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ACTIVITEITENFICHE

Dit formulier kan gebruikt worden voor melding fuif in gemeentelijke infrastructuur, vraag toelating
afwijking geluidsnormen muziekactiviteit, kampvuur, vuurwerk, manifestatie op de openbare weg
(wandeltocht – fietstocht – alleterreinfietstocht – braderie – muziekoptreden – straatbarbecue, markt,
vinkenzangwedstrijd - …), aanbrengen publiciteit langs de openbare weg,

Ingevuld op ……/…../………

Indien u deze fiche correct invult, zorgen wij indien nodig voor :

- vergunning Burgemeester
- goedkeuring door College van Burgemeester en Schepenen
- toelating gebruik openbaar domein
- toelating gebruik feestzaal en erkenning muziekactiviteit
- aanplakken van affiches op gemeentelijke aanplakborden
- leveren of ter beschikking houden van feestmateriaal
- doorgeven van gegevens contactpersonen aan politie.

A/ ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE WEG

1. Contactgegevens
a) Naam organisator :
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

b) Eerste contactpersoon (permanent aanwezig en bereikbaar tijdens de activiteit)
Naam en voornaam :…………………………………………………………………………………….
Adres : …………………………………………………………………………………………………
Telefoon/gsm:……………………………………………………………………………………………
E-post :……………………………………………………………………………………………………

Tweede contactpersoon
Naam en voornaam:…………………………………………………………………………
Adres : ……………………………………………………………………………………………
Telefoon/gsm :…………………………………………………………………………………………
E-post : …………………………………………………………………………………

c) Facturatie-adres
Naam en voornaam  :…………………………………………………………………………………
Adres : …………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum : ………………………………………………………………….
Telefoon/gsm  : ……………………………………………………………………………………….
E-post :………………………………………………………………………………………………
Btw-nummer :…………………………………………………………………………………………..
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2. Gegevens activiteit :
Graag een omschrijving van het soort evenement + inkomprijs
(vb. kermis, straatbarbecue, braderie, markt, fuif, muziekevenement, ….) Indien meerdere activiteiten,
gelieve dit blad te kopiëren en per activiteit in te vullen.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

3. Tijdsgegevens activiteit :
a) datum : ………………………………………………………………………………..
b) gewenst aanvangsuur :…………………………………………………………………
c) gewenst einduur :……………………………………………………………………….

4. Locatie activiteit : (keuze aankruisen aub)

0 Open lucht
0     Tent
0     Gebouw

5. Adres activiteit :
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

6. Enkel in te vullen indien op openbaar domein :

a) verboden parkeren
van ……………………..u tot ………………………….in volgende straten of straatgedeelten
(vb. in de Kerkstraat, langs de kant van de onpare huisnummers, van nr 39 tot 45)

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

b) Verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder
Van …………………….u tot ……………………………….u in volgende straten of
straatgedeelten  (vb. in de Lange Winterstraat tussen het kruispunt met de Bloeistraat en
het kruispunt met de Korte Winterstraat)

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
c)  Bepijling parcours: (+ opgave traject op grondgebied Anzegem)………………………..
………………………………………………………………………………………………………

7. Verantwoordelijke veiligheid:
Naam + adres + telefoonnummer:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………….

8. Verzekering:
a) Lichamelijke schade: zo ja, bij……………………………………….polisnr.:………………
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b) Burgerlijke aansprakelijkheid: zo ja, bij……………………………..polisnr.:………………

B/ AFFICHES EN PUBLICITEIT

Kruis hier aan indien je :
o vermelding op de activiteitenkalender van het gemeentelijk infoblad AKTIV wil (let wel : Aktiv
verschijnt op 1 januari en half september – de gegevens moeten zeker 1,5 maand op voorhand in
ons bezit zijn)
o affiches wil ophangen op de gemeentelijke publiciteitsborden op de invalswegen van de
gemeente (kruis aan op welke borden je de affiches wil bevestigen)

 Anzegem : Heuntjesstraat t.h.v. melkerij
 Anzegem : Grote Leiestraat t.h.v. Industrielaan Waregem
 Kaster : Scheldestraat t.h.v. garage Lemaitre
 Tiegem : Tieboutslaan t.h.v. de Zonnestraat
 Vichte : Harelbekestraat t.h.v. de Vlaschaardstraat.

