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Aanvraag tot toestemming van een 
evenement  Toerisme en Evenementen 

 

     
 
Wanneer moet je toestemming vragen voor een evenement? 
Voor evenementen op het openbaar domein heb je steeds een toestemming nodig van de gemeente. Een toestemming vraag je ten laatste 4 à 6 
weken voor het evenement aan. Ook toestemming voor fuiven en evenementen op privédomein waar je een afwijking op geluid nodig hebt, dien je 
4 à 6 weken op voorhand aan te vragen. 
 
Je vraagt toestemming aan door dit formulier ingevuld te bezorgen aan de dienst Toerisme en Evenementen – Pastorijstraat 1 – 2830 Willebroek of 
via Evenementen@willebroek.be. 
Een aanvraag van een evenement is gratis, maar indien je materiaal wil huren, wordt de kostprijs per evenement berekend. 
 
Naast een evenementenaanvraag dient u ook het COVID Event Risk Model in te vullen. Dit vindt u terug op volgende 
link: https://www.covideventriskmodel.be/. Dit model werd in samenwerking met wetenschappelijke experts, gespecialiseerde onderzoekers en 
de Alliantie van Belgische Event Federaties ontwikkeld. U kan hiermee inzicht verwerven in het COVID-veiligheidsrisico van uw evenement. Het 
resultaat wordt weergegeven met behulp van een kleurenlabel: groen, oranje, rood. Gelieve de resultaten op te slaan in een pdf en dit aan ons te 
bezorgen. 
Let op, ook bij een groene score dient u nog goedkeuring te krijgen van onze dienst vooraleer het evenement kan plaatsvinden. Bij 
een oranje score zijn er nog heel wat maatregelen die voor verbetering kunnen zorgen en bij een rode score dient u het opzet van uw 
evenement te herbekijken om het COVID-veiliger te maken. Het protocol op volgende link, kan u daarbij 
begeleiden: https://www.covideventriskmodel.be/protocol. 
 

Wanneer ontvang je bericht over je toestemming? 
Indien er bepaalde zaken ontbreken, zal de behandelende dienst zo snel mogelijk contact met jou opnemen om jouw aanvraag te vervolledigen. 
Is jouw aanvraag wél volledig, dan krijg je ten laatste 5 werkdagen voor het evenement een toestemming per mail of via de post.  
 
Welke regelgeving is op dit formulier van toepassing? 
Op dit formulier zijn de Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de politiezone Mechelen – Willebroek en alle brandveiligheidsvoorschriften van 
toepassing. 
 
Hulp nodig bij het aanvragen van een evenement? 
Je kan steeds contact opnemen met de dienst Toerisme en Evenementen via Evenementen@willebroek.be of via 03 866 92 35.  
 
Ik heb een toelating, wat nu? 
Politie, brandweer of bevoegde ambtenaren van de gemeente Willebroek kunnen ten allen tijde de toelating opvragen. Zorg er dus voor dat je deze 
tijdens het evenement steeds bij je hebt. 

 

1. Gegevens van de organisator  

 
Geef de contactgegevens van de organisator. 

 
Bedrijf of vereniging ……………………………………………………………………………………………………........................... 
Voornaam* ..……………………………………………………. Naam* ...……………………………………………………………… 
Straat* …………………………………………………………... Nr/bus* ……………………………………………………………….. 
Postcode* ………………………………………………………. Gemeente* ………………………………………........................... 
Tel. nr. / GSM* …………………………………………………………………………………………………………............................ 
E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Rijksregisternummer* ……………………………………………………………………………………………………………………... 
BTW nummer …………………………………………………………………………………………………………….......................... 

 
Vul de gegevens in van een tweede persoon die zeker aanwezig is op het evenement. 

 
Voornaam* ..……………………………………………………. Naam* ...……………………………………………………………… 
Tel. nr. / GSM* …………………………………………………………………………………………………………............................ 
E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. Het evenement 

 

Wat is de naam van het evenement?* ……………………………………………………………………………………………….. 

Wat is de aard van het evenement?* (je kan meerdere vakjes kiezen) 

 

Aard    Omschrijf wat je doet: 

 Benefiet    ...................................................... 

 Circus    ……………………………………… 

 Festival    ……………………………………... 

