
 

 
 

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VAN DE SPEELPLEINEN VAN HET PROVINCIAAL DOMEIN VAN 

HELECINE 

 

Artikel 1: De speelpleinen zijn open van zonsopgang tot zonsondergang. De Directie van het Domein kan 

evenwel de uren wijzigen en de toegang tot het speelplein openen of sluiten in functie van de 

weersomstandigheden of om andere redenen, zonder bezoekers vooraf te verwittigen of te vergoeden.  

 

Artikel 2: De toegang tot de speelpleinen is volledig gratis.  

 

Artikel 3: Er zijn twee verschillende speelpleinen: een voor de leeftijdsgroep 0-6 jaar en een voor 6-13 

jaar.  

Doordat deze speelpleinen niet bewaakt worden, hebben kinderen die niet vergezeld zijn van 

verantwoordelijke volwassenen, geen toegang tot de speelpleinen. Elke groep moet vergezeld zijn van 

een aangestelde volwassen verantwoordelijke. Hij/zij is verantwoordelijk voor de discipline en de 

veiligheid van de groep. Elke groep die geen aangestelde volwassen verantwoordelijke heeft, zal 

verzocht worden het speelplein te verlaten. 

Volwassenen zonder kinderen en jongeren van 14 tot 18 jaar hebben geen toegang tot de speeltuinen 

(administratieve boete van € 10).  

 

Artikel 4: Volwassenen en kinderen die zich abnormaal geagiteerd gedragen en daardoor de orde 

kunnen verstoren en mensen met besmettelijke ziektes, huidziektes of open wonden, zijn niet 

toegelaten op de speelpleinen. 

Personen die het reglement niet respecteren, die ongewenst zijn of geen rekening houden met de 

opmerkingen van het personeel van het Domein, kunnen op staande voet uitgesloten worden.  

 

Artikel 5: HET IS VERBODEN OM:  

- Op het hek rond het speelplein te klimmen.  

- Afval op de grond en op de spelen achter te laten.  

- Dranken in glasverpakking mee te nemen naar het speelplein.  

- Dieren, fietsen, radio’s enz.… bij te hebben op het speelplein.  

- Blootsvoets te lopen.  

 

 

 



Artikel 6: Om voor de hand liggende veiligheidsredenen is het personen ouder dan 13 verboden de 

spelen te gebruiken (administratieve boete van € 10).  

 

Artikel 7: Wanneer zulks nodig mocht blijken, kan de Directie andere verbodsbepalingen opleggen, in 

afwachting van een beslissing van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van de Provincie 

Waals-Brabant.  

 

Artikel 8: De speelpleinen worden beheerd door het Provinciaal Domein van Hélécine, Avenue Armand 

Dewolf, 2 in 1357 Hélécine.  

Deze instelling hoort toe aan de Provincie Waals-Brabant, Avenue Einstein,2 in 1300 Wavre. 

In geval van problemen of incidenten, kunt u contact opnemen met de toezichthouder van dienst op het 
nummer 0495/59.03.45 en hem het nummer opgeven van het spel waar zich de problemen voordoen.  
NOODNUMMERS  
Voor een vaste telefoon      Voor een GSM  
Brandweer en ambulance: 100      112  
Federale politie: 101  
 
Artikel 9: De Provincie Waals-Brabant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal, verloren 
voorwerpen, schade aan kleding of andere persoonlijke voorwerpen. Voorwerpen en droge kleding 
zullen gedurende een maand bewaard worden, natte kleding gedurende drie dagen.  
De begeleiders zullen verantwoordelijk worden gesteld voor schade die ze zelf of die de kinderen onder 
hun hoede veroorzaakt hebben. In voorkomend geval zal een proces-verbaal ten laste van de 
verantwoordelijke opgemaakt worden door een beëdigd toezichthouder van het Domein. Deze laatste is 
gemachtigd tijdens een controle de identiteitskaart op te vragen van de betrokken persoon. 
 
Artikel 10: Ouders en opvoeders wordt gevraagd om opmerkingen, negatieve punten of suggesties over 
te maken aan de Directie van het Provinciaal Domein van Hélécine, Avenue A. Dewolf, 2 in 1357 
Hélécine – Tel: 019/65.54.91. – Fax: 019/65.51.57. – E-mail: chateauhelecine@skynet.be. Zij worden ook 
verzocht om de Directie of de toezichthouder van dienst schade aan spelen te signaleren. Op die manier 
werken zij samen met de Provincie Waals-Brabant om de veiligheid van het speelplein te verzekeren.  
 
Artikel 11: De bezoeker is gehouden om zonder voorbehoud de bepalingen van het reglement van 
inwendige orde respecteren, net zoals de instructies die gegeven worden door elke gekwalificeerde 
agent van het Provinciaal Domein.  
Gelezen en goedgekeurd door het College van de Provincieraad van Waals-Brabant. 
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