(voorwaarden zie bijlage)
o eigen borden wil plaatsen
- formaat : ………………………………………………………………………………..
- aantal : ………………………………………………………………………………….
- locaties

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
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C/ HUUR/GEBRUIK GEMEENTELIJK FEESTMATERIAAL

Zie website: http://www.anzegem.be/producten/uitleendienst-materiaal

VASTE AANSLUITINGSKAST VOOR ELECTRICITEITSLEVERINGEN in laagspanning ten behoeve van
foorkramers, feestcomités of andere gebruikers.

wenst gebruik te maken van volgende aansluitingskast(en) : (kruis het gewenste aan)
 Anzegem : kerkplein Anzegem : 1 kast type 4 (= 6 stopcontacten 32 A en 4 stopcontacten 63
A)
 Anzegem : Statieplein : 1 kast type 1 (= 1 stopcontact 63 A)
 Anzegem : Nieuwpoortstraat : 1 kast type 1 (= 1 stopcontact 63A)
 Vichte : Vichteplaats ter hoogte van Thienpondt : 1 kast type 3

(= 3 stopcontacten 32 A en 2 stopcontacten 63 A)
 Vichte : Vichteplaats ter hoogte van kasteel Verhaeghe : 1 kast type 3

(= 3 stopcontacten 32 A en 2 stopcontacten 63 A)
 Vichte : Vichteplaats ter hoogte van kasteel Verhaeghe : 1 kast type 3 (400 V)

(= 3 stopcontacten 32 A en 2 stopcontacten 63 A)
 Tiegem : kerkplein : 1 kast type 4 (= 6 stopcontacten 32 A en 4 stopcontacten 63 A)
 Ingooigem : kerkplein : 1 kast type 4 (= 6 stopcontacten 32 A en 4 stopcontacten 63 A)
Eventueel bijkomende kasten vallen onder hetzelfde retributiereglement.

De vergoeding wordt vastgelegd als volgt:
- € 15,00 per dag voor monoaansluiting
- € 30,00 per dag voor driefasige aansluiting
De verbruiksvergoeding dekt zowel de vaste kosten als de variabele kosten van de gemeente.
De vergoeding moet gestort worden uiterlijk 10 dagen voor gebruik op basis van de factuur.

Bij gebrek aan tijdige betaling vervalt de aanvraag van de kandidaat-energiegebruiker.

nodig vermogen :
 ampèrage : ……………
 mono- of driefasig : ……………
voor volgende activiteit (situering en doel van het gebruik van de aansluitkast(en)) :
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

tijdstip en periode van gebruik (aantal dagen) : van ……………. tot en met …………….. = ……. dagen.

Voor akkoord,
Handtekening van de AANVRAGER + DATUM Handtekening van de ONTLENER

…………………………………………………………………………………………………………
Het ondertekenen van dit aanvraagformulier houdt het aanvaarden in van de reglementen die terzake van
toepassing zijn.
Rekeningnummer gemeentebestuur: BE45 7340 2844 8489

D/ ORGANISATIE FUIVEN

MELDINGSFORMULIER BETREFFENDE ORGANISATIE VAN EEN ACTIVITEIT IN
GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR
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Naam organiserende
vereniging:………………………………………………………………….

Datum activiteit: ………………………………………………………………………………….

Plaats activiteit: …………………………………………………………………………………..

Aanvangsuur: …………………………………………………………………………………….

Vermoedelijk einduur:…………………………………………………………………………….

Naam hoofdverantwoordelijke organisatie:
………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer : ………………………………………………………………………………..

Aard activiteit (fuif, optreden, …): ……………………………………………………………….
Te verwachten aantal bezoekers:
…………………………………………………………………
Indien optreden van muziekgroepje(s): naam groep + naam en adres van
contactpersoon:
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

Naam verantwoordelijke securityploeg: …………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………….
Afgesproken herkenningsteken:………………………………………………………………….
Omschrijving herkenningsteken ganse securityploeg: ………………………………………..

Afwijking geluidsnormen gewenst : ja/neen.*Indien ja : zie:
http://www.anzegem.be/producten/afwijking-geluidsnormen-bij-muziekactiviteiten
(invullen aanvraagformulier en bezorgen aan het gemeentebestuur - Milieudienst)

Bij vaststelling schade:
Naam, adres en telefoonnummer van degene die (tijdens de week) kan gecontacteerd
worden:
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

Naam  aanvragende ambulante handelaar voor verkoop van snacks in de omgeving van de
fuifzaal:
(kopie leurkaart/verzekering brand en B.A./vergunning volksgezondheid mee te sturen)
……………………………………………………………………………………………………..
Eventuele sponsoring nabijgelegen vaste inrichting:
…………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………......