 Fuif     ……………………………………… 

 Kerst-/rommel-/… markt   ……………………………………… 

 Kermis    ……………………………………… 

 Kroegentocht    ……………………………………… 

mailto:Evenementen@willebroek.be
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 Optocht/wandeltocht/fietstocht  ……………………………………… 

 Mountainbiketocht   ……………………………………… 

 Doortocht    ……………………………………… 

 Sportmanifestatie   ……………………………………… 

 Optreden    ……………………………………… 

 Speelstraat     ……………………………………… 

 Straatfeest/buurtfeest   ……………………………………… 

 Toeristisch/cultureel evenement  ……………………………………… 

 Filmopnames    ……………………………………… 

 Andere    ……………………………………… 

 

Wanneer gaat het evenement door en wanneer begin je op te bouwen?* 

 

Begin opbouw:……………………………………………………………….……….….....(dag + uur) 

Begin evenement: ….……………………………………………………………………...(dag + uur) 

Einde evenement: ..………………………………………………………………………..(dag + uur) 

Einde afbraak:…….………………………………………………………………………...(dag + uur) 
 

Waar gaat het evenement door?* 

 Privédomein 

 Openbaar domein 

 

Straat* …………………………………………………………... Nr/bus* ……………………………………………………………….. 

Postcode* ……………………………………………………….. Gemeente* ………………………………………........................... 

Zijn er nog andere locaties?* 

 Neen 

 Ja, dewelke? …………………………..………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………(adres, plaats) 

 

Welke infrastructuur gebruik je?* 

 Openlucht 

 Tent met / zonder gas / elektriciteit / verwarming (schrap wat niet past) 

 Kra(a)m(en) met / zonder gas / elektriciteit / verwarming (schrap wat niet past) 

 Kramen uitgebaat door verenigingen (voeg een lijst met namen en artikelen toe) 

 Kramen uitgebaat door professionele verkopers (voeg een lijst met namen en artikelen toe. Let er bovendien op dat professionele 

verkopers zich steeds moeten kunnen identificeren a.d.h.v. een leurderskaart) 

 Zaal: …………………………………………………………………………………………………..…………(naam, adres zaal) 

 

Zijn volgende toestellen of animaties aanwezig? 

 Vuurkorf 

 Vuurwerk 

 Springkasteel 

 Podium  

 Kermisattractie 

 Andere: ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Wat is de doelgroep van het evenement?* 

 Iedereen 

 Beperkte doelgroep: …………………………………………………………………………………..(Jongeren/kinderen/leden/…) 

 

Hoeveel mensen verwacht je in totaal gedurende het hele evenement?* 

 0 - 15 

 15 – 50 

 50 – 100 

 100 – 500 

 500 – 1000  

 Meer dan 1000 
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Hoeveel mensen verwacht je constant aanwezig?* 

 0 - 15 

 15 – 50 

 50 – 100 

 100 – 500 

 500 – 1000**  

 Meer dan 1000** 
 
(**) Er dient een PRIMA-document te worden ingevuld 

 

Wil je een afwijking op geluid aanvragen?* 



 Het geluidsniveau op een muziekactiviteit moet in principe kleiner of gelijk zijn aan 85 dB(A)LAeq, 15min dit is de wettelijke 
ondergrens voor het nemen van maatregelen. Dit is standaard – U hoeft verder niets te doen.  

 

 Kleiner of gelijk aan 95 dB(A)LAeq, 15min, van ………………. uur tot ………………. uur op ……………………….(datum) 
Te nemen maatregelen: meten en visuele indicatie geluidsniveau  

 

 Kleiner of gelijk aan 100 dB(A)LAeq, 15min, van ………………. uur tot ………………. uur op……………………....(datum) 

Te nemen maatregelen: meten en registreren visuele indicatie geluidsniveau, gratis ter beschikking stellen van oordopjes 

 
Het geluidsniveau mag niet hoger zijn dan 100 dB(A)LAeq, 15min (verbod). Meer info via: www.lne.be/geluidsnormen  

Je dient SABAM te betalen wanneer je muziek laat horen (live en/of opgenomen) die behoort tot het beschermde wereldrepertorium. Ook als het gaat om een privéfuif of als je 

geen inkom vraagt, moet je SABAM betalen. Meer info via www.sabam.be 

Je dient Billijke Vergoeding te betalen als je een bestaande opname afspeelt. Meer info via www.bvergoed.be   

 

3. Publiciteit 

 

Via welke kanalen wordt het evenement aangekondigd?* 

 Flyer en/of affiche  (indien voorhanden, graag toevoegen) 

 Website: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 UiT-databank 

Voer je activiteit in in de UiT-databank (éénmalig een log-in aanvragen via www.uitdatabank.be) en maak zo promotie voor je activiteit. De activiteiten komen onder 

meer op de gemeentelijke website en de website www.uitinvlaanderen.be. 

 Gemeentelijke aanplakplaatsen. 

