Jan van Ruusbroecpark – 1560 Hoeilaart – tel. 02 658 28 70 - fax 02 658 28 79
technischedienst@hoeilaart.be – www.hoeilaart.be

Aanvraag om openbaar domein te
gebruiken voor sportmanifestatie

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

Tech04-06.2015

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier vraagt u bij de gemeente de toelating om het openbaar domein tijdelijk te mogen
gebruiken voor een sportmanifestatie.
Het openbaar domein is de gemeenschappelijke ruimte, die niet in privébezit is maar waarvoor ‘de
gemeenschap’ (= de overheid) verantwoordelijk is: voetpaden, straten, pleinen, plantsoenen, parken,
parkeerplaatsen, …
Uw aanvraag wordt behandeld door de gemeentediensten en wordt voor advies doorgestuurd naar de
politie. Indien er geen verkeersbeperkende maatregelen zijn, krijgt u de goedkeuring per brief
toegestuurd. Indien het verkeer wel wordt gehinderd, wordt er een politiebesluit opgemaakt. Daarin
staan de maatregelen voor de gemeente, politie en aanvrager vermeld (o.a. levering en plaatsing van
signalisatie, dranghekken, voorzien van seingevers, politiebegeleiding, …). Hiervan krijgt u een kopie
toegestuurd.

Wat doet u met het ingevulde formulier?
De aanvraag moet ten laatste één maand op voorhand bezorgd worden aan de technische dienst
(tel. 02 658 28 70, technischedienst@hoeilaart.be).

De aanvrager
Naam vereniging:
Verantwoordelijke contactpersoon
Voornaam en naam:
Straat en nummer:
Postnr. en gemeente:
Telefoonnummer thuis:
Telefoonnummer werk:
Gsm-nummer:
E-mailadres:
De locatie
Welk deel van het openbaar domein wilt u gebruiken?
(Vul in en kruis aan wat van toepassing is)

Vaste plaats: Straatnaam:
Inname voetpad

Inname wegdek

gedeeltelijk
volledige wegbreedte

Andere inname. Welke?

Parcours:

(som de straten op en/of duid ze aan op een plannetje, dat u bijvoegt)

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

De activiteit
Voor welke sportmanifestatie wilt u het openbaar domein gebruiken?
(Vul in en kruis aan wat van toepassing is)

Naam/titel:
Wat?

Wedstrijd
Recreatieve sportactiviteit

Hoeveel? Verwachte aantal deelnemers?
Verwachte aantal bezoekers?
Hoe?

Doortocht in 1 groep.
Doortocht in verschillende groepen:
(aantal) groepen van

Begeleiding?

(aantal) personen

Zonder begeleiding
Begeleid door voertuig vooraan en achteraan
Begeleid door voertuig van federale politie
Andere begeleiding. Welke?

uur

Gedetailleerd programma:

Het verkeer
Vraagt u verkeersbeperkende maatregelen op (een gedeelte) van
het parcours? (parkeerverbod of verkeersvrij maken voor doorgang
wedstrijd, extra parkeerplaatsen, …)
Zo ja:

Wat?

Voorziet u seingevers op het parcours?
Zo ja:

Hoeveel?

Nee

Waar?

Ja

Nee

Waar?

Vraagt u begeleiding van de lokale politiezone op het parcours?
Zo ja: Waar?

Ja

Ja

Nee

Gaat u bewegwijzering op het parcours aanbrengen?

Ja

Nee

Zo ja: Hoe?

Opgelet: de aangebrachte bewegwijzering moet onmiddellijk na afloop van de
manifestatie verwijderd worden!
Verantwoordelijke signalisatie
Voornaam en naam:
Straat en nummer:
Postnr. en gemeente:
Telefoon- en/of gsm-nummer:

De randactiviteiten
Zal er muziek gedraaid worden?

Ja*

Nee

Plant u een optreden?

Ja*

Nee

Zo ja, van

tot

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?
(*De technische dienst vraagt de (door het politiereglement)
verplichte vergunning van de burgemeester voor u aan!)

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)

Eventueel bij te voegen

Plannetje waarop parcours is aangeduid.

Datum:

dag

maand

jaar

Handtekening,

Bezorg het ingevulde en ondertekende formulier terug aan de technische dienst (tel. 02 658 28 70,
technischedienst@hoeilaart.be).

