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Nr. 18 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet
(Staf – griffiedienst)

PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van dinsdag 24 juni 2014

Voorstel VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN

1 Kennisgeving nr. 78 Tweede reeks interne kredietaanpassingen 2014:
kennisneming.

2 Voorstel nr. 79 De tweede budgetwijziging:
goedkeuring.

3 Voorstel nr. 80 Aanpassing organogram:
goedkeuring.

4 Voorstel nr. 81 Goedkeuring rapport ‘Overzicht indicatoren’ in kader van de 
beleids- en beheerscyclus:
goedkeuring.

5 Voorstel nr. 82 Orthodoxe parochie Heilige Apostel en Evangelist Mattheos 
te Leuven - Advies jaarrekening 2013:
goedkeuring.

6 Voorstel nr. 83 Islamitische gemeenschap Al Ihsaan te Leuven - Advies 
jaarrekening 2013:
goedkeuring.

7 Voorstel nr. 84 Islamitische gemeenschap Beraat te Diest - Advies 
jaarrekening 2013:
goedkeuring.

8 Voorstel nr. 85 Provinciale tv-programma’s. Goedkeuren van bestek en 
wijze van plaatsen van de opdracht:
goedkeuring.

9 Voorstel nr. 86 Inlassingen in De Zondag: goedkeuren van bestek en wijze 
van plaatsen van de opdracht:
goedkeuring.

10 Voorstel nr. 87 De Vlaamse Brabander: goedkeuren van bestek en wijze 
van plaatsen van de opdracht:
goedkeuring.

11 Voorstel nr. 88 Machtiging voor de onderhandse verkoop van gebouw IGO 
met parking en schietstand Leuven aan EcoWerf en voor de 
kosteloze terugname van 50 are uit het opstalrecht betreft 
het overlaadstation van EcoWerf te Tienen:
goedkeuring.

12 Voorstel nr. 89 Machtiging afsluiten van erfpachtovereenkomst met 
Haviland voor het perceel Asse 5de afdeling Relegem sectie 
B 17X/deel, stookgebouw en het perceel Asse 5de afdeling 
Relegem sectie B 17 T/deel, ballonloods:
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goedkeuring.

13 Voorstel nr. 90 Opdracht voor de levering van broodjes en/of verkoop 
ervan door een cateraar in het provinciaal instituut voor 
vorming en opleiding (PIVO) te Asse:
goedkeuring.

14 Voorstel nr. 91 Provinciedomein Huizingen, Torleylaan 100 te 1654 
Huizingen, RMT-GEB-HUI-SP-14-10 ‘technisch beheer en 
totale waarborg zwembad’Goedkeuren bestek en raming. 
Vaststelling van de wijze van plaatsen:
goedkeuring.

15 Voorstel nr. 92 Invulling van het plattelandsbeleid in Vlaanderen: 
voorstelling van het Vlaams-Brabants 
plattelandsbeleidsplan:
goedkeuring.

16 Voorstel nr. 93 Aanpassing van de provinciale hemelwaterverordeningen 
aan de gewijzigde gewestelijke hemelwaterverordening:
goedkeuring.

17 Voorstel nr. 94 Visienota – spoor 3 – Bestek ‘Ruimte voor hernieuwbare 
energie: De opmaak van energiekansenkaarten en -atlas’:
goedkeuring.

18 Voorstel nr. 95 Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Historisch gegroeid 
bedrijf 'De Wandeleer' te Keerbergen’ - advies openbaar 
onderzoek:
goedkeuring.

19 Voorstel nr. 96 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Bloso-centrum 
Hofstade-Zemst’- definitieve vaststelling:
goedkeuring.

20 Voorstel nr. 97 Gemeentelijke Holding: provinciale vertegenwoordiging 
algemene vergadering op 27 juni 2014:
goedkeuring.

21 Voorstel nr. 98 Eénmalige afwijking provinciaal reglement ter 
ondersteuning van energiebesparende maatregelen bij 
maatschappelijk kwetsbare doelgroepen:
goedkeuring.

22 Voorstel nr. 99 Intercommunale Maatschappij voor de Sanering en de 
Inrichting van de Vallei van de Woluwe: aanwijzing van een 
provinciaal vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering van 24 juni 2014 en bijzonder mandaat aan 
deze vertegenwoordiger:
goedkeuring.

