
RETRIBUTIEREGLEMENT VRIJETIJDSINFRASTRUCTUUR 

 

Artikel 1. Overzicht vrijetijdsinfrastructuur 
Met ingang van 01/09/2020 en voor een termijn eindigend op 31/12/2025 wordt een retributie 
geheven op het gebruik van de hierna genoemde vrijetijdsinfrastructuur: 
 

1) Voor sociocultureel gebruik: 
- Lokalen van het gemeenschapscentrum 

o Rabboenizaal Spijker, Lindendreef 37, 2320 Hoogstraten 
▪ Polyvalente zaal Rabboeni – max 600 personen 
▪ Polyvalante zaal cafetaria Rabboeni – max 200 personen 

o Ontmoetingsruimte bib, Lindendreef 1b, 2320 Hoogstraten – max 50 personen 
o Auditorium IKO, Buizelstraat 11, 2320 Hoogstraten – max 48 personen 

 
- Polyvalente zaal 4-5-6, Gemeenteplein, 2328 Meerle 

 
- Het Raadhuis, Gemeenteplein, 2328 Meerle 

 
- Refters gemeentelijke basisscholen 

o Refter GBS Hoogstraten, Gravin Elisabethlaan 21, 2320 Hoogstraten 
o Speelplaats GBS Hoogstraten, Gravin Elisabethlaan 21, 2320 Hoogstraten 
o Refter GBS De Wijsneus, Worteldorp 13, 2323 Wortel 
o Speelplaats GBS De Wijsneus, Worteldorp 13, 2323 Wortel 
o Refter GBS De Meerpaal, Terbeeksestraat 6, 2321 Meer 
o Refter GBS ‘t Dreefke, Kapelweg 2, 2328 Meersel-Dreef 

 
2) Voor gebruik voor sport- en beweegactiviteiten: 

Grootte 0,5 unit: 
- Polyvalente zaal Sportoase, Katelijnestraat 31, 2320 Hoogstraten 

Grootte 1 unit:  
- Turnzaal Gemeenteschool Hoogstraten, Gravin Elisabethlaan 21, 2320 Hoogstraten 

- Turnzaal De Wijsneus, Worteldorp 13, 2323 Wortel (toegang via Kerkpad) 

- Turnzaal Scharrel, Witherenweg 2, 2322 Minderhout 

- Turnzaal De Meerpaal, Terbeeksestraat 6, 2321 Meer 

- Turnzaal Meerle, Ulicotenseweg 1, 2328 Meerle 

- Turnzaal ’t Dreefke, Kapelweg 2, 2328 Meersel-Dreef 

Grootte 2 units (met mogelijkheid om 1/2de of 2/2de te huren):  
- Turnzaal Klein Seminarie, Vrijheid 234, 2320 Hoogstraten (toegang via Katelijnestraat) 

- Sporthal ASO Spijker, Lindendreef 37, 2320 Hoogstraten 

- Kunstgrasveld vzw Spijker, Lindendreef 37, 2320 Hoogstraten (toegang via 

Gelmelstraat) 

Grootte 3 units (met mogelijkheid om 1/3de, 2/3de of 3/3de te huren):  
- Sporthal Klein Seminarie, Vrijheid 234, 2320 Hoogstraten (toegang via Katelijnestraat) 

- Sporthal VITO, Gravin Elisabethlaan 30, 2320 Hoogstraten (toegang via Karel 

Boomstraat) 

- Sporthal VTI Spijker, Gelmelstraat 62, 2320 Hoogstraten 

Gebruik en voorwaarden van gemeentelijke infrastructuur die niet expliciet vermeld staat in 
bovengenoemd overzicht is steeds te bespreken met de gebouwverantwoordelijke van die locatie.  
 
Artikel 2. Definitie ‘gebruik’ 
Onder het gebruik van vrijetijdsinfrastructuur wordt verstaan het naakte gebruik van een 
accommodatie, met een niet-permanent karakter, met inbegrip van verlichting en verwarming.  



 
Specificaties en modaliteiten omtrent reservatie en gebruik staan vermeld in de respectievelijke 
huishoudelijke reglementen van de verschillende infrastructuren.  
 
