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Gehoord de toelichtingen van Elke Meganck, schepen; 

 

BESLUIT: 
 

Artikel 1. 

Het gemeentebestuur van Lede beschikt over een aantal lokalen, die kunnen ter 

beschikking gesteld worden van verenigingen of particulieren: 

• Klasse A waartoe behoren: 

- de grote zaal in het ontmoetingscentrum Impe 

- de grote zaal in het ontmoetingscentrum Oordegem 

- de polyvalente zaal in het ontmoetingscentrum Wanzele 

- de scène (inclusief artiesten- en kleedruimtes) in het 

gemeenschapscentrum De Volkskring 

- de parketzaal in Huize Moens * 

- de vergaderzaal in De Bron 

- de vergaderzaal in het ontmoetingscentrum Wanzele 

- de ronde zaal in het ontmoetingscentrum Wanzele 

• Klasse B waartoe behoren: 

- de zolder van Huize Moens * 

- een lokaal in het administratief centrum * 

- het klein lokaal in het ontmoetingscentrum Oordegem * 

- de kantine aan de Grote Steenweg Oordegem * 

- de balkonzaal in De Bron 

• Klasse C waartoe behoort: 

- de polyvalente zaal De Bron 

• Klasse D waartoe behoort: 

- het gemeenschapscentrum De Volkskring (zonder de scène) 

* Deze lokalen kunnen enkel na toestemming van het college van burgemeester 

en schepenen gehuurd worden. 

 

 

 

 

 

 

 



Artikel 1 bis.  

De gebruikers van de lokalen worden ingedeeld in zeven categorieën: 

• categorie 1: gemeentelijke diensten, adviesraden en commissies; 

• categorie 2: verenigingen aangesloten bij een gemeentelijke raad of 

bij een gemeentelijk comité en scholen die gevestigd zijn op het 

grondgebied van de gemeente; 

• categorie 3: Leedse verenigingen die niet bij een van de 

gemeentelijke raden of comités aangesloten zijn en politieke 

organisaties vertegenwoordigd in de gemeenteraad; 

• categorie 4: burgerlijke plechtigheden georganiseerd door 

privépersonen alsook activiteiten met een sociaal-cultureel karakter 

georganiseerd door privépersonen die de gemeente bewonen of 

door commerciële instellingen wiens maatschappelijke zetel op het 

grondgebied van de gemeente gevestigd is; 

• categorie 5: verenigingen met een sociaal-cultureel doel wiens 

maatschappelijke zetel niet op het grondgebied van de gemeente 

gevestigd is en scholen die niet gevestigd zijn op het grondgebied 

van de gemeente; 

• categorie 6: verenigingen met een ander dan een sociaal-cultureel 

doel en wiens maatschappelijke zetel niet op het grondgebied van 

de gemeente gevestigd is; 

• categorie 7: activiteiten met een sociaal-cultureel karakter 

georganiseerd door privépersonen die niet in de gemeente wonen of 

door commerciële instellingen wiens maatschappelijke zetel niet op 

het grondgebied van de gemeente gevestigd is. 

 

Artikel 1 ter.  

Privé-evenementen zoals doopfeesten, communiefeesten, huwelijksfeesten, 

verjaardagsfuiven, e.d. zijn niet toegelaten in de lokalen. 

  

De lokalen kunnen nooit langer dan een periode van 15 dagen (met maximum 2 

weekends in deze periode) gehuurd worden door één gebruiker. 

  

Voor privépersonen of commerciële instellingen is het niet toegelaten: 

• commerciële activiteiten te organiseren in de lokalen; 

• de lokalen te gebruiken voor activiteiten waarvoor toegangsgeld of een 

andere financiële bijdrage gevraagd wordt; 

• de lokalen permanent te gebruiken. 

 

Politieke partijen kunnen geen gebruik maken van de gemeentelijke lokalen.  