23 Voorstel nr. 100 Provinciedomein Huizingen – Aanpassing tarieven:
goedkeuring.

24 Voorstel nr. 101 Provinciedomein Huizingen – Aanpassing reglement van 
orde:
goedkeuring.

Deze overzichtslijst van de raadsbesluiten wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de
Provincie. Leuven, 10 juli 2014



126

Nr. 19 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Bloso-centrum Hofstade-
Zemst’- definitieve vaststelling
(Directie ruimte – dienst ruimtelijke ordening)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 1 van het Provinciedecreet;

Gelet op het artikel 2.2.9. tot en met 2.2.12. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 1997 betreffende de definitieve 
vaststelling van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het besluit van de Vlaamse regering van 12 
december 2003 betreffende de definitieve vaststelling van een herziening van het ruimtelijk 
structuurplan Vlaanderen en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 betreffende 
de definitieve vaststelling van de tweede herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen;

Gelet op het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant, definitief vastgesteld door de 
provincieraad op 11 mei 2004 en het besluit van de provincieraad van 29 juni 2004 tot aanvulling van 
het besluit van 11 mei 2004, wat de toepassing betreft van het artikel 188bis van het decreet van 18 
mei 1999 betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening en het addendum inzake de 
actualisatie en de beperkte herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant, definitief 
vastgesteld door de provincieraad op 19 juni 2012;

Overwegende de vraag van Bloso om het domein Hofstade-Zemst te herstructureren op basis van het 
masterplan uit 2012;

Gelet op het voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan en de plenaire vergadering van 26 september 
2013;

Gelet op de beslissing van de dienst MER op 10 oktober 2013 tot ontheffing van het opmaken van een 
planMER;

Gelet op het besluit van 10 december 2013 van de provincieraad houdende de voorlopige vaststelling 
van het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Bloso-centrum Hofstade-Zemst;

Gelet op de organisatie van het openbaar onderzoek van 27 januari 2014 tot en met 28 maart 2014 
waarbij acht adviezen en bezwaren werden ingediend;

Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse regering van 17 maart 2014 houdende een gunstig 
advies;

Overwegende het gunstig advies van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening van 
28 april 2014 met volgende voorwaarden:

- de bestemming ‘natuurgebied’ uitbreiden richting de Tervuursesteenweg tot tegen de overdruk 
‘parkeerzone’;

- natuurvriendelijke voorwaarden voor de afsluiting toevoegen;
- de aanduiding ‘ecologische verbinding’ (cf. ecotunnel) langs de spoorlijn over de 

Tervuursesteenweg toevoegen;

Overwegende dat de deputatie voorstelt het advies van de Provinciale Commissie Ruimtelijke 
Ordening te volgen enkel wat betreft het tweede en derde voorstel, gezien de natuurverweving 
voldoende garanties biedt waardoor de verandering van de bestemming naar natuurgebied niet nodig 
is;
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Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Bloso-centrum Hofstade-Zemst” te Zemst-Boortmeerbeek 
wordt definitief vastgesteld.

Art. 2
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan wordt ter goedkeuring opgestuurd naar de Vlaamse 
Regering.

Leuven, 24 juni 2014

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) An HERMANS
provinciegriffier voorzitter

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 10 juli 2014



128

Nr. 20 Eénmalige afwijking provinciaal reglement ter ondersteuning 
van energiebesparende maatregelen bij maatschappelijk 
kwetsbare doelgroepen.
(Directie mens – dienst wonen)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet; 

Gelet op het provinciaal reglement ter ondersteuning van energiebesparende maatregelen bij 
maatschappelijk kwetsbare doelgroepen van 22 november 2011;

Gelet op het verslag van de vergadering van de raadscommissie van Welzijn, Gezondheidsbeleid en 
Woonbeleid d.d. 27 mei 2014; 

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel
Een éénmalige afwijking van het provinciaal reglement ter ondersteuning van energiebesparende 
maatregelen bij maatschappelijk kwetsbare doelgroepen goed te keuren waardoor er voor een 
totaalbedrag van 5.664 euro kan uitbetaald worden aan Kringloopcentrum Hageland vzw.

