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Reglement 

Artikel 1. Doel 

De Stad Gent stelt bepaalde zalen in scholen en kinderopvanginitiatieven ter beschikking van 
particulieren, feitelijke verenigingen en andere organisaties, onder de voorwaarden bepaald in het 
algemeen huishoudelijk reglement voor het gebruik van zalen van de Stad Gent en in dit bijzonder 
huishoudelijk reglement. 

Dit reglement vormt een aanvulling op het algemeen huishoudelijk reglement voor het gebruik van 
zalen van de Stad Gent (hierna: algemeen huishoudelijk reglement), dat steeds van toepassing blijft 
voor zover er niet van wordt afgeweken en/of het niet wordt aangevuld door de bepalingen van dit 
bijzonder huishoudelijk reglement. 

Artikel 2. Doelgroep en toepassingsgebied 

 Wie kan een aanvraag indienen: § 1.

Dit reglement is van toepassing op iedereen die conform de bepalingen van het algemeen 
huishoudelijk reglement een aanvraag indient voor het gebruik van de zalen bepaald in §2. 

 Welke zalen vallen onder toepassing van dit reglement: § 2.

De zalen in scholen en kinderopvanginitiatieven die op basis van een beslissing van het college 
van burgemeester en schepenen in aanmerking komen en vermeld staan op de website van de 
Stad Gent. 

 Prioritair gebruik: § 3.

Het gebruik voor activiteiten in het kader van de werking van een school (bijvoorbeeld 
activiteiten door een ouderraad). 

 Uitgesloten activiteiten: § 4.

a. Politieke activiteiten, met uitzondering van: 
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1) politieke debatten tijdens de lesuren die worden georganiseerd door een stedelijke school 
in het kader van het bereiken van de eindtermen; 

2) kiesverrichtingen (stembureaus, stemopnemingsbureaus); 

b. Syndicale activiteiten en syndicale verkiezingen, met uitzondering van informatieve 
activiteiten van de gezamenlijke vakbonden die betrekking hebben op de personeelsleden 
van de instelling waar de activiteit doorgaat (bijvoorbeeld een informatieve toespraak door 
de verschillende vakbonden tezamen); 

c. Al dan niet gemotoriseerde snelheids- of behendigheidswedstrijden (met bijvoorbeeld 
motorfietsen of drones); 

d. Overnachtingen, met uitzondering van toegestane overnachtingen in de internaten 
gedurende de zomervakantie. 

Artikel 3. Bijzondere verplichtingen en gebruiksvoorwaarden 

 De hierna volgende bepalingen gelden aanvullend op de algemene verplichtingen en § 1.
gebruiksvoorwaarden in het algemeen huishoudelijk reglement. In voorkomend geval is de 
meest specifieke bepaling van toepassing. 

 Praktische afspraken m.b.t. het gebruik van de zaal en de bijhorigheden (zoals sleutelbeheer, § 2.
alarmcodes, gebruik van het aanwezige meubilair, data van leveringen van materiaal, schenken 
van dranken, serveren van eten, …) verlopen via de door het Departement Onderwijs, 
Opvoeding en Jeugd aangewezen contactpersoon. 

De aanvrager is verantwoordelijk voor de naleving van deze afspraken en desgevallend ook 
voor de richtlijnen op technische fiches en handleidingen. 

 In geval van nood, defecten of beschadigingen tijdens of naar aanleiding van de activiteit, § 3.
neemt de aanvrager onmiddellijk contact op met de door het Departement Onderwijs, 
Opvoeding en Jeugd aangewezen contactpersoon, onverminderd de inschakeling van 
hulpdiensten indien noodzakelijk. 

 In de zalen die onder de toepassing vallen van dit reglement is het niet toegestaan om: § 4.

a. Sport- en turnzalen te betreden met zaalsportschoenen met zwarte zolen of met ander 
schoeisel; 

b. Eigen belijning aan te brengen op een sportvloer; 

c. De keuken en de keukenuitrusting (o.a. fornuizen, steamers, koelkasten, vaatwasmachines) 
te gebruiken; 

d. Sport- en turnzalen te gebruiken voor niet-sportieve activiteiten zonder dat de vloer 
beschermd wordt met een duurzame afdekking die na het verwijderen geen enkel spoor 
nalaat en niet klevend is. 

Artikel 4. Opheffingsbepalingen 

Bijlage bij het huishoudelijk reglement voor het gebruik van lokalen of gebouwen eigendom van de 
Stad Gent - Bijzondere voorwaarden voor de gebouwen behorende tot het Departement Onderwijs 
en Opvoeding, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 11/12/2008, 
wordt opgeheven. 

Artikel 5. Overgangsbepalingen 
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De in artikel 4 vermelde bijlage blijft van toepassing op de daaronder ressorterende aanvragen die 
werden ingediend vóór de inwerkingtreding conform artikel 6. 

Artikel 6. Inwerkingtreding (en duurtijd)  

Dit reglement treedt in werking op een door het college van burgemeester en schepenen te 
bepalen datum en ten laatste op 31/12/2017, voor onbepaalde duur. Jaarlijks wordt de werking van 
dit reglement geëvalueerd. 

 

(einde reglement) 

 

 

 