Artikel 3. Gebruikerscategorieën 
De vrijetijdsinfrastructuur wordt ter beschikking gesteld aan volgende categorieën van gebruikers:  

- Categorie 0: stadsdiensten en adviesraden 

- Categorie 1: (geregistreerde) Hoogstraatse verenigingen en inwoners 

- Categorie 2: niet-Hoogstraatse verenigingen en inwoners 

- Categorie 3: commerciële organisaties en zelfstandige lesgevers  

  
Artikel 4. Retributie voor vrijetijdsinfrastructuur bestemd voor socioculturele activiteiten 
 
Artikel 4.1 Lokalen van het Gemeenschapscentrum  
 
De verschuldigde retributie voor het gebruik van de lokalen van het Gemeenschapscentrum en 
bijhorende materialen bedraagt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opmerking: Voor de Rabboenizaal is het mogelijk om kosteloos op te bouwen en/of af te breken 
(als de agenda dit toelaat). De zaal wordt dan niét verwarmd. Indien wel verwarmd, geldt het 
repetitietarief. Kosteloos opbouwen en afbreken is beperkt tot maximum één dag voor en één dag 
na de activiteit. 
Opmerking: Indien gebruik gemaakt wordt van de Rabboenizaal is er de optie om gebruik te 
maken van theatertechnisch materiaal van het gemeenschapscentrum. Raadpleeg het 
huishoudelijk reglement voor de modaliteiten rond de standaardset en de uitgebreide set.  
Opmerking: Indien de Rabboenizaal gehuurd wordt, is gebruik van de cafetaria inbegrepen in deze 
huurprijs.  
 
Artikel 4.2 Polyvalente zaal 4-5-6 Meerle 
Voor de polyvalente zaal ‘4-5-6’ in Meerle werd volgende retributie bepaald: 
 

Ruimte Categorie 0 Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 

Dag Dag Dag Dag 

Polyvalente zaal 
Rabboeni Spijker + 
standaardset techniek 

0 225 340 450 

Polyvalente zaal 
Rabboeni Spijker + 
uitgebreide set techniek 

0 225 600 900 

Repetitietarief 
Rabboeni Spijker 

0 115 115 115 

Cafetaria Rabboeni + 
standaardset techniek 

0 100 125 150 

Vergaderlokaal 
hoofdbibliotheek 
Hoogstraten 

0 25 30 35 

Auditorium IKO 
 

0 50 60 70 



 
 
 
 
 
 
 

*Voor geregistreerde Hoogstraatse jeugd- en ouderenverenigingen, en voor gebruik door jeugd (-
18 jaar) van andere geregistreerde Hoogstraatse verenigingen geldt dat zij slechts 50% van de 
retributie van categorie 1 dienen te betalen.  
 
 
Artikel 4.3 Raadhuis Meerle 
Voor het Raadhuis Meerle werd volgende retributie bepaald: 

 
Opmerking: Voor het Raadhuis is het mogelijk om kosteloos op te bouwen en/of af te breken (als 
de agenda dit toelaat). De zaal wordt dan niét verwarmd. Kosteloos opbouwen en afbreken is 
beperkt tot maximum één dag voor en één dag na de activiteit. 
 
 
Artikel 4.4 Refters en speelplaatsen van de gemeentelijke basisscholen 
Voor de refters en speelplaatsen van de gemeentelijke basisscholen werd volgende retributie 
bepaald: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Voor geregistreerde Hoogstraatse jeugd- en ouderenverenigingen, en voor gebruik door jeugd (-
18 jaar) van andere geregistreerde Hoogstraatse verenigingen geldt dat zij slechts 50% van de 
retributie van categorie 1 dienen te betalen.  
 
Artikel 5. Retributie voor vrijetijdsinfrastructuur bestemd voor sport- en beweegactiviteiten 
 
Artikel 5.1 Turnzalen gemeentelijke en vrije basisscholen:  
Voor turnzaal gemeenteschool Hoogstraten, De Wijsneus, Scharrel, De Meerpaal, De Klimtoren en 
’t Dreefke werd volgende retributie bepaald: 
 

Ruimte Cat. 0 Cat. 1 Cat. 1 jeugd * Cat. 2 + 3 
Sportzaal, kleedkamers 
en douches (uurtarief) 

0 7 3 14 

Ruimte Categorie 0 Categorie 1* Categorie 2 Categorie 3 

Dagdeel Dagdeel Dagdeel Dagdeel 

Polyvalente zaal ‘4-5-6’ 0 10 NVT NVT 

Ruimte Categorie 0 Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 
Dagdeel Dag 

