
 

 

 
 

 
 

 

 
   

Artikel 1 Aanleiding 
 

Dit reglement werd opgemaakt in functie  van een veilig en correct gebruik van het skateterrein en de 
skatetoestellen. 

 

Artikel 2 Toepassingsgebied 
 

Dit reglement is van toepassing op iedereen die het terrein betreedt. 
 

Artikel 3 Procedure 
 

Artikel 3.1 Aanmelden 

 
Het skateterrein is vrij toegankelijk voor skateboarders, skeelers, inlineskaters, BMX’ers en 

stuntsteppers van alle leeftijden en dit van 9 tot 22 uur. 
 

Artikel 4 Algemene bepalingen 

 
Artikel 4.1 Eigenaar 

 
Het skateterrein staat onder het beheer van lokaal bestuur Berlare, Dorp 22, 9290 Berlare.  

Indien de omstandigheden dit vereisen, en bij inbreuken op dit reglement kan het lokaal bestuur 
beslissen: 

- Het skateterrein tijdelijk te sluiten 

- Het gebruik door een vereniging, club of particulier te verbieden.  
Problemen of gebreken kunnen steeds gemeld worden aan de dienst recreatie en ondernemen via 052 

43 25 61 of jeugd@berlare.be.  De actuele contactgegevens vind je steeds terug op de website van 
het lokaal bestuur. Indien de situatie dit vereist is er het algemeen noodnummer 112. 

 

Artikel 4.2 Toegankelijkheid en gebruik 
 

Door het betreden van het skateterrein, is iedere gebruiker gebonden aan dit gebruikersreglement. 
Wie de voorwaarden niet naleeft, de goede orde en het sportgebeuren op het terrein verstoort, 

beschadigingen aanbrengt, de veiligheid in het gedrang brengt, kan van het terrein verwijderd worden 

en (tijdelijk) de toegang ontzegd worden. 
 

Artikel 4.2.1 Het is verboden om op of aan het terrein 
 

- Schade toe te brengen; 
- Glazen verpakkingen (glazen, flessen) mee te brengen; 

- Storend lawaai te maken; 

- Graffiti, stencils of stickers aan te brengen; 
- Eigen toestellen of attributen op het terrein te plaatsen; 

- Door de wadi’s en groenomheining te lopen; 
- De skate-infrastructuur te betreden met fietsen, elektrische step, reguliere step, waveboard, 

longboard. 

Het algemeen politiereglement is ten alle tijden van toepassing. 
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Artikel 4.2.2 weersomstandigheden 

 
Bij slechte weersomstandigheden (sneeuw, ijzel, gladheid,…) kan er geen gebruik worden gemaakt 

van het skate-infrastructuur.  

  
Artikel 4.2.3 het is wenselijk (aanbevolen) 

 
- Een helm en valbescherming (pols- ellenboog en kniebeschermers) te dragen; 

- Kinderen onder de 10 jaar door een meerderjarige worden begeleid. 
 

 

Artikel 4.2.4 Orde en netheid 
 

Afval dient in de daartoe voorziene vuilnisbakken te worden gegooid. De gebruikers hebben de 
verantwoordelijkheid om de skate-infrastructuur ordelijk te houden. Hiervoor zal er voldoende 

materiaal ter beschikking worden gesteld.  

Het gemeentebestuur staat in voor het onderhoud van de groenomgeving en de 
infrastructuuraspecten. 

 
Artikel 4.2.5 Respect 

 
Skaters, skateboarders, stuntsteppers en BMX’ers hebben respect voor elkaar. Iedereen heeft 

evenveel recht om van het skateterrein gebruik te maken. Aanstootgevend gedrag, discriminatie en 

iedere vorm van agressie (verbaal, fysiek, mentaal) wordt niet getolereerd.  
Respecteer daarnaast ook de omwonenden en de beplanting rondom het skateterrein. 

 
Artikel 4.2.6 Parkeermogelijkheden 

 

Auto’s en motorfietsen moeten op de hiertoe aangeduide plaatsen worden gestald.  Voor fietsers is er 
fietsenstalling voorzien op het terrein.  

De brandweg voor het skateterrein dient ten alle tijden gevrijwaard te blijven.  
 

Artikel 4.3 Schade of oneigenlijk gebruik 

 
Schade die door de gebruikers veroorzaakt wordt, moet door hen vergoed worden. Beschadigingen 

aan de infrastructuur dienen meteen aan het lokaal bestuur gemeld te worden. De actuele 
contactgegevens vind je steeds terug op de website van het lokaal bestuur. 

 
Artikel 5 Slotbepalingen 

 

Artikel 5.1 Aansprakelijkheid 
 

Het lokaal bestuur Berlare is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of schade van 
persoonlijk materiaal. Evenmin is het verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade ten gevolge van 

daden door een gebruiker aan derden. 

 
Artikel 5.2 Akkoord 

 
Bij het betreden van het terrein verklaart de gebruiker zich akkoord met het reglement.   

 
Artikel 6 Inwerkingtreding 

 

Dit reglement treedt in werking op 24 juni 2022.  
 

 