De gemeente voorziet aanplakplaatsen waar je geen specifieke vergunning voor nodig hebt op de volgende locaties: 

 Op het Stationsplein (tegenover de buurtwinkel aan het rondpunt tussen Stationsplein en Stationsstraat) 

 Aan de brug in Tisselt 

 Aan de kerk in Blaasveld 

 Aan het brugske in Klein-Willebroek 

 

Wil je bewegwijzering ophangen?* 

 Neen 

 Ja, ik wil bewegwijzering hangen in de volgende straten: 

……………………………………………………………….................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Het is verboden bewegwijzering/publiciteitsborden langs gewestwegen te plaatsen zonder toestemming van het gewest. Hiervoor dien je een schriftelijke toestemming aan 

te vragen bij Agentschap Wegen en Verkeer.  

Borden mogen uiterlijk twee dagen voor het evenement geplaatst worden. Uiterlijk 2 dagen na het evenement dienen ze opnieuw verwijderd te worden. 

 

4. Veiligheid 

 

Grondplan / parcours 

Indien je een evenement op openbaar domein organiseert, voeg dan zeker een grondplan toe.  

Indien je een optocht/doortocht/… organiseert, geef dan het parcours waarlangs de tocht loopt met vermelding van alle 

straatnamen of voeg een kaart toe: …………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Indien je meerdere gemeentes doorkruist, dien je ook bij die andere gemeentes een aanvraag te doen. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lne.be/geluidsnormen
http://www.sabam.be/
http://www.bvergoed.be/
http://www.uitdatabank.be/
http://www.uitinvlaanderen.be/
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Wil je een locatie verkeers- of parkeervrij maken*? 

 Neen 

 Ja 

 

Geef de straten met exacte huisnummers op. (voeg een plan toe!) 

 

Straat + huisnummers   Parkeervrij Verkeersvrij     datum  uur 

…………………………….............      □        □ 
....................................................       □        □ 

           …………………………………….       □        □ 
          ………………………………….      □                    □ 
           …………………………………….       □                    □ 

 

 

Schakel je een bewakingsfirma in?* 

 Neen 

 Ja, bewaking door eigen personeel, vul rijksregisternummer in! (inzet eigen security moet door burgemeester (cfr wet jambon art 24) 

toestemming verleend worden) 

 Ja, bewaking door firma: 

 

Naam firma ………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 

Straat …………………………………………………………... Nr/bus ………………………………………………………………………. 

Postcode ……………………………………………………….. Gemeente ………………………………………..................................... 

Tel. nr. / GSM …………………………………………………………………………………………………………..................................... 

E-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Erkenningsnummer* ……………………………………………………………………………………………………………………............ 

Hoeveel bewakingspersoneel wordt er ingezet tijdens het evenement? 

 

BEWAKINGSFIRMA 

Datum Uur  Naam en voornaam    Firma      

   …………………………………… …………              □ Rijksregisternummer: 

   …………………………………… …………              □ Rijksregisternummer: 

   …………………………………… …………              □ Rijksregisternummer: 

   …………………………………… …………              □ Rijksregisternummer: 

EIGEN PERSONEEL 

Datum Uur  Naam en voornaam          

   ……………………………………               □ Rijksregisternummer: 

   ……………………………………               □ Rijksregisternummer: 

   ……………………………………               □ Rijksregisternummer: 

   ……………………………………               □ Rijksregisternummer: 

 
De website www.vigilis.be bundelt alle mogelijke informatie over private veiligheid. Je vindt er onder meer een lijst met erkende bewakingsdiensten, alle relevante wetgeving en 
informatie over wat een bewakingsagent mag en niet mag. Je kan via de site ook onregelmatigheden melden. 

 

5. Drank en eten 

  

Wil je sterke drank schenken?* 

 Neen 

 Ja 
 
Een tapvergunning voor een biertje is niet meer nodig, maar voor sterke drank heb je wel een toelating, alsook  een moraliteitsattest nodig. Dit kan je verkrijgen bij de dienst Lokale 
Economie of via http://www.willebroek.be/_uploads/Economie/downloads/ECO.Drankvergunning%20-%20aanvraagformulier%20moraliteits-%20en%20tapvergunning.pdf.  
Bovendien is het verboden om elke drank of product waarvan het effectief alcoholvolumegehalte hoger is dan 0,5% te verkopen, te schenken of aan te bieden aan 
minzestienjarigen. Daarnaast  is het verboden om sterke drank te verkopen, te schenken of aan te bieden aan minachttienjarigen. 