Leuven, 24 juni 2014

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) An HERMANS
provinciegriffier voorzitter

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 10 juli 2014
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Nr. 21 Provinciedomein Huizingen: aanpassing tarieven
(Directie vrije tijd – dienst recreatie)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op artikel 42§1 van het Provinciedecreet;

Gelet op het raadsbesluit van 14 december 2014 met betrekking tot de aanpassing van het provinciaal 
reglement op de tarieven voor de provinciedomeinen, aangepast in de raadsbesluiten van 30 mei 
2006, 19 juni 2007 en 4 maart 2008

Overwegende dat een gezonde exploitatie van het provinciedomein aanleiding geeft tot het 
aanpassen van de tarieven;

Overwegende dat een veilige en klantvriendelijke exploitatie enerzijds en het aantrekkelijker maken 
van het provinciedomein voor de inwoners uit de regio motieven zijn om een differentiatie in tarieven 
te hanteren;

Overwegende dat het veiligheidsoverleg van 13 juni 2014 een aanpassing van de tarieven kadert in 
een geheel aan maatregelen die tegelijk moeten worden geïmplementeerd om effectief te zijn;

Gelet op de beslissing van de deputatie van 19 juni 2014;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1.
De tarieven voor het zwembad van het Provinciedomein Huizingen worden gewijzigd zoals bepaald in 
het document “aanpassing zwembadtarief Provinciedomein Huizingen 2007” dat gaat als bijlage bij dit 
besluit.

Art. 2
Dit besluit treedt onmiddellijk in werking.

Leuven, 24 juni 2014

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) An HERMANS
provinciegriffier voorzitter
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Aanpassing zwembadtarief Provinciedomein Huizingen 2007/2014

Individueel
domeintoegang zwembadtoegang totaal

tot 3 jaar ongewijzigd ongewijzigd ongewijzigd
3 – 12 jaar ongewijzigd ongewijzigd ongewijzigd
+12 jaar Vlaams-Brabant ongewijzigd 4 euro 6,5 euro
+12 jaar niet Vlaams-Brabant ongewijzigd 12 euro 14,5 euro

Gezinsabonnement – bad
Vlaams-Brabant ongewijzigd
niet Vlaams-Brabant ongewijzigd

10-beurtenkaart
-12 jaar ongewijzigd
+12 jaar Vlaams-Brabant 25 euro
+12 jaar niet Vlaams-Brabant 90 euro

Groepen >12 personen = enkel scholen, jeugdwerkverenigingen en (jeugd-)sportverenigingen
-12 jaar 1 euro per persoon
+12 jaar Vlaams-Brabant 1,5 euro per persoon
+12 jaar niet Vlaams-Brabant 5 euro per persoon



131

Nr. 22 Provinciedomein Huizingen: aanpassing reglement van orde
(Directie vrije tijd – dienst recreatie)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op artikel 42§3 van het Provinciedecreet;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 19 juni 2007 betreffende het reglement van orde van het 
Provinciedomein Kessel-Lo, Huizingen en Diest;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 12 juni 2012 betreffende het reglement van orde van het 
Provinciedomein Huizingen en het Provinciedomein Halve Maan Diest;

Overwegende dat het veiligheidsoverleg van 13 juni 2014 een aanpassing van het reglement kadert in 
een geheel aan maatregelen die tegelijk moeten worden geïmplementeerd om effectief te zijn;

Gelet op de beslissing van de deputatie van 19 juni 2014;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Het reglement van orde voor het Provinciedomein Kessel-Lo, Huizingen en Diest, goedgekeurd op 19 
juni 2007;
Het reglement van orde voor het Provinciedomein Huizingen en het provinciedomein Halve Maan 
Diest, goedgekeurd op 12 juni 2012;
worden als volgt gewijzigd:
Art. 4.1 toevoeging: “De toegang tot en het verblijf in het Provinciedomein, inclusief het gebruik van de 
recreatieve voorzieningen en uitrustingen, worden geregeld in dit reglement van orde. De toegang tot 
het Provinciedomein en tot het zwembad kan geweigerd worden indien de bezoeker weigert zijn 
identiteitskaart te tonen.”

Art. 2
De gecoördineerde tekst met inbegrip van de wijzigingen van het reglement, gevoegd bij dit besluit, 
wordt goedgekeurd.

Art. 3
Dit besluit treedt onmiddellijk in werking.

