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Laurys,

Aanwezig:

burgemeester-voorzitter;

Florquin, Cluckers, Simons, Stals, Jacobs, Lemmens-Geerts
Koninckx

schepenen;

OCMW-voorzitter, schepen met raadgevende stem;

De Graef, Beutels, Creces, Ceuppens, Reynders, Theys, Koninckx, Celis,
Eggen, Bellen, Bosmans-Gheyskens, Nackaerts-Feyaerts, Jennes,
Vanaudenhove, Celik, Uyttebroek, Demirci, Exelmans-Daris, Vaelen en
Lambrechts,
leden;
en
Liesbeth Van Rompaey,
secretaris;
_______________________________________________________________
014
SJW/CV

Goedkeuring huishoudelijk reglement zwembad
DE GEMEENTERAAD
in openbare zitting vergaderd,
Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2 en artikel 42 § 3;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 119bis;
Gelet op het gemeenteraadsreglement dd. 28/04/1994 houdende goedkeuring
reglement inwendige orde van het stedelijk zwembad ‘De Warande’;
Gelet op de raadsbeslissing van 26/09/05 om de inbreuken op de
politiereglementen waar mogelijk te beteugelen met gemeentelijke
administratieve sancties;
BESLUIT :
De raad gaat over tot de stemming :
Individueel stemgedrag der raadsleden (cfr. art. 181 §1 GD)
ja

neen

onthouding

ja

DDS
1 Laurys J
2 Cluckers G.

X
X

15 Uyttebroek J.
16 Demirci E.

3 Stals B.

X

VLD
17 De Graef C.

4 Lemmens-Geerts V.

X

18 Beutels L.

5 Creces P.

X

19 Reynders B.

6 Koninckx F.

X

20 Theys Natalie

7 Bellen J.

X

21 Bosmans-Gheyskens D.

8 Nackaerts-Feyaerts G.

X

22 Vanaudenhove P.

9 Jennes E.

X

23 Exelmans-Daris A.

sp.a.ok
10 Florquin M.

X

Vlaams Belang
24 Ceuppens B.

11 Simons B.

X

25 Celis B.

X

12 Jacobs B.

X

26 Vaelen J.

X

13 Eggen M.

X

27 Lambrechts A.

14 Celik M.

X

Met 19 ja en 6 onthoudingen

neen

onthouding

X
X

x
X
X
X
X
X
X

Het gemeenteraadsreglement van 28 april 1994 houdende goedkeuring
reglement inwendige orde van het stedelijk zwembad ‘De Warande’ in te trekken.
Het reglement van het stedelijk zwembad ‘De Warande’ als volgt vast te stellen:
Artikel 1:
Het Stedelijk Zwembad “De Warande” wordt beheerd door het College van
Burgemeester en Schepenen.
Artikel 2:
De gemeenteraad of het schepencollege, naargelang de bevoegdheid, duidt de
personeelsleden aan die belast zijn met de werkzaamheden in het zwembad.
Artikel 3:
De inrichting is het ganse jaar toegankelijk voor het publiek behalve op wettelijke
feestdagen.
Het schepencollege kan de inrichting sluiten indien zij dit noodzakelijk acht om
redenen van openbaar nut of in geval van overmacht. Hiervoor kan geen
schadevergoeding geëist worden van het stadsbestuur.
Artikel 4:
Het College van Burgemeester en Schepenen bepaalt de openingsuren, stelt de
uurrooster voor het vrij zwemmen, het schoolzwemmen en het clubzwemmen
vast en brengt het ter kennis van de doelgroepen.
Het schepencollege kan ten allen tijde manifestaties en feestelijkheden inrichten
en hiervoor de uurrooster aanpassen mits melding aan de doelgroepen.
Artikel 5:
Iedere bezoeker is verplicht om zich tijdens de openingsuren voor het vrij
zwemmen te voorzien van een toegangsbewijs (ticket of abonnement) vooraleer
zich toegang tot de kleedkamers te verschaffen. Dit toegangsbewijs dient op
eenvoudig verzoek van de personeelsleden vertoond te kunnen worden.
Toegangsbewijzen zijn niet terugbetaalbaar.
Artikel 6:
De normale duur van een zwembadbezoek voor individuele zwemmers,
geabonneerden en watersportclubs is bepaald op zestig minuten. De normale
duur van een zwembeurt voor de schoolinrichtingen is dertig minuten.
De maximumduur van het gebruik van een individuele kleedkamer om zich om te
kleden is bepaald op 2 x 7 minuten.
De bezoeker die de voorziene duur van een zwembadbezoek overschrijdt, wordt
verplicht om een tweede zwemstonde te betalen tegen het normale tarief.
Een half uur vóór sluiting van het zwembad wordt geen toegang meer verleend.
Artikel 7:
− Gebruikers van de wisselcabines zijn verplicht hun kleding in de
vestiairekastjes op de bergen.
− Groepsomkleedruimten zijn voorbehouden aan de schoolzwemmers en de
clubzwemmers tijdens het schoolzwemmen en het clubzwemmen.
Tijdens periodes van vrij zwemmen mogen ze gebruikt worden door
individuele bezoekers.
Artikel 8:
De tarieven voor het gebruik van het zwembad worden door de gemeenteraad