Enkel politieke organisaties vertegenwoordigd in de gemeenteraad, mogen 

maximaal eenmaal per jaar gebruik maken van een gemeentelijk lokaal. Dit 

gebruik mag niet plaatsvinden tijdens de sperperiodes voorafgaand aan 

verkiezingen. 

 



Artikel 2. 

§ 1. Reserveren van lokalen kan uitsluitend: 

• door zich persoonlijk aan te bieden tijdens de openingsuren van het  

    gemeentehuis bij de dienst patrimonium; 

• via het e-loket van de website van de gemeente Lede; 

Indien men zich persoonlijk komt aanbieden wordt de reservatie voor het 

gevraagde lokaal onmiddellijk ingeboekt; de reservaties per e-mail worden pas 

de daaropvolgende dag chronologisch ingeboekt voorafgaand aan de persoonlijke 

aanbiedingen van die dag. 

 

Wanneer een lokaal niet meer beschikbaar is wordt dit zonder verwijl aan de 

aanvrager medegedeeld. 

 

Het aanvraagformulier dient in elk geval door de aanvrager volledig ingevuld te 

worden. Op dit formulier wordt een opsomming gegeven van alle elementen 

nodig voor het bepalen van het geëigend tarief. 

  

§ 2. Voor de verkoop van frisdranken en/of bieren in de polyvalente zaal De Bron 

en in het gemeenschapscentrum De Volkskring dient de gebruiker een 'bestellijst 

dranken' te bezorgen aan de dienst patrimonium, minstens 2 weken vóór het 

plaatsvinden van de activiteit, teneinde de drankbestelling door te geven. De 

frisdranken en/of bieren dienen verplicht aangekocht te worden via het 

gemeentebestuur. 

 

§ 3. Mits voorlegging van het betalingsbewijs kan de sleutel afgehaald worden 

bij: 

• de dienst patrimonium voor de lokalen te Lede; 

• de plaatselijke aangestelde, na telefonische afspraak, voor de lokalen in 

  de deelgemeenten. 

  

§ 4. De lokalen mogen niet gebruikt worden door een andere dan de 

aanvragende vereniging of particulier. 

  

Artikel 3. 

Het gebruik van een lokaal wordt door het gemeentebestuur toegewezen in 

chronologische volgorde van de aanvragen. Bij gelijktijdigheid wordt het lokaal 

toegewezen aan de gebruiker van de laagste categorie. 

  

Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor het gebruik van een lokaal te 

weigeren indien de aanvragende vereniging of particulier zich in het verleden niet 

aan dit reglement heeft gehouden of wanneer de geplande activiteit niet 

toelaatbaar geacht wordt, zoals bijvoorbeeld dansactiviteiten of politieke 

meetings. 

  

Bals, fuiven of dansactiviteiten kunnen enkel in het gemeenschapscentrum De 

Volkskring (max. 680 personen), in het ontmoetingscentrum Oordegem (max. 

270 personen), in het ontmoetingscentrum Impe (max. 280 personen) en het 



ontmoetingscentrum Wanzele (max. 200 personen) doorgaan. Voor deze 

activiteiten betaalt het gemeentebestuur de billijke vergoeding op jaarbasis. 

  

Artikel 4. 

Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor om een lokaal te gebruiken 

voor eigen activiteiten tot vier maanden voor de datum van de activiteit zonder 

enige vorm van schadeloosstelling. Indien een vereniging of een particulier dit 

lokaal gereserveerd heeft wordt deze onverwijld verwittigd. 

  

Het gemeentebestuur behoudt zich bovendien uitzonderlijk, ingeval van 

overmacht of wanneer het algemeen of gemeentelijk belang primeert, het recht 

voor om een lokaal te gebruiken voor eigen activiteiten. Ook in dit geval wordt, 

indien een vereniging of een particulier dit lokaal heeft gereserveerd, deze 

onverwijld verwittigd. Het college van burgemeester en schepenen beslist over 

een eventuele vergoeding voor de reeds gemaakte kosten in hoofde van de 

vereniging of de particulier. 

  

Artikel 5. 

