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            REGLEMENT:  

 
SKATEPARK SCHASELBERG 

Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 27/06/2017 

 

Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 27/10/2020 

 

 

 

Artikel 1:  

 

De op het skatepark aanwezige toestellen zijn enkel toegankelijk voor skateboarders, 

skeelers, steps, rolschaatsers en inlineskaters. 

 

BMX–fietsen worden niet toegelaten op de skatetoestellen. 

 

Artikel 2:  

 

Het skatepark is het hele jaar door toegankelijk van maandag tot zondag van 8.30 uur 

tot uiterlijk 22 uur. 

Om zich te verzekeren van de nodige verlichting kan -binnen deze gebruiksuren- beroep 

worden gedaan op een betaalautomaat. 

Per inworp van een muntstuk ter waarde van € 0,50 wordt betrokken accommodatiedeel 

voor een tijdsduur van 30 minuten belicht 

 

Artikel 3:  

 

Uiteraard dient altijd de rust van de buurtbewoners gerespecteerd te worden. 

Lawaaihinder door muziek, bromfietsen, roepen, radio’s … moet vermeden worden. 

 

Artikel 4:  

 

De skatetoestellen zijn eigendom van het gemeentebestuur. Aan de skatetoestellen 

mogen in geen geval veranderingen worden aangebracht. Op geen enkel toestel mogen 

graffiti en andere tekens onder welke vorm dan ook, aangebracht worden. 

 

Artikel 5:  

 

Iedereen is hoffelijk en geeft ook aan anderen de kans om gebruik te maken van de 

toestellen. 

 

Artikel 6:  

 

Het is verboden de omliggende grasvelden, looppiste en voetbalterreinen te betreden. 

 

Artikel 7:  

 

Voor de eigen veiligheid is het dragen van bescherming verplicht. 

 

Artikel 8:  

 

De gebruikers van het skatepark zijn verantwoordelijk voor het netjes houden ervan. 

Afval hoort thuis in de vuilnisbak. 
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Artikel 9:  

 

Bij overtreding van deze afspraken kan de gebruiker 2 maanden geschorst worden of kan 

het skatepark gesloten worden. Bij geval van vandalisme of andere ernstige 

overtredingen wordt ook de politie verwittigd. 

 

Bij problemen wordt de afdeling Welzijn en Vrije Tijd verwittigd op het nummer  

052 31 94 62. Bij ernstige en/of dringende problemen wordt de politie verwittigd op het 

nummer 0800 90 333. 


