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Politieverordening
speelterreinen

betreffende

de

openbare

ARTIKEL 1: Draagwijdte
Deze verordening is van toepassing op de openbare plaatsen of zones die van stadswege
specifiek bestemd zijn als openbaar speelterrein. Die bestemming wordt aangegeven door
een bord ter plekke, dat d.m.v. pictogrammen de belangrijkste bepalingen van deze
verordening weergeeft.
ARTIKEL 2: Toegankelijkheidsuren
De speelterreinen zijn toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang, tenzij er voor het
domein waarbinnen het speelterrein gelegen is, bij aparte verordening beperktere
toegangsuren vastgesteld zijn.
ARTIKEL 3: Verbodsbepalingen
Het is verboden om op de openbare speelterreinen:
de speeltoestellen, andere infrastructuur of aanplantingen te beschadigen;
de toestellen te gebruiken voor andere functies dan deze waartoe de toestellen
ontworpen werden;
vuren aan te leggen;
afval van welke aard dan ook achter te laten tenzij in de vuilnisbakjes;
ARTIKEL 4: Rijwielen, voortbewegingstoestellen en motorvoertuigen
1. Buiten de daartoe eventueel voorziene
toegelaten.

toestellen en parcours, zijn rijwielen niet

Dat verbod geldt niet voor personen met een handicap en kinderen van

minder dan 9 jaar met een fiets met wieldiameter van niet meer dan 50 cm (banden niet
inbegrepen), en op voorwaarde dat zij de andere bezoekers niet in gevaar brengen.
2. Buiten de daartoe eventueel voorziene toestellen en parcours, mag het verkeer met
voortbewegingstoestellen niet sneller dan stapvoets gebeuren.

Een voortbewegingstoestel is:
ofwel een “niet-gemotoriseerd voortbewegingstoestel”, dit wil zeggen elk
voertuig dat niet beantwoordt aan de definitie van een rijwiel, dat door de
gebruiker of de gebruikers door middel van spierkracht wordt voortbewogen
en niet met een motor is uitgerust (vb. skeelers, rolschaatsen, steps,
skateboard, éénwieler, rolstoel...);
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ofwel een « gemotoriseerd voortbewegingstoestel », dit wil zeggen elk
motorvoertuig met twee of meer wielen dat naar bouw en motorvermogen, op
een horizontale weg, niet sneller kan rijden dan 18 km per uur (vb.
elektrische autopeds, segways, elektrische rolstoelen of rolwagens voor
personen met een beperkte mobiliteit, ...).

3.

Tenzij anders aangeduid, is het verkeer met motorvoertuigen verboden.

ARTIKEL 5: Dieren
Het is verboden de openbare speelterreinen te betreden met dieren. Deze verbodsbepaling
geldt niet voor personen met een handicap die aangewezen zijn op een geleidehond.
ARTIKEL 6: Aansprakelijkheid
Er is geen permanent toezicht op het speelterrein voorzien. De bezoekers dienen zelf de
nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen, zowel voor zichzelf als tegenover anderen,
om schade of letsel te voorkomen. De aansprakelijkheid van het stadsbestuur is beperkt
tot die veroorzaakt door gebeurlijke materiële gebreken aan de infrastructuur of de
toestellen (artikel 1384, eerste lid, B.W.).
ARTIKEL 7: Sancties
Tenzij de wetgeving of andere reglementeringen andere sancties voorzien, worden
overtredingen op deze verordening gestraft met een gevangenisstraf van één tot zeven
dagen en/of een strafrechtelijke geldboete van één tot vijfentwintig euro.

ARTIKEL 8: Opheffing
Deze verordening vervangt het politiereglement betreffende de openbare speelpleinen,
vastgesteld in de gemeenteraadszitting van 15 mei 1984.

Goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting van 18 december 2007.
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