§ 1. De lokalen kunnen maximaal dertien maanden vóór de datum van de 

activiteit gereserveerd worden. De gemeentelijke diensten, raden en commissies 

kunnen de lokalen vroeger reserveren. Lokalen kunnen meteen gereserveerd 

worden voor een aaneensluitende periode (maximaal 15 dagen) en dit vanaf de 

eerste dag van de gevraagde aaneensluitende periode. 

 

§ 2. Wanneer het gebruik van een lokaal gereserveerd is, kan dit door de 

aanvrager nog geannuleerd worden tot zes maanden voor de geplande activiteit.  

Bij annulatie binnen de zes maanden voorafgaand aan de activiteit dient een 

administratieve kost betaald te worden voor het gereserveerde lokaal volgens de 

tarieven van toepassing voor verenigingen aangesloten bij een gemeentelijke 

raad of bij een gemeentelijk comité. 

Opgelet, indien een lokaal gereserveerd wordt voor een aaneensluitende periode 

dan dient die periode in één geheel behouden te worden of geannuleerd te 

worden. Tussenliggende dagen kunnen nooit afzonderlijk geannuleerd worden. 

 

§ 3. Activiteiten op vaste dagen van de week of maand kunnen in één aanvraag 

en voor de duur van één kalenderjaar worden gereserveerd. Deze aanvragen 

kunnen enkel gebeuren in de loop van de maand januari. 

  

Bij een dergelijke reservatie verwerft de gebruiker niet het recht op een 

permanent bezit van de sleutel van het betreffende lokaal. 

  

Een dergelijke reservatie vervalt echter integraal indien het lokaal twee 

opeenvolgende malen niet gebruikt wordt tijdens de aangevraagde periode 

zonder opgave van geldige motieven. 

  

Bij jaaraanvragen zoals hierboven bedoeld kunnen vrijdagen, zaterdagen of 

zondagen gecumuleerd tot achttien keer per jaar gereserveerd worden.  



Bijkomende vrijdagen, zaterdagen en zondagen kunnen dan slechts bij het begin 

van de voorafgaande maand aangevraagd worden. 

  

Artikel 6. 

De gebruiker staat in voor de orde en netheid van de gebruikte lokalen en 

sanitaire installaties. Het gemeentebestuur behoudt zich het recht een 

navordering te sturen indien het lokaal niet proper achtergelaten werd.  

Aanvragers voor bals, fuiven of danspartijen in het gemeenschapscentrum De 

Volkskring dienen één extra dag bij te huren voor de opkuis. Het vuilnis wordt 

verzameld in daartoe bestemde ILVA-zakken (aan te schaffen door de 

vereniging) of - indien voorhanden - de afvalcontainer. 

  

Het is verboden ramen, deuren, muren, panelen en vloeren te benagelen en te 

beplakken, er hechtingsmateriaal op aan te brengen of te beschilderen. Affiches, 

aankondigingen e.d. mogen slechts aangebracht worden op de daartoe bestemde 

en voorbehouden plaatsen; na de activiteit moeten zij verwijderd worden. 

  

Artikel 7. 

Schade, vastgesteld bij het in gebruik nemen of opgelopen tijdens het gebruik 

van de lokalen, dient zonder verwijl aan de plaatselijke aangestelde gemeld te 

worden. Deze zal het college van burgemeester en schepenen hiervan in kennis 

stellen met opgave van alle nuttige gegevens nodig voor het opmaken van een 

schadeaangifte. 

  

Schade veroorzaakt ter gelegenheid van het gebruik van een gemeentelijk lokaal 

zal op de gebruiker verhaald worden. 

  

Artikel 8. 

De gemeente staat in voor de globale verzekering van haar patrimonium. 

  

De gebruikers dienen in te staan voor de verzekering voor alle risico’s van brand, 

diefstal, beschadiging en/of vernietiging van de voorwerpen of materiaal 

aangewend voor het inrichten van hun activiteit alsook in het bijzonder bij 

tentoonstellingen van de tentoongestelde werken of voorwerpen. 