Handtekening
hoofdverantwoordelijke:……………………………………………………….

Dit formulier dient TEN LAATSTE één maand vóór de activiteit, ondertekend en
volledig ingevuld,  te worden bezorgd  aan Sonja Nuyttens,  gemeentehuis
Anzegem, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem.
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Aanvraag afwijking geluidsnormen
Aanvraag afwijking geluidsnormen muziekactiviteit (Hoofdstuk 6.7. van VLAREM)

Voor activiteiten die toegankelijk zijn voor een ruim publiek, al dan niet tegen betaling, op een
specifieke locatie (andere dan een ingedeelde inrichting) en waarbij elektronisch versterkte muziek
wordt geproduceerd ter gelegenheid van een bijzondere gelegenheid.
Aanvraag indienen ten minste 30 dagen voor de muziekactiviteit.

Organisator van de muziekactiviteit

Naam organiserende vereniging: .........................................................................................................

Voornaam en naam verantwoordelijke:................................................................................................

Adres verantwoordelijke: ......................................................................................................................

E-post verantwoordelijke: .....................................................................................................................

Telefoon verantwoordelijke bereikbaar tijdens de activiteit: .................................................................

Locatie van de muziekactiviteit

Naam locatie: .......................................................................................................................................

Adres: ...................................................................................................................................................

(indien de activiteit plaats vindt in open lucht of tent, dient een situeringsplan bijgevoegd)

Omschrijving van de muziekactiviteit: .............................................................................................

..............................................................................................................................................................

Data en uren waarop elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld:
..............................................................................................................................................................

(eventueel programma activiteit bij te voegen)

Gewenste geluidsnormen op de locatie waar de muziekactiviteit plaatsgrijpt
Het geluidsniveau op een muziekactiviteit moet in principe kleiner of gelijk zijn dan 85 dB(A) LAeq,15min,
dit is de wettelijke ondergrens voor het nemen van maatregelen.
Met deze aanvraag wordt een hoger geluidsniveau aangevraagd, namelijk (aanduiden naar keuze):

□  kleiner of gelijk aan 95 dB(A) LAeq,15min
Te nemen maatregelen: meten en visuele indicatie geluidsniveau

□  kleiner of gelijk aan 100 dB(A) LAeq,60min
Te nemen maatregelen: meten en registeren en visuele indicatie geluidsniveau, gratis ter beschikking
stellen van oordopjes

Meer informatie, zie: www.lne.be/geluidsnormen

Met deze aanvraag wordt eveneens een afwijking aangevraagd op de geluidsnormen in de omgeving
van de muziekactiviteit.

De ondertekende verklaart dat de door hem/haar verstrekte inlichtingen juist en volledig zijn en dat
hij/zij zich zal houden aan de verplichtingen die hem/haar hetzij door de wetgever, hetzij door de
bevoegde diensten worden opgelegd.

Datum: ........................................ Handtekening: ......................................
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E/ BIJLAGEN

De bijlagen zijn ter info en kunnen door u bijgehouden worden.
Indien bijlages 3 en 4 (SABAM en billijke vergoeding) van toepassing zijn, dient u deze zelf te
bezorgen aan de betrokken organisatie.

a) Bijlage 1 : tariefreglement huur feestmateriaal – gemeenteraad 24 april 1995 en gewijzigd 5 april
2004

b)    Bijlage 2 : retributiereglement  van 4 april 2005 en gewijzigd op 2 mei  2005 voor het ter
beschikking stellen van vaste elektriciteitskasten voor elektriciteitsleveringen in laagspanning ten
behoeve van manifestaties van korte duur.

b) Bijlage 3 : SABAM (vergoeding voor auteursrechten, formulier ‘aanvraag tot toelating’ van Sabam.
Meer info : www.sabam.be ofwel Sabam, Rijselsestraat 51 – 8500 Kortrijk (tel 056 21 07 38 of
056 20 14 95 – fax 056 25 74 72)

c) Bijlage 4 : Billijke vergoeding (vergoeding voor het publieke gebruik van het muziekrepertoire van
de uitvoerende artiesten en muziekproducenten, aangifteformulier ‘billijke vergoeding’. Meer  info
via www.bvergoed.be ofwel Outsourcing Partners nv, Postbus 181, 9000 Gent (tel 070 66 00 16 –
fax 070 66 0012)


