GEBRUIKSOVEREENKOMST

VERSIE
JUNI 2021

1. Omschrijving
Deze overeenkomst handelt over het gebruik van het gebouw en de terreinen bekend als Sportpark De Cirkel,
eigendom van de gemeente Wichelen die op de eerste plaats bestemd zijn voor de ondersteuning van recreatie,
sport en welzijn en gelegen tussen de Hoekstraat, Pijpoelstraat en Bellekouterlaan te Schellebelle.
Ze zijn kadastraal bekend als (Situatie op 2/06/2021) :
3de Afd Sectie A nr 798 W
3de Afd Sectie A nr 798 G
3de Afd Sectie A nr 795 C
3de Afd Sectie A nr 802 A
3de Afd Sectie A nr 797 B
3de Afd Sectie A nr 844 A
3de Afd Sectie A nr 797 C
3de Afd Sectie A nr 843 A

3de Afd Sectie A nr 844 B
3de Afd Sectie A nr 843 B
3de Afd Sectie A nr 842 A
3de Afd Sectie A nr 841 N

KVV Schelde, SK Wichelen en Atletiek club Eerlijk Streven worden gezien als hoofdgebruikers van de
bovengenoemde accommodatie zoals weergegeven in bijlage 1.
Het vervolg van de overeenkomst behandelt de afspraken tussen de gemeente Wichelen, de hoofdgebruikers
en derden over het genoemde gebouw en terreinen.
1.1.

1.2.

Deze overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 3 jaar te rekenen vanaf heden. Het gebruik
wordt stilzwijgend verlengd telkens voor een periode van 3 jaar tenzij één van de partijen de lopende
overeenkomst middels een opzeg per aangetekend schrijven beëindigt tenminste 3 maanden
voorafgaand aan de verlenging. De hoofdgebruikers kunnen te allen tijde deze overeenkomst
beëindigen mits een opzeg van 1 jaar, eveneens bij aangetekend schrijven, gericht aan de tegenpartij.
De gemeente kan deze overeenkomst eenzijdig beëindigen bij aanhoudend misbruik. Dit zal altijd
voorafgegaan worden door een schriftelijke waarschuwing.
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2. Gebruik van de infrastructuur
2.1.

Het gebouw en de terreinen blijven te allen tijde eigendom van de gemeente Wichelen.

2.2.

Het hoofddoel van de accommodatie; Recreatie, sport en welzijn.

2.3.

Het gebruik van de terreinen is op de eerste plaats voorbehouden aan de hoofdgebruikers. Een
eventuele afwijking hiervan kan enkel in overleg met hen. Elk jaar zullen de hoofdgebruikers en de
Vrijetijdsdienst samen zitten om de verschillende activiteiten van de hoofdgebruikers en gemeente
vast te leggen.

2.4.

Het gebruik van het centraal gebouw is op de eerste plaats voorbehouden aan de hoofdgebruikers.
Het horecagedeelte van het gebouw zal uitgebaat worden door KVV Schelde en SK Wichelen volgens
onderling opgemaakte afspraken. ACES kan te allen tijde gebruik maken van twee kleedkamers en een
gedeelte van de opbergruimte (zie bijlage 2). In onderling overleg met SK Wichelen en KVV Schelde,
kan ACES het horecagedeelte gebruiken voor jaarlijks terugkerende activiteiten (nieuwjaarsreceptie,
eetfestijnen,…) tijdens voetballuwe momenten.

2.5.

De hoofdgebruikers staan in voor het beheer en het dagelijks onderhoud van het gebouw en de
terreinen. Specifiek zullen SK Wichelen en KVV Schelde instaan voor het dagelijks onderhoud van het
horecagedeelte, toiletten, gangen, hun kleedkamers en berging en de voetbalterreinen. ACES staat in
voor het dagelijks onderhoud van hun kleedkamers (Kleedkamer 1 & 5), berging, de atletiekpiste, de
verspringbak en het terrein gebruikt om te kogelstoten.

2.6.

Ingrepen die de infrastructuur (gebouw of terrein) permanent wijzigen, worden enkel uitgevoerd na
onderling akkoord tussen het gemeentebestuur en de hoofdgebruiker. (bv. Plaatsen van nieuwe
infrastructuur, plaatsen van toestellen, (her)inrichting van het terrein,…).

2.7.

De speelterreinen in eigendom van de gemeente moeten te allen tijde speelterreinen blijven, met een
oppervlakte minstens zo groot als de huidige speeloppervlakte (zie plan bijlage 3).

2.8.

De hoofdgebruikers hebben het recht om toegangsgelden te vragen voor hun georganiseerde
evenementen.

3. Onderhoud, herstellingen en schade
3.1.

3.2.

3.3.

