AANVRAAGFORMULIER
Ondersteuning wijkfeesten
2020
De aanvraag voor de ondersteuning moet minstens 1 maand voor datum van het feest worden ingediend bij het college
van burgemeester en schepenen.

Gegevens aanvrager:
Naam wijk: …………………………………………………………………………………………………………………………..………………
Naam & adres contactpersoon:
Voornaam: ……………………………………………………….

Naam: ……………………………………………….….………………

Straat: ………………………………………………………………

nr.: …………………………………………………..…………………..

Postcode: ………………………………………………………….

Gemeente: ………………………………………………….……….

Telefoon: ………………………………………………………….. GSM: …………………………………………………………………….
E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Gegevens activiteit:
Datum: ………………………………………………….van………..……..uur …………….tot en met…………………………………
Omschrijving van de activiteit: …………………………………………………………………………………………..…………………
Plaats van het gebeuren: ……………………………………………………………………………………………………………………..
O privédomein: ……………………………………………………………………………………………………………..…………………….
O openbaar domein: …………………………………………………………………………………………………………………………….
O tenten op de openbare weg: …………………………………………………………………………………………………….........
O barbecue
(Het houden van een barbecue op de openbare weg kan enkel met toestemming van de gemeente. De barbecue moet voldoende
afgeschermd van het publiek worden opgesteld. Er mogen zich geen brandbare stoffen in de buurt bevinden en vlakbij moet een
brandblusser staan. Ook de wetgeving op de hygiëne moet worden nageleefd.)

De politie, de brandweer en eventueel De Lijn worden op de hoogte gebracht van het wijkfeest.
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De volgende buurtbewoners zullen hierop worden uitgenodigd
Noteer naam (1 naam per adres) en adres (straatnaam en huisnummer)
1.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….
3.………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….
4.…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
5.…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
6.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7.………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
8.……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
9.………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
10…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….
Le op: Om in aanmerkingen te komen voor subsidiemoeten minimum 10 verschillende gezinnen deelnemen aan het feest.

De gemeentelijke toelage van 200,00 EUR zal worden aangewend om volgende onkosten te betalen
(*):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(*) De facturen moeten binnen de maand na de datum van het wijkfeest op het gemeentebestuur toekomen.

Ontlening materiaal
Voor de organisatie van dit wijkfeest wenst men het volgende materiaal van de gemeente te
ontlenen:
- Nadarafsluitingen (**) ………………
- Picknick tafels (2,20 m lang): aantal: ……………
- Zitbanken (2,20 m lang): …………
(**) Deze moeten niet worden aangevraagd indien ze tot doel hebben de straat verkeersvrij te maken.

Ontlening speelkoffer: gezelschapsspellen
⃝ Sjoelbak
⃝ Jenga
⃝ Domino

⃝ 4 op een rij
⃝ Micado
⃝ Balanceerkegel

⃝ Parachute
⃝ Twister
⃝ Kubb

Adres waar dit materiaal kan worden geleverd en opgehaald
Naam ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer ……………………….………………………………………………………………………………………………………..
E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
2

Hou er rekening mee dat het gevraagde materiaal in principe op de werkdag voor het wijkfeest wordt
geleverd en de eerste werkdag na het wijkfeest wordt opgehaald.

Muziek
In de aanvraag moet worden vermeld of men elektronische versterkte muziek wenst te spelen en zo ja, tot hoe laat.
Wettelijk mag het geluid aan de bron niet meer dan 90 decibel bedragen en staat er ook een sterke beperking op wat
andere mensen binnenshuis mogen horen. Goede afspraken met de politie hieromtrent zijn in elk geval aan te raden.
Indien het feest voor publiek toegankelijk is en men elektronisch versterkte muziek speelt, moet men omwille van de
auteursrechten over de voorafgaandelijke toelating beschikken van SABAM. Men kan het aanvraagformulier telefonisch
aanvragen. De kosten variëren naargelang de aanwezigen en de inkomprijs.
Er moet tevens een billijke vergoeding worden betaald door iedereen die opgenomen muziek in publiek toegankelijke
plaatsen ten gehore brengt.
Meer inlichtingen:
 SABAM – Auteursrechten bvba (T 02/286 84 78)


Billijke vergoeding – Outsourcing Partners NV
Postbus 181 – 3000 Gent 12 (T 070/66 00 16 - F 070/60 00 12)
e-mail: info@bvergoed.be
www.bvergoed.be

Indien tijdens het wijkfeest muziek zal worden gespeeld en afgeweken wordt van de standaarduren
van 8.00 uur tot 22.00 uur, duid dan het begin- en einduur ervan aan.
o Aanvangsuur muziek: ………………………………….……………o Einduur muziek: …………………………………………
Verkeersmaatregelen
Naar aanleiding van de organisatie van dit wijkfeest wordt gevraagd de volgende verkeersmaatregelen te voorzien (bvb. afsluiten straat):
O parkeerverbod: van …………………………………. uur tot………………………………………………….……… uur
O afsluiten straat op (datum) ..................................................................................................................
Indien de activiteit plaatsvindt op de openbare weg (juiste plaats aangeven):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
van huisnummer………………………………………….tot huisnummer……………………………………………………………
De straat wordt door de gemeente afgebakend met voldoende nadars. Het begin en einde van de
straat worden duidelijk aangeduid door een bord C3 met een onderbord waarop ‘wijkfeest’ is
vermeld, alsook de uren tijdens dewelke de straat wordt gebruikt voor het wijkfeest.
Vuilnis ophaling:
Indien u wenst dat het vuilnis opgehaald wordt door de gemeente, kan de verantwoordelijke vooraf
vuilniszakken aankopen bij de gemeente Boortmeerbeek aan 1,50 EUR/stuk.
○ Ja
○ Neen
Datum opstellen van de aanvraag:

Handtekening
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