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Beste bezoeker, vrije sporter 

Hieronder een aantal afspraken voor het gebruik van het sanitair en de atletiekpiste. 

Elk individu heeft een eigen en strikt persoonlijke gebruikersbadge nodig. Deze badge kan tijdens de 

kantooruren aangekocht worden op de Sportdienst, Heilig Hartstraat 15, 8870 Izegem.  

De kostprijs van de badge bedraagt 10€ voor de aankoop  en 10€ voor het gebruik gedurende 1 

kalenderjaar. 

Er is een aparte omkleed- en doucheruimte voor dames en heren. Elk individu dient zich in de juiste 

ruimte te bevinden.  

Met de badge zal u toegang krijgen tot het gebouw en de atletiekpiste. De deuren mogen niet 

geblokkeerd worden of met bepaalde objecten geopend blijven. 

Gelieve het gebouw proper en respectvol te behandelen. Schade of onregelmatigheden kunnen 

gemeld worden bij de conciërge ( Günther Couckhuyt – 0486/71.38.83) of op de sportdienst 

(051/33.20.74 – bart.colpaert@izegem.be) 

Wanneer misbruik wordt vastgesteld wordt de gebruikersbadge van deze persoon gedeactiveerd en 

is verder gebruik van de infrastructuur niet meer mogelijk. 

De atletiekpiste wordt op vaste momenten gebruikt door de Izegemse atletiekclubs. Tijdens deze 

trainingen is de piste dan ook niet toegankelijk voor de vrije sporter. Gelieve deze afspraak op een 

sportieve manier na te leven. 

Naast de vaste trainingen van de clubs kunnen er ook speciale evenementen doorgaan op de 

atletiekpiste. Deze evenementen zullen tijdig gecommuniceerd worden zodat alle gebruikers op 

voorhand op de hoogte zijn dat de atletiekpiste tijdelijk niet toegankelijk is. 

De atletiekpiste mag enkel met proper schoeisel betreden worden. Gelieve ook de binnenbanen 1 en 

2 vrij te houden.  

 

 

 

 

 

 

 
 





 

mailto:bart.colpaert@izegem.be
http://www.sport.izegem.be/


 AFSPRAKEN OMTRENT GEBRUIK SANITAIR EN ATLETIEKPISTE 

GEBRUIK SANITAIR: 

Met uitzondering van de dagen waarop er activiteiten (tornooien, wedstrijden, evenementen,…) 

georganiseerd worden. Deze worden op voorhand kenbaar gemaakt (website, affichering, mailing…) 

MAANDAG TOT  ZONDAG 06u00 – 22u00 

 

GEBRUIK ATLETIEKPISTE: 

Met uitzondering van de dagen waarop er activiteiten (tornooien, wedstrijden, evenementen,…) 

georganiseerd worden. Deze worden op voorhand kenbaar gemaakt (website, affichering,mailing…) 

MAANDAG TOT VRIJDAG 06u00 – 17u30 en  21u00 – 22u00 

ZATERDAG 06u00 – 8u30   en  11u00 – 22u00 

ZONDAG 06u00 – 22u00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


