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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 28 januari 2020

STADSONTWIKKELING

17 2020_GR_00023 Skatepark de Bres - Aanpassing reglement - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Marc Snoeck; mevrouw Peggy Massien; mevrouw 
Dieuwertje Poté; de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; de heer Pieter Busselot; mevrouw 
Anne Mattot; de heer Hedwig Van Rossem; de heer Marc Picalausa; de heer Mark Demesmaeker; de 
heer Wim Demuylder; de heer Marc Sluys; mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk Van Heymbeeck; de 
heer Rogier Lindemans; de heer Sven Pletincx; de heer André Gorgon; mevrouw Anke Matthys; de 
heer Arno Pirolo; de heer Benjamin Swalens; de heer Bram Vandenbroecke; mevrouw Eva 
Demesmaeker; de heer Jeroen Hofmans; mevrouw Leen Destoop; de heer Louis Van Dionant; 
mevrouw Marijke Ceunen; de heer Pascal Saenen; de heer Yves Demanet; mevrouw Valerie 
Hamelryck; mevrouw Nicky Van Acker; de heer Jan De Winne, Algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Brigitte Moyson; mevrouw Amber Magnus

Beschrijving
Aanleiding en doel
Het huidige reglement voor het skatepark werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 28/10/2008.  
Het reglement vermeldt dat de stad niet verantwoordelijk is voor ongevallen op het skatepark.  Dit is 
strijdig met hogere reglementering en dient aangepast te worden.  Ook ontbreekt de vermelding 
betreffende de noodzaak/verplichting van het dragen van beschermkledij.  Daarnaast stellen de 
diensten jeugd en Openbaar Domein voor het gebruik van stuntsteps toe te laten op het skatepark, 
gezien de regelmatige vraag van kinderen.  De gewone plooisteps blijven verboden.  

Advies en motivering
Hieronder het aangepaste reglement voor het skatepark De Bres (aanpassingen in het geel 
aangebracht):

Skatepark De Bres

Huishoudelijk reglement

Goedgekeurd op de gemeenteraad dd.                                                                                          
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Dit skatepark is eigendom van Stad Halle. 

Onregelmatigheden, beschadigingen worden gemeld via milieu@halle.be of 02 365 95 34.  Bij 
(ernstige) ongevallen wordt 112 gecontacteerd.  

1. Het skatepark mag gebruikt worden vanaf 08.00u ‘s morgens tot 22.00 u ‘s avonds.
2. Het skatepark is bedoeld voor skateboards, BMX-fietsen, blades en stuntsteps.
3. Het dragen van bescherming (hoofd-, pols-, elleboog- en kniebescherming) is verplicht.
4. Heb respect voor alle gebruikers van het skatepark en het atletiekterrein. Zorg er voor dat 

andere sportbeoefenaars ongestoord kunnen sporten. De atletiekpiste is geen zit- of 
parkeerplaats.  

5. Afval hoort in de vuilnisbakken!
6. Omwille van veiligheid, duurzaamheid en het openbaar karakter van ons skatepark zijn 

volgende zaken verboden op het skatepark:
a.    fietsen andere dan van het type BMX en alle gemotoriseerde voertuigen
b.     graffiti en stickers
c.     drugs en alcohol
d.     dieren
e.     aanstootgevend of agressief gedrag
f.       lawaaihinder en elektronisch versterkte muziek
g.     bijkomende ramps, jumps of andere obstakels
h.     competitieve evenementen, demonstraties of initiaties zonder schriftelijke toestemming 
van Stad Halle

Het stadsbestuur zal met cameratoezicht of fysiek controleren of de bepalingen van dit reglement 
worden nageleefd. Overtredingen kunnen beboet worden op basis van de algemene politieverordening 
en GAS-wetgeving. 

Veel plezier!

Juridische gronden
Koninklijk besluit 28 maart 2001 betreffende de veiligheid van speeltoestellen
Koninklijk besluit 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen

 

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
Niet van toepassing

Beleidsinformatie
Niet van toepassing

Besluit
Artikel 1
De raad keurt het reglement van het skatepark De Bres goed. 

Skatepark De Bres



3/4

Huishoudelijk reglement

Goedgekeurd op de gemeenteraad dd.                                                                                          
                                                                                                           

Dit skatepark is eigendom van Stad Halle. 

Onregelmatigheden, beschadigingen worden gemeld via milieu@halle.be of 02 365 95 34.  Bij 
(ernstige) ongevallen wordt 112 gecontacteerd.  

1. Het skatepark mag gebruikt worden vanaf 08.00u ‘s morgens tot 22.00 u ‘s avonds.
2. Het skatepark is bedoeld voor skateboards, BMX-fietsen, blades en stuntsteps.
3. Het dragen van bescherming (hoofd-, pols-, elleboog- en kniebescherming) is verplicht.
4. Heb respect voor alle gebruikers van het skatepark en het atletiekterrein. Zorg er voor dat 

andere sportbeoefenaars ongestoord kunnen sporten. De atletiekpiste is geen zit- of 
parkeerplaats.  

5. Afval hoort in de vuilnisbakken!
6. Omwille van veiligheid, duurzaamheid en het openbaar karakter van ons skatepark zijn 

volgende zaken verboden op het skatepark:
a.    fietsen andere dan van het type BMX en alle gemotoriseerde voertuigen
b.     graffiti en stickers
c.     drugs en alcohol
d.     dieren
e.     aanstootgevend of agressief gedrag
f.       lawaaihinder en elektronisch versterkte muziek
g.     bijkomende ramps, jumps of andere obstakels
h.     competitieve evenementen, demonstraties of initiaties zonder schriftelijke toestemming 
van Stad Halle

Het stadsbestuur zal met cameratoezicht of fysiek controleren of de bepalingen van dit reglement 
worden nageleefd. Overtredingen kunnen beboet worden op basis van de algemene politieverordening 
dd. en GAS-wetgeving. 

Veel plezier!

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

     
Algemeen Directeur
Jan De Winne

Voorzitter van de 
Gemeenteraad
Bertrand Demiddeleer


