Gemeenteplein 39 - Hoeilaart – tel. 02 657 05 04 - fax 02 657 75 01
cultuur@hoeilaart.be – www.hoeilaart.be

Aanvraag om openbaar domein te
gebruiken voor wijkfeest

In te vullen door de dienst(en):
Dossiernummer(s):

Cul06-07.2013

Waartoe dient dit formulier?
Met dit formulier vraagt u bij de gemeente de toelating om het openbaar domein tijdelijk te mogen
gebruiken voor een wijkfeest.
Het openbaar domein is de gemeenschappelijke ruimte, die niet in privébezit is maar waarvoor ‘de
gemeenschap’ (overheid) verantwoordelijk is: voetpaden, straten, pleinen, plantsoenen,
parkeerplaatsen, …
De gemeente contacteert de politie voor advies over het plaatsen van signalisatie. Na goedkeuring
door het college van burgemeester en schepenen wordt de vergunning verleend. De signalisatieborden
en eventuele dranghekken moeten door de wijk zelf geplaatst worden en kunnen bij de gemeente
(gratis) ontleend worden.

Wat doet u met het ingevulde formulier?
Bezorg dit aanvraagformulier ten laatste 30 kalenderdagen op voorhand aan de dienst Cultuur en
Toerisme (contactgegevens: zie bovenaan).
De gemeentelijke technische dienst komt de eventueel ontleende signalisatieborden ter plaatse leveren
en weer ophalen.

De wijk
Naam:

De verantwoordelijke contactpersoon
Voornaam en naam:
Straat en nummer:
Tel.- en/of gsm-nummer:
E-mailadres:
De inname van het openbaar domein
Welke straten/pleinen wenst u geheel of gedeeltelijk af te sluiten? (som op)

Het tijdstip - de periode
Wanneer wilt u het openbaar innemen? (vul in en kruis aan)
Datum:

tot en met
24/24 uur
Van

uur tot

uur

Het verkeer
Moet er een omleiding van het doorgaand verkeer worden voorzien?

Ja

Moet er een parkeerverbod worden ingesteld?

Ja

Nee

Rijdt er openbaar vervoer in de opgegeven zone?

Ja

Nee

Nee

Zo ja, welke lijn(en)?

Verantwoordelijke signalisatie
Voornaam en naam:
Straat en nummer:
Telefoon- en/of gsm-nummer:

Het milieu
Om welk uur wordt het feest afgesloten?
Wordt er muziek gedraaid?

Ja*

Nee

Wordt de muziek elektronisch versterkt?

Ja*

Nee

Zo ja, van
Plant u een optreden?

Ja*

tot

uur

tot

uur

Nee

Zo ja, van
Verantwoordelijke muziek
Voornaam en naam:
Straat en nummer:
Telefoon- en/of gsm-nummer:

(* Vergeet Sabam en/of de Billijke vergoeding niet te betalen!)

Wordt er vuur gemaakt?
Zo ja, welk vuur?

Ja

Nee

Barbecuestel
Kampvuur
Vuurwerk*
Ander. Welk?

(*Vergeet de verplichte toelating van de burgemeester niet aan te vragen!)

Denk er ook aan om uw afval gesorteerd in te zamelen!
Eventuele mogelijke problemen of risico’s
(Hier kunt u de gemeente attent maken op eventuele specifieke problemen of risico’s die
u voorziet)

Datum:

dag

maand

jaar

Handtekening van de
verantwoordelijke,

Bezorg het ingevulde en ondertekende formulier terug aan de dienst Cultuur en Toerisme (zie
vooraan, boven).