Leuven, 24 juni 2014

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) An HERMANS
provinciegriffier voorzitter

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 10 juli 2014
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REGLEMENT VAN ORDE
PROVINCIEDOMEIN HUIZINGEN

(gecoördineerde tekst)

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Toepassingsgebied

Dit reglement van orde is van toepassing in het Provinciedomein te Huizingen

Artikel 2. Bestemming

Het Provinciedomein staat ter beschikking van de bevolking voor sociale, educatieve, culturele, 
recreatieve, toeristische of sportieve activiteiten. De provincieraad besluit welke bestemming het 
Provinciedomein krijgt, en dit bij de verwerving ervan of op een later tijdstip.

Artikel 3. Dienstregeling

De betaalperiode evenals de openings- en sluitingsuren worden bepaald door de deputatie.

Artikel 4. Toegang

4.1 De toegang tot en het verblijf in het Provinciedomein, inclusief het gebruik van de recreatieve 
voorzieningen en uitrustingen, worden geregeld in dit reglement van orde. De toegang tot het 
Provinciedomein en tot het zwembad kan geweigerd worden indien de bezoeker weigert zijn 
identiteitskaart te tonen.

4.2 Tijdens de betaalperiode dient elke bezoek(st)er alle verplichtingen na te komen op basis van 
het geldende provinciaal reglement inzake de tarieven van toepassing in de Provinciedomeinen. De 
bezoek(st)er ontvangt daarbij een toegangskaart/vrijkaart of abonnementskaart. Het betreden van het 
Provinciedomein veronderstelt dat de bezoeker het reglement van orde aanvaardt. Op eenvoudige 
aanvraag kan een uittreksel uit of een volledige tekst van het reglement van orde verkregen worden.

4.3 Personen die tijdens de betaalperiode niet in het bezit zijn van het vereiste betalingsbewijs, 
zullen verplicht worden onmiddellijk een toegangsticket aan te schaffen. Bij weigering hiervan kan de 
directie of de domeinwachters de verdere toegang tot het domein
ontzeggen en hiervoor desnoods bijstand vragen van de politie.

4.4 Betaalde toegangsticketten worden nooit terugbetaald. 

4.5 Bij twijfel over de leeftijd van de bezoek(st)er zal steeds het tarief voor volwassenen worden 
aangerekend. Het staat de bezoek(st)er vrij zijn /haar leeftijd te bewijzen aan de hand van zijn/haar 
identiteitskaart.

4.6 Personen die tijdens de betaalperiode niet in het bezit zijn van het vereiste betalingsbewijs, 
zullen verplicht worden onmiddellijk een nieuw toegangsticket tegen de volle prijs te betalen.

4.7 Bij weerspannigheid, niet-naleving van de reglementen of van de onderrichtingen gegeven door 
de redders, de domeinwachters of het veiligheidspersoneel kan de directie de verdere toegang tot het 
Provinciedomein ontzeggen en/of een beroep doen op de politie.

4.8 Alleen de opengestelde gedeelten van het domein zijn toegankelijk voor het publiek en dit 
uitsluitend via de daartoe bestemde ingangen.

4.9 Personen die zich schuldig maken aan de verstoring van de openbare orde, rust of veiligheid in 
het Provinciedomein Huizingen wordt de toegang ontzegd voor het lopende seizoen. Deze personen 
worden daarvan schriftelijk in kennis gesteld door een door de provincie aangestelde ambtenaar. Met 
het oog op deze beslissing wisselen de politie en deze ambtenaar de nodige gegevens uit. 
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Artikel 5. Verbodsbepalingen

5.1 In het Provinciedomein gelden de algemene wetgeving en reglementering. Afgezien van 
mogelijke gerechtelijke vervolging is het daarenboven in het Provinciedomein verboden:

1. Draagbare radio’s of andere muziektoestellen binnen te brengen, uitgezonderd deze die alleen 
kunnen gebruikt worden met een koptelefoon of hoorapparaat.

2. Zich met of zonder voorwerpen op een dergelijke manier te vermaken of te gedragen dat dit 
storend of gevaarlijk is voor andere bezoekers.