 
Dagdeel Dag Dagdeel Dag Dagdeel Dag 

Raadzaal 
 
 

0 0 10 30 NVT NVT NVT NVT 

Vergaderlokaal 
 
 

0 0 5 15 10 30 15 45 

Cafetaria 
 
 

0 0 10 30 NVT NVT NVT NVT 

Ruimte Categorie 0 Categorie 1* Categorie 2 Categorie 3 

Dagdeel Dagdeel Dagdeel Dagdeel 

Refter  0 10 NVT NVT 

Speelplaats 0 10 NVT NVT 



Kleedkamers en douches 
(dagtarief) 

0 14 NVT 28 

 
* Tarief categorie 1 jeugd is enkel geldig voor geregistreerde Hoogstraatse jeugd- en 
ouderenverenigingen en voor gebruik door jeugd (-18 jaar) van andere geregistreerde 
Hoogstraatse verenigingen.  
 
Artikel 5.2 Andere sportinfrastructuur 
De verschuldigde retributie voor andere sportinfrastructuur dan vermeld in artikel 5.1 is 
afhankelijk van de grootte van de infrastructuur (zie artikel 1) en bedraagt:  
 

Grootte Infrastructuur Cat. 0 Cat. 1 Cat. 1 jeugd * Cat. 2 + 3 
0,5 unit (uurtarief) ** 0 5 2 NVT 
1 unit (uurtarief) ** 
= 1/2de bij 2 units 
= 1/3de bij 3 units  

0 7 3 NVT 

2 units (uurtarief) ** 
= 2/3de bij 3 units 

0 12 5 NVT 

3 units (uurtarief) ** 0 15 7 NVT 
 
* Tarief categorie 1 jeugd is enkel geldig voor geregistreerde Hoogstraatse jeugd- en 
ouderenverenigingen en voor gebruik door jeugd (-18 jaar) van andere geregistreerde 
Hoogstraatse verenigingen.  
** Gebruik kleedkamers en douches inbegrepen.  
 
Artikel 6: voorschot en annulering 
De retributie voor het gebruik van de lokalen is verschuldigd door eenieder die gebruik maakt van 
de vrijetijdsinfrastructuur van de stad.  
 
Er wordt geen voorschot aangerekend voor gebruik van de infrastructuur. Het volledige saldo dient 
vereffend te worden na de activiteit, wanneer het stadsbestuur voor deze retributie een 
betalingsuitnodiging opmaakt aan de gebruiker/organisator. Vanaf het moment dat de stad een 
reservatie bevestigt, geldt de locatie als gereserveerd en is een retributie verschuldigd.  
 
In het voorkomend geval dat een annulering zich opdringt, gelden hiervoor specifieke richtlijnen. 
Deze staan beschreven in de respectievelijke huishoudelijke reglementen van de locaties. 
 
Artikel 7: bijkomende retributies 
Indien na afloop van de activiteit de ontleende sleutel en/of toegangsbadge niet wordt ingeleverd 
of hier schade aan is, zal hiervoor een bijkomende retributie worden aangerekend bij de 
betalingsuitnodiging. Daarbij zullen volgende retributies gehanteerd worden: 

- Sleutel: 50 EUR 

- Toegangsbadge: 50 EUR 

 
Het is ten strengste verboden sleutels te laten bijmaken. Indien een extra sleutel noodzakelijk is 
voor de organisatie van langlopende reeksen, en deze moet bijgemaakt worden, zal de stad 
hiervoor een retributie van 50 EUR aanrekenen.  
 
De gepresteerde uren van het stadspersoneel worden aangerekend volgens de geldende tarieven 
en toeslagen, indien bij verhuringen: 

- Op vraag van de gebruiker/organisator de afgesproken uurroosters m.b.t. de aanwezigheid 

van personeel worden overschreden. 



- Het opruimen/schoonmaak niet of onvoldoende is gebeurd tegen het afgesproken 

moment. 

 
Voor het beschadigen en/of verlies van materiaal en/of van infrastructuur wordt de kostprijs of 
herstellingskost van het betreffende materiaal aangerekend.  
 
Het college van burgemeester en schepenen kan van bovenstaande bepalingen gemotiveerd 
afwijken.  
 
Artikel 8: De invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen 
 
Wanneer een gebruiker de verschuldigde retributie niet betaalt, voorziet 
artikel 177 van het decreet lokaal bestuur in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen 
met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. 
 
 