  

Artikel 9. 

Alle materiaal dat door of in opdracht van de gebruiker ter plaatse werd gebracht 

dient ten laatste de dag na de activiteit verwijderd te worden. Indien er de dag 

nadien een andere activiteit doorgaat dient het verwijderen onmiddellijk te 

gebeuren. Gebeurt dit niet dan houdt de gemeente zich het recht voor het 

materiaal te verwijderen op kosten van de gebruiker. 

  

Artikel 10. 

Elke gebruiker verbindt zich er toe zich in orde te stellen inzake eventuele andere 

verschuldigde belastingen of rechten (bijvoorbeeld auteursrecht). 

  



Artikel 11. 

Bij het einde van de activiteit dienen de gebruiker van het lokaal: 

• de verwarming af te zetten of terug te brengen tot 5 graden indien het 

systeem dit toelaat; 

• alle lichten te doven; 

• de ramen en de deuren van de lokalen te sluiten; 

• de sleutel onverwijld terug te bezorgen aan de dienst patrimonium voor de 

lokalen in de deelgemeente Lede of aan de plaatselijke aangestelde voor 

de lokalen in de andere deelgemeenten. 

  

Artikel 12. 

De gemeente kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan of diefstal 

van voorwerpen die eigendom zijn van of in bewaring werden gegeven aan de 

gebruiker. 

  

Artikel 13. 

Bij ieder gebruik van een lokaal moet een waarborgsom betaald worden.  

 

Voor lokalen van klasse A en B bedraagt deze waarborg 40 euro. Voor lokalen van klasse C 

en D bedraagt deze waarborg 125 euro.  

 

De waarborg dient in elk geval betaald te zijn vooraleer de activiteit plaatsheeft.  

Ingeval van schade, veroorzaakt door de gebruiker, of bij niet betaalde 

gebruiksvergoeding kunnen de veroorzaakte onkosten van de waarborg worden 

afgetrokken. 

 

De waarborg wordt slechts terugbetaald na schriftelijke aanvraag. 

  

Artikel 14. 

Indien de gebruiker van gemeenschapscentrum De Volkskring de 

geluidsinstallatie en/of lichtinstallatie wil gebruiken ter gelegenheid van een 

voorstelling en/of een repetitie, dan moet de gebruiker de door de gemeente 

aangestelde technicus inhuren. Indien blijkt dat de gebruiker over een voldoende 

gekwalificeerde technicus beschikt, dan kan een afwijking toegestaan worden. 

 

De opbouw en afbouw van de geluidsinstallatie en/of lichtinstallatie gebeurt 

eveneens door de technicus aangesteld door de gemeente. Hiervoor wordt geen 

extra vergoeding aangerekend.  

  

Artikel 15. 

§ 1. Materiaal van de gebruikers van lokalen dat telkens gebruikt wordt ter 

gelegenheid van de vergaderingen kan opgeborgen worden in kasten die door 

het gemeentebestuur ter beschikking gesteld worden. 

  



§ 2. De gebruikers van de ontmoetingscentra (Wanzele, Impe en Oordegem) 

kunnen gebruik maken van de binnenkoer voor de plaatsing van een kraam voor 

de verkoop van dranken en/of hamburgers, hotdogs e.d. 

  

§ 3. De gebruikers van het gemeenschapscentrum De Volkskring kunnen een 

aanvraag doen voor de plaatsing van een kraam voor de verkoop van 

hamburgers, hotdogs e.d. Het college van burgemeester en schepenen dient 

hiervoor een toelating te verlenen. 

 

In geen geval mogen in de buitenruimte aan het gemeenschapscentrum De 

Volkskring frisdranken en/of bieren worden verkocht die niet via het 

gemeentebestuur worden aangeleverd. 

  

Artikel 16. 

Alle problemen die zich stellen omtrent de toepassing van dit reglement worden 

behandeld door het college van burgemeester en schepenen. 

  

 