 

Voorzie je eten?* 

 Neen 

 Ja 

 

 

http://www.vigilis.be/
http://www.willebroek.be/_uploads/Economie/downloads/ECO.Drankvergunning%20-%20aanvraagformulier%20moraliteits-%20en%20tapvergunning.pdf
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Welke toestellen worden er gebruikt?* 

 Op gas, geef de afmetingen: ……………………………………. 

 Op elektriciteit, geef de afmetingen: ……………………………. 

 Barbecue 

 geen 

 

Wordt het eten of de drank verkocht?* 

 Neen 

 Ja, door de organisator / verenigingen / professionelen (schrap wat niet past) 

 

6. Wil je materiaal lenen? 

Voor het uitlenen van materiaal wordt € 50,00/rit  aangerekend voor de levering en afhaling door de gemeentelijke diensten. Voor de 

materialen wordt een huurprijs aangerekend (uitgezonderd straat- en buurtfeesten). Na het evenement ontvang je een factuur per post. 

Het toekennen van het materiaal gebeurt op basis van beschikbaarheid en zolang de voorraad strekt. Het is dus best mogelijk dat je 

minder materiaal krijgt dan je oorspronkelijk gevraagd hebt. 

 

Omschrijving opmerking aantal 

Stoelen   

Kleine tafels 60 cm x 60 cm  

Grote tafels 2,35 m x 60 cm  

Party tafels   

Vlaggen   

Vlaggenmasten 6 m  

Podium Per element : 2 m x 1,2 m  

Nadarhekken 2 m of 2,5 m  

Tentoonstellingspanelen Groot : 2,45m x 1,12m 

Klein  : 1,65m x 1.12m 

 

Spots voor tentoonstelling + bedrading   

Doeken (blauw of grijs) 4,8m x 1,1m  

 

De materialen worden: 

 Zelf opgehaald  (af te spreken met verantwoordelijke van de gemeentelijke werf -  Jozef Wautersstraat 92 -  tel : 03 866 92 20) 

- Gewenste afhaaldatum : ……………………………………………………………………….……. 

- Teruggebracht op : …………………………………………………………....……….…………...... 

 

 Geleverd  (niet tijdens weekend of feestdagen) :  

 Gewenste leveringsdatum: …..………….…………………………………………………….. 

 Gewenste ophaaldatum:  ……………………………………………………………………… 

 Leveringsadres: ………………………………………………………………………………… 

 Tel. nr. indien er niemand thuis is: …………………………………………………………… 

 

7. Wil je een feestcheque aanvragen? (enkel voor straat- en buurtfeesten) 

 
Als organisator van een straat- of buurtfeest sta je niet alleen. Als je voldoet aan het reglement ter ondersteuning van straat- en 
buurtfeesten, kan je rekenen op steun van de organisatie Willebroek.  Het reglement kan je raadplegen via www.willebroek.be  reglement ter 

ondersteuning van straat- en buurtfeesten. 
 
Bij te voegen bij het aanvraagformulier: 
(Voorlopige) uitnodiging, affiche of flyer van het evenement (met vermelding van steun van de gemeente) (indien het reeds voorhanden is) 

Lijst met 12 handtekeningen, naam en adres van 12 verschillende gezinnen. 
Algemene gegevens in verband met basisvoorwaarden 
Wie wordt er uitgenodigd voor het straat- of buurtfeest? 

Alle bewoners van  ………………………………………………………………………. (straat of straten met evt. huisnummers) 
Hoe wil je alle inwoners van het afgebakend gebied bereiken? …………………………………………………………………… 

Democratische deelnameprijs 
Wordt er een deelnameprijs verwacht van de deelnemers? 

 Ja, namelijk  € …………………… 

 Neen 

        Indien je winst zou boeken uit dit buurtfeest, wat gebeurt er dan mee?…………………………………..………………… 
Afvalarm buurtfeest: 
Welke inspanningen zal je leveren om afval te voorkomen en te sorteren? ………………………………………………………. 

Keuze van de feestcheques (gelieve jouw keuze aan te kruisen) 

 

 Basischeque (Het bedrag varieert naargelang het aantal deelnemers aan het feest) 

http://www.willebroek.be/
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 Minimum 25 tot 50 deelnemers: € 75,00 

 51 tot 75 deelnemers: € 100,00 

 Vanaf 76 deelnemers: € 125,00 
(Na afloop van het feest te bewijzen aan de hand van een ingevulde deelnemerslijst) 

 Vervoerscheque van € 75,00 (deze cheque kan je enkel aanvragen indien je gebruik maakte van de gemeentelijke 
werkplaats voor het vervoer van feestmateriaal) 

 Diversiteitscheque van € 75,00 
Indien je een diversiteitscheque aanvraagt, licht hieronder dan toe welke inspanningen je zal leveren om een breed en divers 
publiek te bereiken: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
Uitbetaling feestcheques 

Rekeningnummer   : ………………………………………………………………. 

