
GR 29 april 2019 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTINFRASTRUCTUUR HOOGSTRATEN 

Algemene bepalingen 

Artikel 1 

Dit reglement is van toepassing op volgende sportinfrastructuur die via de stad ter 

beschikking wordt gesteld: 

- Turnzalen van Gemeentelijke Basisschool (Hoogstraten), De Wijsneus (Wortel), Scharrel 

(Minderhout), De Meerpaal (Meer), De Klimtoren (Meerle) en ’t Dreefke (Meersel-Dreef) en 

Klein Seminarie 

- Polyvalente zaal Sportoase (gevechtssportenlokaal) 

- Sporthal VITO, Klein Seminarie, Instituut Spijker en VTI Spijker 

- Kunstgrasveld vzw Spijker 

Artikel 2: 

De sportinfrastructuur wordt in zijn geheel of gedeeltelijk ter beschikking gesteld onder de 

voorwaarden hierna bepaald en tegen betaling van de tarieven vastgesteld door de 

gemeenteraad. De gebruiker ontvangt hiervoor een factuur. 

Artikel 3: 

De sportruimtes en het sanitair zijn openbare gebouwen, dus roken is ten strengste 

verboden.  

Artikel 4: 

Indien de gebruiker schade veroorzaakt aan de gebruikte infrastructuur en/of materialen zal 

deze door de gebruiker vergoed worden. 

Artikel 5: 

De sportruimtes mogen enkel betreden worden met aangepast sportschoeisel dat geen 

sporen nalaat op de sportvloer. Het dragen van buitenschoeisel is absoluut verboden.  

Artikel 6:  

Het is verboden te eten of te drinken in de sportruimtes. Enkel water is toegestaan.  

Artikel 7:  

De sportruimtes mogen enkel gebruikt worden voor sportactiviteiten. Het organiseren van 

feestjes is verboden.  

Artikel 8: 

Na gebruik moet de sportruimte en het sanitair in de oorspronkelijke staat achtergelaten 

worden, wat wil zeggen dat alle materialen op dezelfde plaats terug in de berging worden 

geplaatst en eventueel afval in de vuilnisbak.  

Artikel 9: 

De gebruikers mogen eigen sport- of andere materiaal niet in de sportinfrastructuur 

achterlaten tenzij met voorafgaande toestemming van de sportdienst. De stad kan niet 

aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging van dit materiaal.  

Artikel 10: 

Gebruik van de sportinfrastructuur kan enkel mits reservatie bij de sportdienst. De gebruiker 

dient bericht te laten aan de sportdienst bij gelijk welke wijziging met betrekking tot de 

reservatie. Het niet gebruiken van de sportinfrastructuur sluit in principe de betaling van de 

vergoeding niet uit.  



 

Reservatieprocedure en gebruik sportinfrastructuur voor seizoensreservaties 

Artikel 11: 

De aanvraag voor een seizoensreservatie (gebruik volgens een bepaald herhalingspatroon 

over een periode van minimaal 6 maanden) kan enkel gebeuren via het aanvraagformulier 

dat beschikbaar is op de website van de stad of op de sportdienst. De seizoensaanvragen 

worden besproken met de sportdienst en behandeld volgens de prioriteitenlijst: 

1) Op basis van soort gebruiker: 

1.1) Erkende Hoogstraatse vereniging 

1.2) Niet-erkende Hoogstraatse vereniging of inwoner van Hoogstraten zonder commercieel 

doel 

1.3) Buitendorpse vereniging 

1.4) Zelfstandige lesgever/gebruiker met commercieel doel 

2) Op basis van criteria: 

2.1) Voorrang voor gebruiker die het vorige seizoen de uren huurde. 

2.2) Voorrang voor activiteiten waaraan meerdere personen tegelijk deelnemen. 

 

De sportdienst legt het voorstel van vast uurrooster ter advies voor aan de Sportraad zodat 

ten laatste 20 juni het vast uurrooster beschikbaar is voor de aanvragers.  

Artikel 12: 

Voor seizoensreservaties krijgt de gebruiker een sleutel of wordt de sporthal geopend door 

een conciërge. Gebruikers die meerdere sleutels wensen, dienen deze aan te vragen en 

betalen hiervoor het tarief volgens het retributiereglement sportinfrastructuur. Afspraken 

hieromtrent worden met de sportdienst gemaakt. De gebruiker dient er na gebruik voor te 

zorgen dat alle lichten gedoofd worden en de zaal goed wordt afgesloten.  

Reservatieprocedure en gebruik sportinfrastructuur voor losse reservaties 

Artikel 13: 

De aanvraag voor elk ander gebruik van de sportinfrastructuur dan een seizoensreservatie 

voor de periode vanaf 1 september gebeurt vanaf 16 augustus via de online toepassing: 

https://reservaties.hoogstraten.be. Losse reservaties worden toegewezen volgens 

beschikbaarheid en moment van aanvraag en dienen minimaal 5 dagen vooraf te worden 

aangevraagd.  

Artikel 14: 

Voor losse reservaties moet de gebruiker vooraf een sleutel ophalen bij de dienst voor 

toerisme tenzij de sporthal geopend wordt door een conciërge. Na gebruik wordt deze sleutel 

terug ingeleverd. Sleutels die niet terug binnen worden gebracht, worden aangerekend aan 

het tarief volgens het retributiereglement sportinfrastructuur. Afspraken hieromtrent worden 

met de sportdienst gemaakt. De gebruiker dient er na gebruik voor te zorgen dat alle lichten 

gedoofd worden en de zaal goed wordt afgesloten.  

Slotbepalingen 

Artikel 15:  

Bij reservatie dient de gebruiker te verklaren dat hij / zij kennis genomen heeft van dit 

reglement en dit zal naleven.  

Artikel 16: 

https://reservaties.hoogstraten.be/


Alle niet in het reglement voorziene gevallen alsmede alle betwistingen omtrent de uitvoering 

ervan, worden geregeld door het college van burgemeester en schepenen van de stad 

Hoogstraten na advies van de Sportraad. 

Artikel 17:  

Per infrastructuur kunnen extra voorwaarden opgelegd of faciliteiten toegestaan worden aan 

de gebruikers. De gebruikers worden hiervan schriftelijk verwittigd.  

Artikel 18: 

Dit reglement treedt in werking op 1 mei 2019.  


