalde bij en krachtens de Algemene
Plaatselijke Verordening en de Wet Milieubeheer is het sportverenigingen zonder nadere
schriftelijke toestemming van de gemeente niet toegestaan buiten de kantine door middel
van muziekinstrumenten of langs mechanische weg muziek ten gehore te brengen.
6.
Ingevolge het Besluit Horeca-, Sport- en Recreatie-inrichtingen milieubeheer, zal de
sportveldverlichting niet branden tussen 23.00 uur en 7.00 uur.
Artikel 9 Bijzondere gebruiksbepalingen voetbalvelden
1.
De voetbalvelden zijn ieder kalenderjaar voor een periode van circa acht weken gesloten in
verband met het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden door de gemeente. In die
periode staan de velden niet ter beschikking aan de sportverenigingen. De gemeente zal
de sportverenigingen tijdig informeren over de exacte periode waarin de velden zijn
gesloten. De sluitingsperiode voor de voetbalvelden ziet er normaliter als volgt uit:
a.
de trainingsvelden sluiten vanaf de derde maandag in mei tot 1 augustus;
b.
de wedstrijdvelden sluiten vanaf de tweede maandag in juni tot 1 augustus of indien
Pinksteren later of gelijk valt dan de tweede maandag in juni, een termijn van zeven
weken vanaf de dinsdag na Pinksteren.
2.
Zonder voorafgaand overleg met burgemeester en wethouders mogen de
wedstrijdvelden niet voor trainingen worden gebruikt.
3.
De te spelen wedstrijden dienen zoveel mogelijk gelijkelijk over de aanwezige velden te
worden verdeeld.
4.
De bespeelbaarheid van de wedstrijdvelden wordt beoordeeld door de consuls van de
sportverenigingen in overleg met de met het toezicht belaste ambtenaar van de afdeling
Woonomgeving van de gemeente Borsele. Bij verschil van mening is de beslissing van
de ambtenaar belast met het toezicht bindend. De bespeelbaarheid voor trainingen wordt
beoordeeld door de met het toezicht belaste ambtenaar.
5.
De keuring van de wedstrijdvelden welke met het oog op de ingevolge het eerste lid te
nemen beslissing wordt ingesteld, vindt in het algemeen plaats voor wedstrijden die op
enige dag voor 12.00 uur gespeeld worden op dezelfde dag voor 9.00 uur. De keuring
voor wedstrijden die op enige dag na 12.00 uur gespeeld worden vindt plaats op dezelfde
dag voor 10.00 uur.
6.
De sportverenigingen zijn gehouden een vaste contactpersoon aan te wijzen, aan wie
telefonisch de afkeuring van de voetbalvelden en andere berichten kunnen worden
doorgegeven.
7.
De gemeente behoudt zich het recht voor alle maatregelen te nemen, welke met het oog
op de toestand van de voetbalaccommodaties nodig worden geacht.
8.
Het kalken van de voetbalaccommodaties moet geschieden met materiaal dat
onschadelijk is voor het gras. Het is verboden om hierbij groei remmende producten te
gebruiken.
9.
Alle verplaatsbare doelen dienen deugdelijk verankerd te zijn.
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Artikel 10 Bijzondere bepalingen schoolsport
In aanvulling op de bepalingen in deze overeenkomst, gelden ten aanzien van het gebruik van
de sportvelden door de scholen nog de volgende bepalingen:
1.
In verband met de voortgang van het onderhoud bepaalt de gemeente welk sportveld
daarvoor dient te worden gebruikt. De doelgebieden en middencirkels van de
voetbalaccommodatie mogen niet worden bespeeld vanwege het intensieve gebruik
daarvan door de sportverenigingen.
2.
Schooltoernooien en sportdagen dienen vooraf bij de afdeling Woonomgeving van de
gemeente gemeld te worden in verband met het dagelijks onderhoud door de gemeente.
Sportdagen en/of toernooien mogen niet binnen de sluitingstermijn (zie artikel 9 lid 1)
worden gehouden.
3.
Ander schoeisel dan sportschoenen is niet toegestaan.
4.
Onder slechte weers- en terreinomstandigheden vindt eerst overleg plaats met de consul
van de sportverenigingen en/of de gemeente of het gebruik kan doorgaan.
5.
De scholen moeten beschadigingen aan de sportvelden onmiddellijk herstellen.
Artikel 11 Slotbepalingen
1.
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet en bij enig geschil over de toepassing
daarvan, beslist de gemeente. De beslissing van de gemeente is voor partijen bindend.
2.
Op schriftelijk verzoek van de gebruiker en alleen in bijzondere omstandigheden kan de
gemeente schriftelijk van de voorschriften in dit reglement afwijken. Voor
vragen/problemen kan contact worden opgenomen met de afdeling Woonomgeving van
de gemeente Borsele.
3.
Dit
reglement
kan
worden
aangehaald
als
"Gebruiksreglement
buitensportaccommodaties in de gemeente Borsele 2017”. Dit reglement treedt in
werking met ingang van 1 januari 2017.
4.
Het huidige “reglement op het gebruik van gemeentelijke buitensportaccommodaties in de
gemeente Borsele” komt met de inwerkingtreding van dit reglement te vervallen.

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 31 januari
2017.
de secretaris,

de burgemeester,
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