3. Zich zo te gedragen dat de eigen veiligheid of gezondheid of deze van anderen in gedrang komt 
of kan komen.

4. Een handelsactiviteit uit te oefenen zonder toestemming van de domeindirectie. 
5. Te kamperen of de nacht door te brengen in auto’s, caravans of woonwagens tenzij met 

uitzonderlijke goedkeuring van de domeindirectie op de daartoe bestemde plaatsen.
6. Vuur aan te steken.
7. Honden of andere dieren vrij te laten rondlopen.
8. Honden of andere dieren, zelfs aan de leiband, op die plaatsen te brengen waar het uitdrukkelijk 

wordt verboden.
9. Om het even welke publiciteit of aankondiging aan te plakken, folders uit te delen en tombolaloten 

of steunkaarten te verkopen, tenzij met toestemming van de domeindirectie.
10. Zich buiten de wandelwegen te begeven, behalve op lig- en speelweiden.
11. Sterke dranken of daarvan afgeleide producten (o.a. alcoholpops) in zijn bezit te hebben in het 

Provinciedomein.
12. Drugs te bezitten, zelfs minder dan drie gram voor persoonlijk gebruik.
13. De aanwijzingen op de pictogrammen die beperkingen opleggen (bv. verboden bloemen te 

plukken) niet na te leven.
14. Te schaatsen of zich op het ijs te begeven, tenzij op de toegelaten plaatsen.
15. Te baden of te zwemmen in de fonteinen, roei- en visvijver.
16. Dieren te voederen.
17. Vogels van buiten het domein binnen te brengen.

5.2 Bij inbreuk door bezoekers op de hierboven vermelde verplichtingen en/of beperkingen dienen 
de domeinwachters, politie of ander veiligheidspersoneel de inbreuk zo snel mogelijk te doen stoppen. 
Hiertoe geven zij de nodige richtlijnen of nemen de nodige maatregelen 
( gaande van mondelinge verwittiging over bezwarend beslag van de verboden voorwerpen tot bevel 
tot verlaten van het domein.)

5.3 In geval van bewarend beslag of in bewaring neming op aanvraag zal dit gebeuren op 
verantwoordelijkheid en risico van de betrokken bezoeker. De domeindirectie kan in geen geval 
verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging van deze goederen. Zij kan 
evenmin verplicht worden bepaalde goederen in bewaring te nemen op aanvraag van de bezoeker.

5.4 Bij weigering door de bezoek(st)er te voldoen aan de gegeven richtlijnen kan artikel 4.9 van dit 
reglement van toepassing worden gebracht.

Artikel 6 Gedragsregels
De recreanten worden verzocht volgende gedragsregels op te volgen:
- Afval achter te laten in de daarvoor bestemde vuilbakken.
- De speel- en ontspanningstuigen of andere installaties enkel te gebruiken voor de doeleinden 

waarvoor ze bestemd zijn.
- De bloemperken of het struikgewas niet te betreden.
- De planten en bomen niet te beschadigen of weg te nemen.

Artikel 7. Begeleiding van jongeren

7.1 Jongeren jonger dan 14 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 zijn/haar identiteitskaart.
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- 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 jongere gevraagd worden.

7.2 Jongeren beneden de 14 jaar die wensen gebruik te maken van het groepstarief, moeten per 
groep van twaalf jongeren steeds vergezeld zijn van een persoon die als verantwoordelijke door 
zijn/haar handtekening het groepstarief aanvraagt.

Artikel 8. Schadevergoeding

Bij beschadiging, oneigenlijk gebruik of het vuil achterlaten van materiaal, installatie of gebouwen 
kunnen de gebruik(st)ers verantwoordelijk worden gesteld en kan schadevergoeding worden geëist.

Artikel 9. Gebruik van voertuigen

- De wegen van het domein zijn in principe afgesloten voor het verkeer. De voertuigen moeten 
geparkeerd worden op de daartoe ingerichte parkeerplaatsen. Voertuigen die op verboden 
plaatsen geparkeerd worden, kunnen worden weggesleept, na tussenkomst van de politie, op 
risico en kosten van de eigena(a)r(es).

- Dienstvoertuigen, voertuigen van het personeel en van leveranciers, voertuigen van openbaar nut, 
zoals politievoertuigen, brandweerwagens en voertuigen die nodig zijn voor onderhouds- of 
herstellingswerken of andere opdrachten uit te voeren, zijn in het Provinciedomein toegelaten.

