
Spelregels georganiseerd sporten in de openbare ruimte (vanaf 11 mei) 

Met ingang van woensdag 29 april is het voor jongeren tot 19 jaar toegestaan om onder begeleiding 

georganiseerde sport- en beweegactiviteiten te organiseren in de openbare ruimte. Vanaf 11 mei 

geldt dit ook voor volwassenen. Hieronder vindt u de spelregels die hierbij in Lansingerland van 

toepassing zijn: 

 Sportactiviteiten mogen alleen georganiseerd worden door sportverenigingen en 

professionele partijen, zoals sportcoaches en jongerenwerkers. 

 Om overlast te voorkomen mogen activiteiten alleen plaatsvinden tussen 12.00 en 21.30 

uur. 

 Activiteiten mogen georganiseerd worden op daarvoor geschikte locaties. Het is de 

verantwoordelijkheid voor de organisatoren zelf om te bepalen welke locatie geschikt is en 

welke niet. 

 Gebruik van een locatie is alleen toegestaan na melding bij de gemeente Lansingerland. Wilt 

u hiervan gebruik maken? Stuur minimaal 3 dagen voorafgaand aan de activiteit een email 

naar sport@lansingerland.nl. 

 Houd bij het gebruik van een locatie in ieder geval rekening met de volgende criteria: 

bereikbaarheid, (fiets)parkeren, veiligheid van deelnemers en passanten (met name bij 

balsporten) en mogelijke beschadiging van gemeentelijke of particuliere bezittingen. 

 Veroorzaak geen overlast voor omwonenden of andere gebruikers van de openbare ruimte.  

 Om schade aan gras te voorkomen en te zorgen dat de locaties gebruikt kunnen blijven 
worden, mogen de locaties bij nat gras niet betreden worden met grote groepen (> 15 
personen). 

 Kinderen en jongeren gaan zelf naar de sportactiviteit toe. Ouders brengen en halen alléén 
wanneer dit echt niet anders kan. Ouders blijven niet hangen rondom de locatie van de 
sportactiviteit. 

 Hang geen voorwerpen aan bomen, dit veroorzaakt onherstelbare schade aan de boom. 

 Wilt u specifieke voorzieningen plaatsen op een locatie, bijvoorbeeld een voorziening voor 

het opslaan van sportmaterialen? Hiervoor is toestemming van de gemeente Lansingerland 

noodzakelijk. Neemt u hiervoor contact met ons op via sport@lansingerland.nl. 

 Het naleven van de versoepelde regels en adviezen ten aanzien van sporten is de 

verantwoordelijkheid van de organisator van de activiteit: 

o Activiteiten dienen ten alle tijden onder begeleiding plaats te vinden; 

o Volwassenen en jongeren ouder dan 12 jaar dienen minimaal 1,5 meter afstand te 

houden van elkaar en de trainers/begeleiders; 

o Het is voor zowel volwassenen als kinderen/jongeren die niet deelnemen niet 

toegestaan om te kijken naar de activiteiten of om op de locatie te blijven hangen; 

o Ga niet sporten als je je niet lekker voelt (kuchen, hoesten, verkoudheid of koorts); 

o Zowel kinderen als volwassenen dienen voor en na de sportactiviteiten goed hun 

handen te wassen; 

o Gebruik uw gezond verstand en neem uw verantwoordelijkheid! 

 

Wij vragen u deze spelregels te delen met uw leden/deelnemers van de activiteit. 

De gemeentelijke handhavers en de politie houden toezicht op de naleving van bovenstaande regels. 

Bij constatering van overtredingen kunnen zij verbaliseren. Ziet u dat deze regels niet nageleefd 

worden? Neem dan contact op met de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 010.  
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Melding bij gemeente 

Gaat u een sportactiviteit organiseren? U moet een melding bij de gemeente doen. U dient hiervoor 
minimaal 3 dagen voorafgaand aan de activiteit een mail te sturen aan sport@lansingerland.nl. 
Vermeldt hierbij in ieder geval: 

 de locatie van de activiteit; 

 de data en tijden waarop de activiteit plaatsvindt. 

 het soort activiteit; 

 het aantal (verwachte) deelnemers. 
 
Let op! Indien er meerdere organisatoren gebruik maken van dezelfde locatie dient u zelf met deze 
andere gebruikers afspraken te maken over de tijden waarop de locatie gebruikt wordt. Indien een 
locatie meerdere gebruikers kent, geven wij u binnen drie dagen na uw melding de emailadressen 
door van de andere gebruikers hiervan. Met het doen van een melding geeft u toestemming voor het 
delen van het hierbij gebruikte emailadres met mogelijke andere gebruikers. 
 
Vragen? 

Heeft u naar aanleiding van deze spelregels nog vragen? Neem contact met ons op via 

sport@lansingerland.nl of het algemene telefoonnummer 14 010. 
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