
Vaststellen reglement van inwendige orde en tarief atletiekinfrastructuur De 

Valkaart 

 

De Gemeenteraad,  

Gelet op de doelstellingen opgenomen in het algemeen beleidsplan en in het sportbeleidsplan 2008-2013:  

- tactische doelstelling 12 : de verenigingen en de gemeente zijn structurele partners in het te voeren 

vrijetijdsbeleid; 

- sportoperationele doelstelling “voorzien van nieuwbouw (sport)accommodaties voor een optimale 

werking van de verenigingen” met als voorstel de aanleg van een beperkte atletiekaccommodatie 

voorzien in het sportbeleidsplan; 

 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

 

BESLUIT : 

Art.01 – De Gemeenteraad stelt het tarief en het reglement van inwendige orde voor de 

atletiekinfrastructuur in park De Valkaart vast. 

 

Art.02 – Reglement van inwendige orde voor de atletiekinfrastructuur in park De Valkaart Oostkamp: 

 

De atletiekinfrastructuur kan gebruikt worden na reservatie.  De gebruikers zetten voor het toezicht 

en de begeleiding specialisten in. Deze specialisten moeten voldoen aan de volgende 

voorwaarden:  

- + 18 jaar en 

- Gekwalificeerde lesgevers ( Vlaamse Trainers School) of pedagogisch diploma  

Deze specialisten zien erop toe dat het materiaal op deskundige wijze gebruikt wordt. Dit 

houdt onder andere in dat er niemand op de matten of op de garages (= de verrolbare 

overkapping van de landingsmatten) van het hoogspringen speelt, dit om schade aan de 

matten of de garages te voorkomen. De lat en de staanders voor het hoogspringen worden in 

de garage opgeborgen. Zij voorzien ook de nodige veiligheidsmaatregelen eigen aan het 

beoefenen van deze disciplines.  

 

Gebruik van spikes: 

- voor ver- en hink-stap-springen zijn loopschoenen met spikes van maximum 6 mm. toegelaten; 

- voor speerwerpen en hoogspringen zijn loopschoenen met spikes van maximum 9 mm. 

toegelaten; 

 

Kogelstoten: 
Er wordt niet met de kogel geworpen buiten de werpstand kogelstoten.  

Het materiaal mag nooit terug geworpen worden in de richting van personen.  

 

Speerwerpen:  
Ook bij speerwerpen is het van groot belang dat er zich niemand in de werpsector en een ruim 

gebied daarnaast bevindt. Een speer kan buiten de sector terecht komen en ver doorglijden. 

Het materiaal mag nooit terug geworpen of gerold worden in de richting van personen. 

 

Ver- en hinkstap springen: 
Na de sprong moeten de atleten de springbak verlaten en hun schoenen ontdoen van het 

overtollige zand op de daartoe bestemde rooster. 

Na de training, het overtollig zand terug in de springbak vegen en het afdekzeil terug plaatsen. 

Vergeet ook  je aanloopmarkeringen niet te verwijderen, deze mogen niet met krijt op het rubber 

aangebracht worden.  Wees voorzichtig met de niveleerrei , laat ze nooit rondslingeren. 

 

Hoogspringen: 
Plaats de overkapping steeds ver genoeg van de hoogspring stand. 

Na gebruik de overkapping terug over de landingsmat plaatsen en afsluiten. 

De staanders en oefenlat moeten onder de overkapping gelegd worden. 

 

Tijdens werken is de atletiekinfrastructuur niet toegankelijk. De gebruiker kan geen aanspraak 

maken op enige vorm van schadevergoeding. 

 

Overtredingen van dit reglement worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete (zie 

GAS).  



 

Art.03 – Tarief:  

- basisprincipe: gratis omwille van de hoge specificiteit van de infrastructuur en de te  

verwachten samenwerking tussen de scholen, FLAC Oostkamp (de atletiekclub) en het 

gemeentebestuur; 

- speerwerpen: dit vereist het gebruik van het voetbalveld zelf (momenteel nog niet haalbaar  

wegens behoud ballenvangers). Voor het gebruik van het voetbalveld zelf moet dit veld 

gereserveerd worden aan de reeds gekende tarieven; 

- verlichting: tarief = 1/4de van de kostprijs voor verlichting van een voetbalveld (1 paal ten  

opzichte van 4 bij voetbal). Praktisch: de teller staat bij FLAC Oostkamp die de jaarlijkse 

afrekening betaalt. Bij andere gebruikers wordt het forfait aan bovenstaand tarief 

aangerekend; dit wordt dan in mindering gebracht bij de jaarlijkse afrekening van FLAC 

Oostkamp; 

- materiaal, sleutels: er wordt geen specifiek materiaal zoals kogels, speren, … ter beschikking  

gesteld. Hiervoor kunnen de scholen samenwerken met de atletiekclub in het kader van onze 

actie schoolsport. Naast enkele gemeentediensten zal ook FLAC Oostkamp beschikken over 

sleutels voor de verlichting en de overkapping van de mat voor hoogspringen. 

 

 

 