- Het is niet toegelaten fietsen (met uitzondering de fietsen die moeten beschouwd worden als 
speelgoed), bromfietsen, elektrocars, gocarts, skateboards, rolschaatsen en skeelers in het 
domein binnen te brengen en of te gebruiken.

- Geen enkel voertuig mag sneller rijden dan 20 km/uur.
- Enkel bij occasionele gelegenheden en mits de directie uitdrukkelijk toestemming verleent kunnen 

ruiters worden toegelaten in het Provinciedomein.
- De bepalingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en van het algemeen 

reglement van de politie op het wegverkeer zijn in het Provinciedomein en zijn parkeerterreinen 
van toepassing.

- Inbreuken op dit artikel zullen op dezelfde wijze worden behandeld als deze in artikel 5.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

De provincie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen ten gevolge van 
abnormaal of onvoorzichtig gebruik van de aanwezige infrastructuur en uitrustingen.

HOOFDSTUK 2: BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 11. Sport- en spelaccommodaties

11.1 Minicars

Het gebruik van de minicars is voorbehouden voor kinderen van 4 tot 10 jaar.

11.2 Sportterreinen

- De aanvragen voor ingebruikneming van sportterreinen worden ingediend per wedstrijd/gebruik.
- Het gebruik van de atletiekbaan en/of voetbalveld mag nochtans niet samenvallen met andere 

activiteiten in club- of groepsverband waarvoor toestemming verleend werd tot het gebruik van 
deze accommodatie.

- Het dragen van gepaste tennisschoenen is verplicht voor de ingebruikneming van tennisterreinen.
- De directeur of de domeinwachter stelt vast of de sportaccommodatie al dan niet bespeelbaar is.
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11.3 Minigolf

- De golfbaan is voorbehouden aan volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar. Kinderen tot 8 jaar 
moeten vergezeld zijn van een toezichthoudende volwassene die aansprakelijk kan gesteld
worden.

- Elke speler is verantwoordelijk voor de golfstick, de bal, het kaartje en het potlood die hij/zij 
ontvangt bij de aanvang van het spel. Ingeval zij niet worden binnengebracht of bij verlies zal een 
vergoeding aangerekend worden volgens tarieven vastgesteld door de provincieraad.

- Elk ticket geeft recht op één volledige omloop.

11.4 Varen

- Het is verboden recht te staan in de vaartuigen, van vaartuig te wisselen of een vaartuig aan het 
schommelen te brengen.

- Het is verboden elkaar opzettelijk aan te varen.
- Na gebruik van de vaartuigen dienen deze terugbezorgd te worden aan de verantwoordelijke 

persoon van de aanlegsteigers.
- Bij schade zal een vergoeding aangerekend worden.
- Het is verboden andere gebruikers tijdens het varen lastig te vallen of hen bij het varen te 

hinderen.

Artikel 12. Vissen

- Er mag alle dagen tijdens de openingsuren gehengeld worden gedurende de periode van 1 maart 
tot 31 december.

- Iedere visser mag vissen met twee hengels, voorzien van één haak per hengel, die in zijn 
onmiddellijk bereik moeten liggen.

- De niet-bewaakte hengels kunnen in beslag genomen worden.
- Het stropen, dreggen en andere middelen tot visstroperij zijn verboden.
- Het is niet toegelaten ondermaatse vis of teveel aan vis mee te nemen. De afmetingen en 

beperkingen zijn de volgende:
 snoek - meer dan 45 cm: 2 stuks;
 karper - meer dan 25 cm: 3 stuks;
 zeelt of lauw: meer dan 25 cm: 1 stuk;
 voorn (alle soorten witvis) - meer dan 12 cm: 15 stuks;
 brasem - meer dan 20 cm: 15 stuks;
 baars - meer dan 15 cm: 5 stuks.
- Karpers groter dan 35 cm worden teruggezet in de vijvers.
- Het is niet toegelaten een ijzeren leefnet, ankerkuil of andere staande netten te gebruiken om de 

gevangen vis te bewaren. Het schepnet mag alleen gebruikt worden om de met de hengel 
gevangen vis weg te nemen.

