Huishoudelijk reglement
skate- en sportpark Sonsheide
Artikel 1

In het gemeentelijk sportveld Bavelstraat is het, behoudens in geval van een toelating van
de burgemeester, verboden om:
- Aanwezig te zijn buiten de openingsuren, namelijk :
 1 april t/m 30 september: van 7u tot 22.30u
 1 oktober t/m 31 maart: van 8u tot 22u
In het sport- en skatepark Sonsheide is het, behoudens in geval van een toelating van de
burgemeester, verboden om:
- Aanwezig te zijn buiten de openingsuren, namelijk :
 1 april t/m 30 september: van 9u tot 21u
 1 oktober t/m 31 maart: van 9u tot 19u
- Gebeurtenissen te organiseren;
Artikel 2
In het gemeentelijk sportveld Bavelstraat en sport- en skatepark Sonsheide is het verplicht
om:
- De voorziene infrastructuur op een normale wijze te gebruiken;
- Papier en ander afval in de aangebrachte vuilnisbakken te werpen;
- Rijwielen en bromfietsen te stallen in de daartoe voorziene plaatsen;
- Respect te hebben voor alle gebruikers en hoffelijk te blijven tegen omwonenden en
passanten;
- Bij een ongeval te stoppen met sporten/skaten en onmiddellijk hulp te bieden;
- De nodige beschermingskledij te dragen tijdens het sporten/skaten;
- Skaters dienen minimum 8 jaar oud te zijn, tenzij onder begeleiding;
Artikel 3
In het gemeentelijk sportveld Bavelstraat en sport- en skatepark Sonsheide is het verboden
om:
- Zonder toelating van de gemeente aanpassingen aan te brengen aan de voorziene
infrastructuur, deze te verplaatsen of zelf hindernissen of obstakels op het terrein aan
te brengen;
- Afsluitingen te beklimmen;
- Muziekinstrumenten en/of geluidstoestellen zoals radio’s te gebruiken (uitgezonderd de
zgn. walkman, discman, mp3-speler of ander geluidstoestel met “oortjes”);
- Alcoholhoudende dranken te gebruiken (het bezit van geopende recipiënten die
alcoholhoudende dranken bevatten wordt gelijkgesteld met het gebruik);
- Motorvoertuigen op het terrein te brengen, behoudens dienstvoertuigen en voertuigen
van hulp- en ordediensten;
- Zonder toestemming graffiti aan te brengen op roerende of onroerende goederen;
- Opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, spandoeken, vlugschriften
en plakbriefjes aan te brengen op of over de openbare weg, op bomen, aanplantingen,
plakborden, voor- en zijgevels, daken, muren, omheiningen, pijlers, palen, zuilen,
bouwwerken, monumenten en andere constructies langs de openbare weg of in de
onmiddellijke nabijheid ervan;
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