Rekening op naam van  : ………………………………………………………………. 

Adres rekeninghouder  : ………………………………………………………………. 

Rijksregisternummer rekeninghouder  : ………………………………………………………………. 

Bewijs: 

Vergeet niet om na het feest onderstaande bewijzen binnen te brengen: 

 Een sfeerfoto van het feest, graag met goedkeuring voor publicatie (indien mogelijk, graag in hoge resolutie) 

 Een bewijs van de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid 

 Een ingevulde deelnemerslijst (behalve voor kleine buurtfeesten tot 50 deelnemers) 

 

Pas na ontvangst van deze bewijzen kunnen wij overgaan tot de betaling van de feestcheques. 
 

8. Wil je een subsidie op buurtoverschrijdende/toeristische evenementen aanvragen? 

 

Deze toelage heeft als doel de sociale cohesie in Willebroek te versterken door financiële ondersteuning van evenementen en socio-
culturele festiviteiten, georganiseerd door individuen of verenigingen op een voor het publiek toegankelijke plaats, hetzij op openbaar 
domein, hetzij op privédomein, die openstaan voor de ganse bevolking, die een aantrekkingskracht hebben op de hele gemeente en/of 
de ruimere omgeving en die de gemeente en/of het handelscentrum promoten. De maximale subsidie bedraagt € 2500 en wordt berekend 
a.d.h.v. een verdeelsleutel. Het reglement kan je raadplegen via www.willebroek.be  reglement subsidie toeristische en buurtoverschrijdende evenementen. 

 

Indien je deze subsidie wil aanvragen, moet je bij het aanvraagformulier de volgende informatie toevoegen: 
 

- Een verantwoordingsnota die voldoende duidelijke en grondige informatie bevat over opzet, inhoud, programma en 

doelstelling van het evenement of het initiatief; 

- Een nauwkeurige omschrijving die vermelding maakt van alle medeorganiserende instanties; 

- Een overzicht van plaats, datum, tijdsverloop en programma van de activiteit; 

- Een gestaafde begroting. Er dient hierbij melding gemaakt te worden van geplande uitgaven en alle andere bronnen 

van inkomsten. Er dient uitdrukkelijk vermeld te worden dat de activiteiten gratis toegankelijk zijn;  

- Een duidelijke vermelding van zetel, adres, of domicilie van de organiserende instantie(s); naam, adres en 

telefoonnummer of e-mailadres van een persoon die bevoegd is om namens de organisatoren alle nodige of gevraagde 

informatie te verschaffen of die bij de beoordeling van de aanvraag kan gehoord worden en het rekeningnummer van 

een op naam van de organisatie of initiatiefnemende vereniging gestelde bankrekening; 

- Ingeval de aanvrager een rechtspersoon is: een exemplaar van de statuten. 

 

Bij te voegen bewijsstukken 

 

Duid aan welke bewijsstukken zijn toegevoegd. (Indien van toepassing) 

 Covid Event Scan formulier 

 Grondplan of inplantingsplan met aanduiding van ingang, uitgang, nooduitgang, toegangswegen voor de brandweer, toog, 

podium, kraampjes, blusapparaten, verwarmingstoestellen, attracties, toestellen om drank of eten te bereiden, … 

 In geval van een fietstocht/doortocht/sportmanifestatie/… voeg dan ook het parcours toe 

 Bij evenementen met meer dan 500 bezoekers, voeg dan het Plan Risico’s en Manifestatie (PRIMA-document) bij de 

aanvraag 

 moraliteitsattest/ tapvergunning (indien je sterke drank wil schenken) 

 Een overzicht van het programma 

 Kopie verzekeringspolis(sen) 

 De nodige attesten/keuringen/… van gebruikte materialen 

 Flyer/affiche (indien mogelijk, graag in hoge resolutie) 

 Toelating van andere instanties (De Vlaamse Waterweg, Vlaams Gewest, andere gemeente, privé-eigenaar, …) 

 Lijst met namen en artikelen verkopers 

 

1. Bijkomende opmerkingen 

 
Zijn er nog zaken die je wil vermelden of vragen? Licht ze hieronder dan even toe. 

http://www.willebroek.be/
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Datum*:                                                                                             Voor echt en waar verklaard 
                                                                                                           Handtekening aanvrager*: 
 
 
 
 
De aanvrager gaat akkoord met alle voorschriften die aan dit formulier verbonden zijn 

 


