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Chris De Meulemeester, gemeentesecretaris

19. Goedkeuring huishoudelijk reglernent voor publiek recreatiebad "De Alkr'.
De gemeenteraad,
in openbare vergadering,
Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende milieuvergunning, zoals gewijzigd bij
de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22
december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei
1999 en van 18 mei 1999;
Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling
van het Vlaarns Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de
Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van
27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22
oktober 1996, bij besluit van 12januari 1999 en bij besluit van 15juni 1999;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuhygiene (VLAREM 11, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli
1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit
van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij
besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999 en bij besluit van 15 juni
1999;
Gelet op de VLAREM I1 Afdeling 5.32.9. inzake zwembaden, in het bijzonder
subafdeling 5.32.9.2. inzake overdekte circulatiebaden;
Overwegende dat op basis van $7 van bovenvermelde subafdeling een reglement van orde
dient opgesteld te worden;
Ovenvegende dat het recreatiebad De Alk werd opengesteld met ingang van 27 februari
2000;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 februari 2000
houdende vaststelling van het toezichtsplan en het huishoudelijk reglement van het
recreatiebad De Alk,
Gelet op artikel 119 en 119 bis van de gemeentewet;

Op voorstel van het college;
Na beraadslaging met 19ja-stemmen, geen neen-stemmen en geen onthoudingen;
BESLUIT :
Het huishoudelijk reglement voor publiek van het Recreatiebad de Alk als volgt vast te
stellen :
Artikel 1
Het zwembad is toegankelijk tijdens de daartoe vastgestelde wen. De cafetaria kan steeds
bezocht worden zonder dat inkomgeld verschuldigd is.
Artikel2
De toegang tot het zwembad wordt enkel verleend na de aankoop van een ticket of op
vertoon van een beurtenkaart. Indien rnisbruiken worden vastgesteld, zullen de betrokken
personen de toegang tot het zwembad ontzegd worden.
Artikel3
Kinderen minder dan 6 jaar zijn steeds vergezeld van een toezichthoudende volwassene.
Artikel4
De toegang tot het zwembad wordt toegelaten tot 30 minuten voor het sluitingsuur. Om
10 minuten voor het sluitingsuur wordt door de redder een signaal gegeven om het
zwembad te verlaten.
Artikel5
Dieren worden niet in het zwembad toegelaten.
Artikel 6
De bezoekers moeten gebruik maken van het stortbad alvorens het zwembad te betreden.
De toegang kan geweigerd worden aan :
- personen met huidaandoeningen, besmettelijke ziekten of niet-geheelde
venvondingen.
- personen die onzindelijk zijn.

- personen in dronken toestand of personen die de orde verstoren.
Mike17
De personeelsleden staan in voor de orde, de veiligheid en de zedelijkheid. Zij kunnen
personen, die weigeren zich naar hun onderrichtingen te schikken, uitsluiten. Bij
weerspannigheid kan de hulp van de politie worden ingeroepen.
Artikel 8
Het is verboden :

-

zich te begeven in het groot zwembad, de glijbaan en de stroomversnelling indien
men niet voldoende kan zwemmen of indien men niet onder leiding staat van een
verantwoordelijke volwassene.

-

-

de andere bezoekers te hinderen door op de kades van het zwembad of in de
kleedkamers te spelen of te lopen.
zonder toelating van het personeel te spelen met ballen of andere voorwerpen of
zwernvliezen te gebmiken.
de stortbaden op onverantwoorde manier te gebruiken.
zeep, shampoo of andere aanvenvante produkten te gebruiken in het zwembad.
badpakken te dragen die indruisen tegen de goede zeden.
buiten de bad- of kleedlokalen - met uitzondering van de ligweide in de
zomermaanden - in badpak te lopen.

-

te roken, kauwgom of drank te gebruiken in de bad- of kleedlokalen en op de
ligweide

-

het gebouw of de gebruikte voorwerpen te beschadigen of te vervuilen.
aangekleed of met schoenen het zwembad te betreden.
breekbare voorwerpen mee te brengen naar die plaatsen waar dit gevaar oplevert
voor de anderen.

Artikel9
Het groot recreatiemateriaal mag enkel gebruikt worden op tijdstippen door de redders te
bepalen.
Artikel 10
Gevonden voorwerpen dienen onvenvijld aan de kassa afgegeven te worden.
Artikel 11
Het peuterbad is enkel toegankelijk voor kinderen van 0 tot 4 jaar, vergezeld van een
volwassene. Oudere kinderen mogen het peuterbad niet betreden. Het instructiebad is
voorbehouden voor kinderen. De redder kan jongeren de toegang tot het instructiebad
ontzeggen indien blijkt dat i j de kinderen hinderen.
Artikel 12
Iedereen zwemt op eigen verantwoordelijkheid.
Artikel 13
Schoolzwemmen :
tijdens het schoolzwemmen blijven de leerlingen steeds onder toezicht van hun
leerkracht. De leerkrachten moeten dus in het zwembad aanwezig zijn. Zij i j n
verplicht kousen en schoenen uit te doen of overschoenen aan te trekken.

- de leerlingen die niet zwemmen, brengen toch een handdoek mee. Zij nemen
zonder schoenen plaats op een vooraf afgesproken plaats in de zwemhal en volgen
de les van daaruit. Kinderen die om medische redenen het zwembad niet
blootsvoets mogen betreden, houden hun schoenen aan en gebmiken overschoentjes
die door de redder verstrekt worden. Het is niet toegelaten dat niet-zwemmers in de
inkomhal van het zwembad plaatsnemen.

-

indien een Mas door omstandigheden niet kan komen zwemrnen, moet de directie
dit minstens 66n week op voorhand laten weten, zodat de uurregeling van het
personeel kan aangepast worden.

- de leerkrachten Lichamelijke Opvoeding moeten het gebruikte recreatiemateriaal na
de les terug opbergen.

- de Mastitularissen of begeleiders mogen niet roken in het zwembad, de kleedruimte
of het redderslokaal.
M e 1 14
Door het nemen van een ticket en/of beurtenkaart wordt het grondreglement als gekend
beschouwd en verplicht de bezoeker zich ertoe de gestelde richtbjnen na te leven.
Artikel 15
Het college van burgemeester en schepenen kan bij collegebesluit afwijkingen toestaan
op het in artikel8 bepaalde verbod op gebruik van drank in de badlokalen en de ligweide.
Artiiel16
Het huishoudelijk reglement wordt aan de ingang van het zwembad aangeplakt.
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