Voor het gebouw en het terrein vermeld onder 1 geldt het volgende:
3.1.a. De hoofdgebruiker beheert ze ‘als een goede huisvader’.
3.1.b. De hoofdgebruiker staat in voor het dagelijks schoonmaken van de door hem gebruikte lokalen
en terreinen.
3.1.c. De hoofdgebruiker staat in voor de reparaties van de schade veroorzaakt door feiten gelinkt
aan activiteiten van de hoofdgebruiker in kwestie.
De gemeente neemt ten laste alle kosten van onderhoud en herstelling van buitenmuren, daken,
kroonlijsten, afvoerpijpen, buitendeuren en de veld- en buitenverlichting. Alle andere kosten van
onderhoud en herstellingen aan de binnenkant die het gevolg zijn van normale slijtage zijn ook ten laste
van de gemeente.
De hoofdgebruikers worden gevraagd, na het in gebruik nemen van het gebouw en terrein, om alle
gebreken aan het gebouw en terrein te melden en dit zo snel mogelijk na de vaststelling.
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3.4.

Als de schade het aantoonbare gevolg is van overmacht, vandalisme of (poging tot) inbraak, dan worden
de kosten gedragen door de gemeente.

3.5.

Bij schade die het gevolg is van oneigenlijk gebruik of opzettelijke beschadiging door de
hoofdgebruikers, één van zijn huurders of één van de occasionele gebruikers worden de kosten
gedragen door de gebruiker die de voornoemde schade toegebracht heeft.

3.6.

Voor de volledige site staat de gemeente Wichelen in voor:
▪
controle en onderhoud van de brandblussers en brandslangen
▪
het ontstoppen van de afvoerleidingen
▪
het jaarlijks reinigen van de dakgoten
▪
het aanplanten en snoeien van de terreinen
▪
het maaien van de bermen

3.7.

Jaarlijks groot onderhoud dat noodzakelijk is voor de instandhouding van de lokalen en het terrein valt
ten laste van de gemeente. Alle werken aan de lokalen of het terrein, uitgevoerd door de gemeente,
worden steeds vooraf gemeld aan de hoofdgebruiker via de Vrijetijdsdienst en/of Technische dienst.

3.8.

Voor dringende interventies kan er gebeld worden naar de Technische dienst, op het nummer 0473/89
13 02.

4.

Preventie en milieuzorg

4.1.

De gemeente zorgt ervoor dat de gebouwen en terreinen veilig zijn. De gemeente voorziet in voldoende
brandblussers/brandslangen, noodverlichting en pictogrammen conform de wetgeving. Indien
brandblussers werden gebruikt, dient dat onmiddellijk te worden gemeld aan de vrijetijds-, en/of
technische dienst, met daarbij de reden van gebruik. De brandblussers worden jaarlijks gecontroleerd
en indien nodig vernieuwd. Bij oneigenlijk gebruik van de brandblussers en/of brandslangen staan de
gebruikers in voor de kosten van de vervanging.

4.2.

In de lokalen mag niet gerookt worden.

4.3.

In de lokalen mogen geen gevaarlijke, explosieve of giftige stoffen worden opgeslagen.

4.4.

Het gebruik van gasflessen in het centraal gebouw is niet toegestaan.

4.5.

Minstens één maal per jaar is er een inspectieronde door de preventiedienst. Bij de inspectieronde
wordt gelet op de algemene veiligheid, brandveiligheid en inbraakpreventie en de algemene staat van
de lokalen en terreinen. Het verslag van de inspectie wordt via de preventiedienst door het College van
Burgemeester en Schepenen aan de hoofdgebruikers meegedeeld. Deze inspectieronde wordt best
gepland na overleg en in aanwezigheid van de hoofdgebruikers.

4.6.

Minstens één maal per jaar wordt in aanwezigheid van de hoofdgebruikers het lokaal gecontroleerd
door de brandweer. Uit zorg voor de optimale veiligheid kan het College van Burgemeester en
Schepenen bijkomende controles laten uitvoeren.

4.7.

De hoofdgebruikers hebben aandacht voor milieuzorg. Concreet betekent dit dat er geen zwerfvuil op
de terreinen mag te vinden zijn en dat in de lokalen geen huisvuil mag rondslingeren.
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4.8.

Het afval moet door de hoofdgebruiker selectief verzameld en op gepaste tijdstippen aangeboden
worden zoals het normale huisvuil.
▪
Glas moet naar de glascontainer worden gebracht of er dient gebruik gemaakt te worden van
een afvalcontainer op eigen kosten.

4.9.

De gebruikers hebben oog voor onnodige verspilling van energie: zuinig zijn met elektriciteit,
verwarming en water. Na elk gebruik is een rondgang in de gebouwen verplicht om lichten te doven,
waterkranen te sluiten en de verwarming af te zetten.

5. Kosten, reservatie en verzekeringen
5.1.

De gemeente staat in voor de brandverzekering van het gebouw, met de clausule “afstand van verhaal
t.o.v. de gebruiker”. De hoofdgebruikers van het horecagedeelte dienen zelf een brandverzekering af
te sluiten.

5.2.

De gebruikers staan zelf in voor de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

5.3.

