Dienst Vrije Tijd - 21.09.2018
Formulier terug te bezorgen aan:
Gemeente Alken, dienst vrije tijd
Hoogdorpsstraat 5 – 3570 Alken
of per e-mail: julie.bijnens@alken.be

AANVRAAGFORMULIER PLAATSING PUBLICITEITSBORDEN GEWESTWEGEN
Aanvrager
Naam vereniging/organisatie/organisator: ....………………………………………………………..
Naam en voornaam contactpersoon: ……………………………………………………………......
Adres contactpersoon: ………………………………………………………………………………...
Tel. / GSM nr. contactpersoon: ……………………………………………………………………….
E-mail adres contactpersoon: ………………………………………………………………………...

Reden van aanvraag plaatsing publiciteitsborden gewestwegen
O Evenement: ……………………………………O Andere: ……………………………………….
Details evenement / andere
Datum: ………………………………………Locatie: ………………………………………………...
Aanvangsuur: ………………………………. Einduur: ………………………………………………
Aard van het evenement: O cultureel O caritatief O godsdienstig O sportief O recreatief

Details plaatsing publiciteitsborden gewestwegen
Aantal borden: …………….……………………………………………………………………………
Afmetingen van de borden: …………………………………………………………………………...
Opstellingsplaatsen
(mogelijke opstellingsplaatsen zie bijgevoegd plan: A1, A2, B1, B2, C1, C2)
……………………………………………………………………………………………………………
Tekst op het bord, wegwijzer, luifel
……………………………………………………………………………………………………………
Kleur van tekst of symbolen: …………………………………………………………………………
Belangrijk




Enkel voor verenigingen uit Alken
Gewestwegen zijn N-wegen (wegen met witte paaltjes om de 100m)
Aanduiding mogelijke opstellingsplaatsen zie bijgevoegd plan

AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) legt bijkomend volgende voorwaarden op:

















Het aantal borden wordt beperkt tot 2 per kruispunt. De maximum afmeting bedraagt: 1,20m x 0,30m.
De tekst op de borden mag uitsluitend betrekking hebben op het evenement. Vermeldingen van
de
sponsors zijn toegestaan voor zover de oppervlakte niet groter is dan 1/4 van de totale oppervlakte.
De borden mogen niet dezelfde kleuren hebben als de reglementaire bewegwijzering.
De borden mogen geplaatst worden op eigen palen of aan bestaande bewegwijzering, maar niet aan
bomen, verlichtingspalen, verkeerslichten of andere verkeerstekens. Ze worden op minstens 0,75m; van
de rand van de rijweg geplaatst.
Ze mogen alleen geplaatst worden op het grondgebied van de gemeente waar het evenement plaats
heeft.
Volgens artikel 80.2 van het verkeersreglement, inzake de kleuren en de helderheid, de
verkeersveiligheid en de zichtbaarheid, is het verboden inrichtingen aan te brengen die de bestuurders
verblinden of misleiden, die – geheel of gedeeltelijk – verkeerstekens voorstellen of nabootsen, die van
op enige afstand met deze tekens verward kunnen worden of die op enige andere wijze de
doelmatigheid van reglementaire tekens aantasten.
De borden mogen de weggebruikers of voetgangers niet hinderen.
De vergunningshouder is zowel tegenover het Vlaamse Gewest als tegenover derden aansprakelijk voor
alle schade die het gevolg is van het plaatsen en het bestaan van de borden. Hij neemt de nodige
maatregelen om de borden ook bij slechte weersomstandigheden in goede staat te behouden en de
verkeersveiligheid te verzekeren.
De borden mogen pas geplaatst worden de dag voor de aanvang van het evenement en moeten ten
laatste de dag na het evenement verwijderd worden.
Bij het plaatsen van de wegwijzers dient de aanvrager vooraf contact op te nemen met Ing. Huygen,
districtchef of zijn afgevaardigde te Tongeren.
Als de vergunninghouder de bovenvermelde voorwaarden niet naleeft, worden de borden op zijn kosten
verwijderd.
De vergunning is alleen geldig onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de gemeente eveneens een
vergunning verleent.

Info? Vragen?
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) – www.wegenenverkeer.be – 012/ 39 82 60
Privacyverklaring – GDPR
Jouw privacy is voor de gemeente Alken heel belangrijk. Daarom springen wij voorzichtig om
met je persoonsgegevens. Je vindt hierover meer informatie in de privacyverklaring van de
gemeente Alken op www.alken.be. Het aanvraagformulier wordt bijgehouden tot 2 jaar na
het evenement / de activiteit. De formulieren worden vertrouwelijk en beveiligd bewaard.
Kruis aan:
☐ Ondergetekende gaat akkoord dat de Dienst Vrije Tijd van de gemeente Alken het
aanvraagformulier “plaatsing publiciteitsborden gewestwegen” bijhoudt tot 2 jaar na het
evenement / de activiteit voor de verdere opvolging van het evenement / de activiteit.
☐ Ondergetekende gaat akkoord dat het aanvraagformulier “plaatsing publiciteitsborden
gewestwegen” door de Dienst Vrije Tijd van de gemeente Alken wordt doorgegeven aan de
betrokken externe dienst, met name AWV (Afdeling Wegen en Verkeer) van de Vlaamse
overheid. Deze informatie wordt door de betrokken dienst op een gepaste manier behandeld.
Datum: …………………………………………………………………………………………………..
Handtekening aanvrager:

