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EVENEMENTENFICHE STAD NIEUWPOORT 
 
Opgelet: Vul deze evenementenfiche per activiteit volledig en correct in en verstuur hem minimum 1 maand voor 
het evenement terug naar de ondersteunende dienst (sport, cultuur, toerisme, jeugd, …). 
 
Enkel in te vullen door ondersteunende dienst: 

□ Cultuur □ Politie 
□ Toerisme □ Brandweer 
□ Sportdienst □ Zaalwachter 
□ Jeugddienst □ Technische dienst 
□ Milieu □ Vismijn 
□ Preventieadviseur □ ………………………………………………………………………………….. 
□ Veiligheid en Preventie □ ………………………………………………………………………………….. 

 

A. ALGEMENE INFORMATIE 

 
Naam van het evenement 
 

……………………………………………………………………………………………............................................................................................ 
 
Omschrijving van het evenement (meerdere mogelijkheden zijn mogelijk) 
□ Fuif □ Wandeltocht (parcours bijvoegen) 
□ Festival □ Optocht/stoet/parade (parcours bijvoegen) 
□ Optreden/Concert □ Rommelmarkt (parcours bijvoegen) 
□ Sportwedstrijd □ Fietstocht (parcours bijvoegen) 
□ Wijk-/Buurtfeest (parcours bijvoegen) □ Wielerwedstrijd (parcours bijvoegen) 
□ Markt (parcours bijvoegen) □ (tijdelijke) Camping 
□ Andere …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Soort evenement 
□ Publiek toegankelijk □ Volledig privaat 
 
Het verwachte aantal bezoekers op het evenement (eventueel op basis van voorbije evenementen) 
□ Minder dan 100 bezoekers 
□ Tussen de 100 en 500 bezoekers 
□ Tussen de 500 en 1000 bezoekers 
□ Meer dan 1000 bezoekers 
 
Ingang 
□ Ticketverkoop - VVK: € ………..… - ADD: € ………..… 
□ Vrije ingang 
□ Lidkaart 
□ Uitnodiging 
 

B. DATUM EN UUR VAN HET EVENEMENT 
 

Datum: van ………./………/………. tot ………./………./………. 
 
Beginuur: ……………………………………………………………. Einduur:………………………………………………………………. 
 
Opbouwdatum + uren: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Afbraakdatum + uren: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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C. PLAATS VAN HET EVENEMENT 

 
Maak uw keuze (meerdere mogelijkheden zijn mogelijk) 
 

□ Zaal: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
□ Buiten (privé domein) 
□ Buiten (openbaar domein) 
□ Tent 
Voorziene oppervlakte voor het evenement 
Binnen: …………………………………………..………….m²  Buiten: ……………………………………………………….m² 
 
Adres: 
Straat: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... Nr: …………........ 
 

Postcode: ………………………... Gemeente/Stad: ……………………………………………………………..………………………………………………. 
 

D. GEWENSTE VERKEERSMAATREGELEN 

 
Parkeerverbod (vrijmaken parkeerplaatsen i.k.v. bezetten openbaar domein of om doorgang te creëren) 
 
Van (datum en uur): ………………………………………………………..tot (datum en uur): …………………………………………………………… 
 
Opvolgende plaatsen (specifiek met huisnummers of kilometerpalen): 
 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Parkeren toegelaten ENKEL voor houders van een parkeerkaart (parkeerkaart af te halen bij de ondersteunende 
dienst: toerisme, cultuurdienst, sportdienst, jeugddienst, …) 
 
Van (datum en uur): ………………………………………………………..tot (datum en uur): …………………………………………………………… 
 
Opvolgende plaatsen (specifiek met huisnummers of kilometerpalen): 
 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Verkeersverbod (verkeersvrije straat/zone) 
 
Van (datum en uur): ………………………………………………………..tot (datum en uur): …………………………………………………………… 
 
Opvolgende plaatsen (specifiek met huisnummers of kilometerpalen):  
 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
GELIEVE EEN SCHETS BIJ TE VOEGEN + EVENTUELE OMLEIDINGSWEG  
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E. GEGEVENS VAN DE ORGANISATIE 

 
Naam van de organisatie: .......................…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Straat: ……………………………………………………………………………………………………………………….....Nr: .……………………………………… 
 

Postcode: ……………………………………Gemeente/Stad: …..………….……………………………………………………………………………………. 
 
Is de organisatie erkend door de gemeente: 
□ Ja □ Neen 
 
Verantwoordelijke van de organisatie tijdens het evenement (meerderjarig persoon) 
 

Naam en voornaam: ………........................…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Straat: ……………………………………………………………………………………………………………………….....Nr: .……………………………………… 
 

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

Telefoon/GSM: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Geboortedatum: ………./………./………. 
 
Herkenningstekens leden van de organisatie tijdens het evenement 
□ Ja □ Neen 
Welke (omcirkel wat van toepassing is): badge – pet – t-shirt – hesje – trui – andere: ………………………………………………… 
 

F. GEGEVENS VAN EVENTUELE MEEWERKENDE ORGANISATIE 

 
Naam van de organisatie: .......................…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Straat: ……………………………………………………………………………………………………………………….....Nr: .……………………………………… 
 

Postcode: ……………………………………Gemeente/Stad: …..………….……………………………………………………………………………………. 
 
Is de organisatie erkend door de gemeente: 
□ Ja □ Neen 
 
Verantwoordelijke van de organisatie tijdens het evenement (meerderjarig persoon) 
 

Naam en voornaam: ………........................…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Straat: ……………………………………………………………………………………………………………………….....Nr: .……………………………………… 
 

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

Telefoon/GSM: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Geboortedatum: ………./………./………. 
 
Herkenningstekens leden van de organisatie tijdens het evenement 
□ Ja □ Neen 
Welke (omcirkel wat van toepassing is): badge – pet – t-shirt – hesje – trui – andere: ………………………………………………… 
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G. MUZIEK 

 
Welke muziek wenst u te spelen op het evenement en op welk tijdstip? 
□ Live optredens Van (uur): …………………………………………………. tot: …………………………………………………………… 
□ DJ Van (uur): …………………………………………………. tot: …………………………………………………………… 
□ Andere Van (uur): …………………………………………………. tot: …………………………………………………………… 
 
Naam verantwoordelijke muziek: ……………………………………………………………………………..……………………………………………….. 
 
BELANGRIJK: 
Vanaf 22u dient een vergunning voor het maken van muziek te worden afgeleverd door het College van 
Burgemeester en Schepenen. De aanvraag gebeurt via deze fiche (politiereglement d.d. 17/09/2009). Het College 
van Burgemeester en Schepenen bepaalt het einduur. 
Voor meer informatie, contacteer Cel Milieu 058/22.44.51 of zie www.nieuwpoort.be (wet d.d. 01/01/2013). 
 
□ Ik wens geen verhoogd geluidsniveau en beperk me tot 85 dbA (achtergrondmuziek) 
     

    Van (uur):…………………………………………………………………….tot (uur): ………………………………………………………………………… 
 

□ Tussen 85 dbA en minder of gelijk aan 95 dbA 
    ! Extra aanvraag indienen. Het formulier kunt u terugvinden op www.nieuwpoort.be. 
     

    Van (uur):…………………………………………………………………….tot (uur): ………………………………………………………………………. 
 

□ Tussen 95 dbA en minder of gelijk aan 100 dbA (ENKEL MOGELIJK IN OPENLUCHT OF TENT) 
    ! Extra aanvraag indienen. Het formulier kunt u terugvinden op www.nieuwpoort.be. 
     

    Van (uur):…………………………………………………………………….tot (uur): ………………………………………………………………………. 
    Indien dit van toepassing is bent u verplicht gratis oordopjes ter beschikking te stellen aan het publiek. 
 
Verplicht te nemen maatregelen:  
Het geluidsniveau is continue zichtbaar en wordt bewaakt door de aangestelde verantwoordelijke. 
Bij >85 dbA en 95 dbA is te voorzien: meetapparatuur klasse 2. 
Bij >95 dbA en  minder of gelijk aan 95 dbA is te voorzien: meetapparatuur klasse 2 of geluidsbegrenzer en gratis 
oordopjes voor het publiek. 
 

H. BEWEGWIJZERING EN AFFICHES 

 
Waar wenst u wegwijzers en/of affiches uit te hangen op het openbaar domein? 
 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
BELANGRIJK: 
Gewestwegen dienen aangevraagd te worden aan Administratie Wegen en Verkeer, Duinkerseweg 10 te 8400 
Oostende. Er mag niets aangebracht worden aan straatlichten, verkeersborden, bomen, beplantingen en in 
groenzones van het openbaar domein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 

I. OMSCHRIJVING VAN HET EVENEMENT 

 
Wat houdt het evenement juist in en wat zijn de geplande activiteiten of randactiviteiten?  
 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Worden er tijdelijke installaties gebruikt voor het evenement (grondplan toevoegen waar het staat)? 
□ Tenten (aantal: ………………… + oppervlakte tenten: …………………) 
□ Eetstanden (aantal: ………………… + soort: ……………………………………………………………………………………………..………………) 
    Warmtebron (omcirkel wat van toepassing is): eigen aan de zaal – houtskool – gas – elektriciteit 
    Naam en telefoonnummer verantwoordelijke catering: 
    

    …………………………………………………………………………………………………............................................................................... 
□ Speeltuigen 
□ Drankstanden (aantal: …………………) 
□ Recipiënten (omcirkel wat van toepassing is): glas – plastiek herbruikbare bekers – plastiek wegwerpbekers 
□ Podium (aantal: …………………) 
□ Generator (aantal: ………………… + totaal vermogen: …………………kVa) 
□ Andere: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Welke alcoholische dranken worden geschonken? 
□ Gegiste drank (bier, wijn, cava, champagne) □ Gedistilleerde dranken (sterke dranken, breezers) 
 
Welke procedure volgt de organisatie doet tegen het alcoholgebruik bij minderjarigen?  
 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Welke specifieke maatregelen worden getroffen in kader van arbeidsveiligheid en brandvoorkoming? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
Wat is de doelgroep en de overwegende leeftijd?  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Zijn er zitplaatsen voor het publiek? 
□ Ja □ Neen 
 
Heeft het evenement al eerder plaatsgevonden 
□ Ja □ Neen 
 
Hoeveel keer: …………………………………………………………… Aantal bezoekers: …………………………………………………………………… 
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J. VERZEKERINGEN, SECURITY EN MEDISCHE HULPVERLENING 

 
Welke verzekeringen werden afgesloten? KOPIE VAN DE AFGESLOTEN POLISSEN BIJVOEGEN AUB 
 Polisnummer: 

 
 

Burgerlijke aansprakelijkheid (verplicht) ………………………………………………………………………………........ 
 

Brandverzekering ………………………………………………………………………………........ 
 

Objectieve aansprakelijkheid ………………………………………………………………………………........ 

 
Contactgegevens professionele security CONTRACT BIJVOEGEN AUB 
 

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Licentienummer Binnenlandse Zaken: …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Naam, adres en geboortedatum vrijwillige stewards (i.k.v. fuiven of grote evenementen) 
 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
Welke medische hulpverlening wordt ingeschakeld: ....……………………………………………………………………………………………… 
 
Naam en telefoonnummer verantwoordelijke medische hulpverlening op terrein: 
 

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

NAAM + DATUM + HANDTEKENING VAN DE 
INRICHTER/ORGANISATOR/VERANTWOODELIJKE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De aanvraag wordt niet behandeld bij het ontbreken van een 

handtekening! 

NAAM + DATUM + HANDTEKENING VAN HET 
DIENSTHOOFD VAN DE CONTROLERENDE DIENST 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

De aanvraag wordt niet behandeld bij het ontbreken van 
een handtekening! 

 
 
 
 
BELANGRIJK: 

- De organisatie staat zelf in voor de opkuis van de evenementenzone. Bij niet naleving, worden kosten 
aangerekend. 

- Indien u materiaal van de technische dienst wenst te gebruiken, dient u het formulier ‘Aanvraag 
materiaal’ in te vullen (zie website: www.nieuwpoort.be). 

 
BIJ TE VOEGEN: 

- Plannen of schetsen 
- Kopie verzekeringspolis 
- Kopie contract security 


