
AANMELDINGSFORMULIER FUIVEN 

 

Dit formulier ten laatste 4 weken voor het initiatief plaats heeft, bezorgen aan het College van 

Burgemeester en Schepenen 

T.a.v. De gemeentelijke jeugddienst 

Grote Markt 1 

9060 Zelzate  

Organisator (vereniging of individu) 

Naam van verantwoordelijke 

organisator 

 

Naam van vereniging  

Straat en gemeente  

 

Tel nr (te bereiken tijdens 

evenement!) 

 

E-mail  

 

Inlichtingen over de evenement 

Datum van evenement  

Naam van evenement  

Doelpubliek  Van 3 tot 12 jaar 

 Van 12 tot 16 jaar 

 Van 16 tot 25 jaar 

 Ouder dan 25 jaar 

Korte omschrijving   

Plaats (adres) 

 

 

 

 tent                gebouw              andere: ………. 

Aanvangsuur  Toegangsprijs               € 

Verwacht aantal bezoekers 
+/- ……………. personen 

Indien + 500 personen => veiligheidsplan bijvoegen! 



Op onze evenement zal 

worden geschonken: 

 niet-alcoholische dranken 

 alcoholische dranken 

 sterke alcoholische dranken 

eetgelegenheid: binnen / buiten  

 Sluitingsuur: we vragen een vergunning tot …………….. uur 

Voor drankinrichtingen en dansgelegenheden die open wensen te blijven na het sluitingsuur dat door 
het politiereglement is bepaald (= 01u00), dient een vergunning minimum 2 weken vooraf aangevraagd 
te worden aan het gemeentebestuur, waarbij vermeld wordt welke periode en tot welk tijdstip hij zijn 
activiteit wenst open te houden. 

Tarieven voor het openblijven gedurende 1 nacht om open te blijven: 

- a. tot 1 uur na sluitingsuur  20 € 

- b. tot 2 uur na sluitingsuur  30 € 

- c. meer dan 2 uur na sluitingsuur  50 € 

 

 

 Aanvraag tot plaatsing publiciteitsborden en wegwijzers voor gemeentelijke wegen 

 

Belangrijkste bepalingen van het politiebesluit ivm het aanplakken en aanbrengen van 
publiciteitsborden: 

- 1 affiche per aanplakzuil (120 x 160 cm) 

- geen overplakkingen van activiteiten die nog moeten plaatsvinden 

- max. 3 weken voor de activiteit mag worden geplakt 

- publiciteitsborden steeds aan te vragen aan het college van burgemeester en schepenen 

- geen publiciteitsborden aanbrengen aan bomen, elektriciteitspalen, straatmeubilair 

- publiciteitsborden weg te halen binnen de week na de organisatie. 
 

 

 Wij vragen een afwijking aan om de geluidsnormen te overschrijden (niet nodig < 85 dB(A)). 

 Meer dan 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min  
De muziek en het achtergrondgeluid moet gemeten worden. 
 
Te nemen maatregelen 

- geluidsniveau moet continu gemeten worden 
- geluidsniveau moet continu zichtbaar zijn voor geluidsverantwoordelijke 
OF 
- geluidsbegrenzer 

 
 Meer dan > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min 

De muziek en het achtergrondgeluid moet gemeten worden. 
 
Te nemen maatregelen 

- geluidsniveau moet continu gemeten EN geregistreerd worden 
- geluidsniveau moet continu zichtbaar zijn voor geluidsverantwoordelijke 
OF 

- geluidsbegrenzer 
 
SOWIESO 
Gratis oordopjes ter beschikking van bezoekers 

 



 

Security: welke security is er 

voorzien? 

 

 vrijwilligers                       

 erkende firma   naam firma: ………………….. 

 andere:  

We wensen volgend openbaar 

domein (vb voetpad, fietspad, 

straat,…) af te sluiten: 

 

 

De aanvrager 

Naam en voornaam  

Straat en gemeente  

 

Telefoonnummer  

Datum + Handtekening  

 

 

Dit formulier wordt bezorgd aan de burgemeester, de brandweer en de politie van Zelzate. 

Voor alle antwoorden op je vragen? 

Bel 09/345 95 69 of 0498/48 90 99 

Mail jeugddienst@zelzate.be 

Je mag ook altijd langskomen op de jeugddienst, Suikerkaai 4 te Zelzate 

Micheline helpt je met veel plezier! 

 

 

mailto:jeugddienst.zelzate@skynet.be