- Het gebruik van de vishaak is niet toegelaten.
- Lokaas met meelspijzen, rode vleesmaden en scheikundige stoffen teneinde de vis te bedwelmen 

of te vergiftigen zijn verboden. Het gebruik van volle graankorrels en hennep is wel toegelaten.
- De vissnoeren moeten loodrecht op de vijverkant liggen.
- Iedereen is ertoe gehouden zijn visplaats rein te houden en alle afval in de daartoe bestemde 

vuilnisbakken te deponeren.
- Het is verboden stukken vissnoer achter te laten.

Artikel 13. Trekkershutten

13.1 De trekkershutten kunnen als volgt gereserveerd worden:
- Per post - De reservatie is definitief na ontvangst van het ondertekende reserveringsformulier.
- Via e-mail - De reservatie is definitief na ontvangst van het ondertekende reserveringsformulier.
- In functie van de beschikbaarheid, is het mogelijk om op het moment zelf te reserveren. In dat 

geval is de reservatie definitief wanneer het Provinciedomein het ondertekende 
reserveringscontract in ontvangst neemt.

13.2 Betalingen gebeuren op het vermelde rekeningnummer of ter plaatse (zie contract).
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13.3 Betalingen via het rekeningnummer gebeuren uiterlijk op de in het contract vermelde datum. Bij 
laattijdige betaling kan de reservering door de provincie geannuleerd worden. Eventuele bankkosten 
vallen ten laste van de huurder.

13.4 De kostprijs omvat de huur van de trekkershut, inclusief taksen voor maximaal 4 personen. Het 
elektriciteitsverbruik is hierin inbegrepen.

13.5 De trekkershut biedt onderdak aan 4 personen en omvat 4 bedden, een tafel met 4 stoelen, een 
elektrisch fornuis en verwarming. Een kussensloop en slaapzak worden door de gebruiker zelf 
meegebracht. Een keukenset kan ter plaatse gehuurd worden voor 5 euro.

13.6 De toegang tot het recreatiedomein is inbegrepen bij overnachting in de trekkershut voor de 
duur van het verblijf.

13.7 Bij aankomst in de trekkershut dient het aanwezige materiaal vergeleken te worden met de 
inventaris die uithangt. Als er iets niet in orde is, moet dit binnen een uur na aankomst gemeld worden 
aan de domeinwachter. Het gsm-nummer van de domeinwachter staat vermeld in het contract.

13.8 De trekkershutten worden verhuurd van 1 maart tot 31 oktober. De maximum verblijfsduur is 
drie nachten. Aanmelden kan tussen 17 en 19 uur; bij vertrek dient uiterlijk om 11 uur de hut verlaten 
te worden.

13.9 De huurder is verplicht de hut opgeruimd en gepoetst achter te laten; in de hut is hiervoor het 
nodige schoonmaakgerief aanwezig.

13.10 Als de hut vuil wordt achtergelaten, wordt een vergoeding aangerekend waarvan het bedrag 
bepaald wordt door de provincieraad in het reglement op het gebruik van de infrastructuur van de 
provinciedomeinen van 14 juni 2011.

13.11 Huisdieren zijn niet toegelaten.

13.12 Provinciedomein Huizingen kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor eventuele 
tekortkomingen of schade aangericht door derdegebruikers en/of de dienstverlening.

13.13 Bij geschillen is enkel de rechtbank van Leuven bevoegd.

13.14 Annuleringsvoorwaarden:
– annuleringen dienen per brief, e-mail of telefonisch te gebeuren.
– Tot 2 weken voor afreis 50%.
– Minder dan 2 weken voor de afreis: 100%.

Artikel 14. Zwembad

Het zwembadcomplex is ingedeeld in een administratief en commercieel complex, een ligweide en 
een omheind zwemgedeelte met de zwembaden.

14.1 Het zwembadcomplex mag slechts langs de daartoe bestemde ingang betreden worden. Iedere 
gebruiker moet op elk moment een geldig toegangsbewijs kunnen tonen. Kinderen tot 14 jaar moeten 
vergezeld zijn van een toezichthoudende volwassene die aansprakelijk kan gesteld worden.

14.2 De directie heeft het recht om elk persoon de toegang te verbieden of te ontzeggen die een 
gevaar blijkt te zijn voor de veiligheid en gezondheid van de aanwezige bezoekers.