De energie-en waterkosten zullen betaald worden door de gemeente en nadien integraal door
gefactureerd worden naar de hoofdgebruikers volgens een afgesproken en vastgelegde
verdeelsleutel.
De verdeelsleutel wordt samen met de betroken clubs opgemaakt, op basis van het werkelijke gebruik
en vertaald naar een procentuele verdeling. Deze zal jaarlijks geëvalueerd en goedgekeurd worden
door het college, na overleg met de betrokken clubs.

5.4.

Voor het gebruik van de buitenaccommodatie dienen de gebruikers een vergoeding te betalen op
basis van de tabel hieronder. Deze vergoeding zal jaarlijks geëvalueerd worden. Eenmaal per jaar
geven de hoofdgebruikers, na overleg, de bezetting van de terreinen door. Op basis van de bezetting
wordt de maandelijkse vergoeding berekend.


Voor Wichelse verenigingen en organisaties
Kunstgrasveld
€6 per uur
Natuurgrasveld
€4 per uur
Trapveld
Gratis
Atletiekpiste
€4 per uur



Wichelse scholen kunnen gratis gebruik maken van de sportterreinen



Niet georganiseerde sporters kunnen gratis gebruik maken van het trapveld en de atletiekpiste
wanneer deze niet gereserveerd werd door de hoofdgebruikers



Voor externe verenigingen en organisaties
Kunstgrasveld
€18 per uur
Natuurgrasveld
€12 per uur
Trapveld
Gratis en zonder reservatie
Atletiekpiste
€12 per uur
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5.5.

Iedereen die gebruikt maakt van de sportaccommodatie dient een schriftelijke goedkeuring te krijgen
van de Sportdienst, met uitzondering van het trapveld. Externe gebruikers mogen maximaal 2u per
week gebruiken maken van het terrein en ze dienen dit te doen als een goede huisvader.

5.6.

Bij het vastleggen van de agenda en het reserveren van de accommodatie wordt onderstaande
volgorde gerespecteerd:





Hoofdgebruikers
Gemeentebestuur
Wichelse verenigingen, organisaties en individuen
Externe verenigingen, organisaties en individuen

5.7.

Reservaties kunnen maximaal een jaar op voorhand vastgelegd worden. Reservaties van de eerste
drie categorieën krijgen tot een maand voordien voorrang op externe huurders.

5.8.

Derden kunnen het centraal gebouw huren na overleg met de hoofdgebruikers. De huurprijs en
kosten, bijvoorbeeld voor energie, eigen aan het gebruik van het gebouw worden door de
hoofdgebruikers doorgerekend aan de huurder. De huurovereenkomst; de huurprijs ten voordele van
de hoofdgebruikers en andere voorwaarden zoals waarborg en verzekeringen, wordt jaarlijks
vastgelegd na overleg en goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen.

5.9.

Verhuren van het centraal gebouw kan enkel op occasionele basis, structurele verhuring is te allen
tijde verboden.

5.10.

Bij misbruik kan de toegang tot de sportaccommodatie geweigerd worden.

6. Burenhinder en overlast
6.1.

De hoofdgebruikers dienen er over te waken dat de activiteiten zo weinig mogelijk hinder
veroorzaken voor de omgeving en buurtbewoners.

6.2.

Bij problemen kunnen de buurtbewoners terecht bij de Vrijetijdsdienst. Die geeft de klachten schriftelijk
door aan de betrokken vereniging(en) of gebruikers.

6.3.

Bij herhaalde klachten van de buurtbewoners en na een evaluatievergadering met de hoofdgebruikers
kan het gemeentebestuur maatregelen opleggen aan de hoofdgebruikers om hinder in de toekomst te
vermijden.

6.4.

Bij het organiseren van grote evenementen waarbij de kans op burenhinder reëel is, is het noodzakelijk
om de buurtbewoners hiervan op de hoogte te brengen minimaal binnen een straal van 200m.

6.5.

Indien er voor een evenement/organisatie versterkte muziek gespeeld zal worden boven de 85
dB(A)LAeq,15min, dan moet er een afwijking van de geluidsnormen worden aangevraagd bij het College
van Burgemeester en Schepenen. Dit dient te gebeuren via een aanvraagformulier van de milieudienst,
beschikbaar op de gemeentelijke website.
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7. Wijzigingen aan deze overeenkomst
Wijzigingen aan deze overeenkomst kunnen worden aangebracht op voorstel van één van de betrokken actoren
(het gemeentebestuur, de Vrijetijdsdienst, de technische dienst, de hoofdgebruikers,…), met wederzijdse
toestemming en goedkeuring door de gemeenteraad.

Gemeentebestuur Wichelen
De directeur d.d.,

De burgemeester,

Daan Vanheel

Kenneth Taylor
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BIJLAGE 1 – Overzicht terrein & gebouw
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BIJLAGE 2 – Verdeling berging
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BIJLAGE 3 - Overzicht speelterrein, banken en vuilbakken
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