bepaald.
Artikel 9:
De bezoekers en de gebruikers van de inrichting dienen zelf te waken over hun
veiligheid. Het stadsbestuur en het personeel van het zwembad wijzen alle
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor om het even welk ongeval,
evenals voor gestolen en verloren voorwerpen.
Artikel 10:
Commerciële activiteiten zij verboden in het zwembad met uitzondering van de
activiteiten in de cafetaria.
Artikel 11:
Elke bezoeker die de zwemhal betreedt, dient een badpak of zwembroek te
dragen en is verplicht een stortbad te nemen voor en na het zwemmen.
Artikel 12:
Toegang wordt geweigerd aan personen in staat van dronkenschap. Eveneens
worden onzindelijke personen, personen wiens verwondingen nog niet geheeld
zijn en personen die lijden aan huidziekten niet binnengelaten.
Artikel 13:
Dieren mogen de inrichting niet binnengebracht worden.
Artikel 14:
Kinderen jonger dan 8 jaar moeten steeds vergezeld zijn van een
toezichthoudende volwassene die aansprakelijk kan gesteld worden.
Bij twijfel over de leeftijd van de niet- vergezelde jongere zal de toegang
geweigerd worden. Het staat de bezoek(st)er vrij zijn/haar leeftijd te bewijzen aan
de hand van een identiteitsbewijs.
Bij twijfel over de volwassene of deze wel degelijk de toezichthoudende
volwassene is, zal een schriftelijke verklaring van aansprakelijkheid met
vermelding van de juiste identiteit van volwassene en jongeren gevraagd worden.
Artikel 15:
Het is ten strengste verboden om:
1. De inrichting te betreden vóór of na de openingsuren;
2. Zonder toegangsbewijs de schuifdeur naar de zwemhal te passeren;
3. Aanstoot te geven door onzedig, luidruchtig of onaangepast gedrag;
4. Het gebouw, de inrichting en het materiaal te bevuilen of te beschadigen.
Voor beschadigingen zal een schadevergoeding geëist worden;
5. Te roken, te eten of te drinken in de instelling behalve in de cafetaria;
6. Zich met schoeisel te begeven in de blote voetengang en de zwemhal;
7. Schoenen, tassen, of andere voorwerpen in de blote voetengang te
plaatsen;
8. Zeep te gebruiken in het zwembad;
9. Zich in het diepe gedeelte te begeven, zelfs onder toezicht, indien men
niet kan zwemmen;
10. Te lopen rond de baden en in de gangen;
11. Andere baders te storen door onaangepast (spel)gedrag;
12. Gevaarlijke handelingen te stellen;
13. Ballen en andere voorwerpen in het water te werpen zonder toelating van

het personeel;
14. Het EHBO- lokaal te betreden zonder vergezeld te zijn door een
personeelslid;
15. Zich onnodig van de stortbaden te bedienen;
16. De badmeesters te hinderen bij hun toezicht.
Artikel 16:
Het college van burgemeester en schepenen kan bijkomende richtlijnen
verstrekken betreffende de werking van de instelling.
Artikel 17:
Het personeel is door het schepencollege belast met de uitvoering van het
huishoudelijk reglement en de eventuele bijkomende richtlijnen.
Artikel 18:
Iedere bezoeker dient het huishoudelijk reglement te kennen en verbindt er zich
toe het na te leven door het aanvaarden van een toegangsbewijs. Personen die
de bepalingen ervan niet naleven, zullen verzocht worden de inrichting te
verlaten. Het abonnement kan worden ontnomen bij herhaalde of ernstige
inbreuken. Tegen weerspanningen wordt de hulp van de politie ingeroepen.
Artikel 19.
De directie heeft het recht om iedere persoon die een gevaar blijkt voor de
veiligheid en gezondheid van de aanwezigen de toegang tot het zwembad te
verbieden.
Artikel 20:
Het niet naleven van gelijk welk artikel van dit reglement kan aanleiding geven tot
volgende maatregelen te treffen door:
a) de verantwoordelijke in het zwembad of de sportdienst: onmiddellijke
verwijdering uit het zwembad;
b) het stadsbestuur op verslag van de sportdienst: tijdelijk of definitief
toegangsverbod tot het sportcentrum.

Artikel 21:
Inbreuken op dit huishoudelijk reglement kunnen bestraft worden met een
administratieve sanctie tot een maximum bedrag van € 250,00.
Minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op het tijdstip van
de feiten, kunnen gestraft worden met een administratieve geldboete van
maximum 125 euro.
De bemiddelingsprocedure is verplicht voor minderjarigen die de volle leeftijd van
16 jaar hebben bereikt.
Artikel 22:
Dit reglement zal bekend gemaakt worden zoals voorgeschreven door artikels
186 en 187 van het gemeentedecreet.
Artikel 23:
Afschriften van dit reglement zullen verstuurd worden aan:
• De Griffie van de Rechtbank van eerste aanleg.
• De Griffie van de Politierechtbank.
• De korpschef van de Politiezone Demerdal DSZ
• De juridische dienst van de provincie Vlaams-

Brabant- cel administratieve sancties
• De preventiedienst
Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het decreet van 15 juli 2005,
houdende regeling, voor het Vlaams Gewest, van het administratief toezicht op
de gemeenten, van toepassing, meer bepaald artikel 252
i.o.
de secretaris
de burgemeester-voorzitter
(g) Liesbeth Van Rompaey
(g) Jan Laurys
Voor eensluidend afschrift:
Financiële dienst
Stadsontvanger
Beheerder zwembad
Dienst Sport
Diest, 5 december 2007
Namens het college van burgemeester en schepenen:
de secretaris
de burgemeester