14.3 In het zwemgedeelte is het verboden:

- zich in een grote diepte te begeven zonder voldoende te kunnen zwemmen.
- Gewaagde oefeningen uit te voeren.
- Rond de bassins te lopen of door spelen andere baders te storen.
- Andere zwemmers lastig te vallen of hen te hinderen bij het zwemmen.
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- Gebruik te maken van luchtbedden en zuurstofapparaten behalve bij bijzondere manifestaties of 
speeluren georganiseerd door het provinciebestuur.

- Het reddingsmateriaal te gebruiken zonder dat noodzakelijk is of zonder toestemming gebruik te 
maken van het leermateriaal.

- Het personeel te hinderen bij het toezicht.
- Deze ruimte voorbehouden aan de zwemmers met schoenen, frisdrank en snoepgoed te 

betreden.

14.4 Het zwemgedeelte mag slechts betreden worden in zwemkleding uitsluitend bestaande uit:
- voor de mannelijke bezoekers: een zwembroek; lange shorts en bermuda's zijn verboden.
- voor de vrouwelijke bezoekers: een eendelig zwempak of bikini.

14.5 Het zwemgedeelte mag slechts betreden worden langs de daartoe bestemde toegangspoorten. 
De baders moeten het er aanwezige stortbad en de voetsproeiers gebruiken alvorens het 
zwemgedeelte te gebruiken.

14.6 De baders dienen zich te schikken naar de richtlijnen en de eventuele beperkingen opgelegd 
door de redders ( bv. verbod te springen of te duiken).

14.7 Het is enkel toegelaten zeep te gebruiken in de stortbaden aan de kleedkamers.

14.8 Bij diefstal of verlies van de sleutel van de kledingskastjes moet een vergoeding betaald worden 
volgens de tarieven vastgesteld door de provincieraad.

14.9 Zwemonderricht door derden in georganiseerd verband gegeven tijdens de openingsuren wordt 
niet toegestaan.

14.10 Het verblijf tot de kleedruimtes en de douches is slechts toegelaten de tijd nodig om zich te 
omkleden, zich te douchen en/of zijn persoonlijke zaken op te bergen of op te halen in de voorziene 
kleerkastjes.

14.11 De domeindirectie kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij verlies of diefstal van goederen 
in het zwembadcomplex zelfs niet bij braak op de kleerkastjes.

Artikel 15. Strafbepaling

Bij inbreuken op de artikelen 9 tot en met 14 kunnen de parkwachters, het veiligheidspersoneel of de 
politie de gebruikende bezoeker het mondeling bevel geven om zich in orde te stellen met de 
fungerende regels. Bij weigering hieraan gevolg te geven kan artikel 4.9 van dit reglement van 
toepassing worden gebracht. 

Artikel 16. Parkeerreglement

16.1 De bepalingen van de wegcode zijn van toepassing op de provinciale parkeerterreinen.

16.2 De toegang is verboden voor ruiters, landbouw- en kermisvoertuigen en voertuigen die 
gevaarlijke goederen vervoeren, tenzij met goedkeuring van de directie.

16.3 Het is verboden de voertuigen te hinderen door voorwerpen op het parkeerterrein achter te 
laten of door er enige belemmering aan te brengen.

16.4 Het is verboden een voertuig zo te parkeren dat het andere bezoekers hindert.

16.5 Een algemeen inhaalverbod is van kracht.

16.6 De bestuurders moeten te allen tijde de aanwijzingen opvolgen die door de domeinwachters 
worden gegeven.

16.7 De stallingen voor voertuigen zijn onbewaakt.
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16.8 De directie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schadegevallen die zich 
voorgedaan hebben op het parkeerterrein.

HOOFDSTUK 3: BEKENDMAKING EN INWERKINGTREDING

Artikel 17.

Alle vroegere reglementen van orde in het Provinciedomein Huizingen worden opgeheven.

Artikel 18.

Dit besluit treedt onmiddellijk in werking.

Artikel 19.

Dit reglement van orde zal overeenkomstig de bepalingen van het artikel 180 van het Provinciedecreet 
worden bekendgemaakt in het bestuursmemoriaal van de provincie Vlaams-Brabant.

Artikel 20. 

Dit reglement van orde wordt aan de burgemeester van Beersel bezorgd om toegevoegd te worden 
aan het plaatselijk politiereglement.
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