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 TOELAGE BUURT- OF STRAATACTIVITEIT
Details buurt- of straatactiviteit
Benaming buurt- of straatactiviteit: …..………………………………………………………………
Datum: …………………………………………………………………………………………………..
Locatie: ………………………………………………………………………………………………….
Aanvangsuur: ………………………………… Einduur: …………………………………………….
Inkom / Inschrijvingsgeld of deelname in de kosten per persoon: ………………………………..

Aanvrager 1
Naam en voornaam contactpersoon: ………………………………………………………………..
Adres contactpersoon: ………………………………………………………………………………...
Tel. / GSM nr. contactpersoon: ……………………………………………………………………….
E-mail adres contactpersoon: ………………………………………………………………………..
Rijksregisternummer contactpersoon: ………………………………………………………………

Aanvrager 2
Naam en voornaam contactpersoon: ………………………………………………………………..
Adres contactpersoon: ………………………………………………………………………………...
Tel. / GSM nr. contactpersoon: ……………………………………………………………………….
E-mail adres contactpersoon: ………………………………………………………………………..
Rijksregisternummer contactpersoon: ………………………………………………………………

Gegevens uitbetaling toelage
Rekeningnummer: ……………………………………………………………………………………..
Naam volmachthouder: ………………………………………………………………………………..
Adres volmachthouder: ………………………………………………………………………………..
Rijksregisternummer volmachthouder: ………………………………………………………………
BTW-nummer (indien van toepassing): ……………………………………………………………...

Extra
O Aanvraag verkeersregeling
Vb. afsluiten van de straat of het plein
Gelieve BIJLAGE 1 in te vullen
O Aanvraag uitlenen materialen gemeentelijke uitleendienst
Vb. extra nadars, bouwhekken, toiletwagen, …
Gelieve BIJLAGE 2 in te vullen

Info? Vragen?
Julie Bijnens – julie.bijnens@alken.be – 011/59.99.78
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 “Toelage buurt- of straatactiviteit” met eventuele bijlagen bijhoudt tot 2
jaar na het buurt- of straatactiviteit voor de verdere opvolging ervan.
☐ Ondergetekende gaat akkoord dat bijlage 1 “aanvraagformulier verkeersregeling” door de
gemeente Alken, indien noodzakelijk, wordt doorgegeven aan de betrokken externe
dienst(en) zoals de politie, De Lijn, … van de Vlaamse overheid. Deze informatie wordt door
de betrokken dienst(en) op een gepaste manier behandeld.
Datum: …………………………………………………………………………………………………..
Handtekening aanvrager:

dienst vrije tijd - 29.08.2018

BIJLAGE 1

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

Reden van aanvraag verkeersregeling
O Evenement: …………………………………………………………………………………………..
O Buurtfeest: ……………………………………………………………………………………………
O Andere: ……………………………………………………………………………………………….
Details evenement / buurtfeest / andere
Datum: …………………………………………………………………………………………………..
Locatie: ………………………………………………………………………………………………….
Aanvangsuur: …………………………………………………………………………………………..
Einduur: …………………………………………………………………………………………………

Details aanvraag verkeersregeling
Welke maatregelen moeten er genomen worden?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Vb. afsluiten straat, éénrichtingsverkeer, snelheidsbeperking, parkeerverbod, extra
signalisatie
Periode dat de maatregelen genomen moeten worden
Van: ………………………………………………………………………….............. (datum en uur)
Tot: ………………………………………………………………………………....... (datum en uur)

De periode van de verkeersregeling kan afwijken van de periode van het evenement /
buurtfeest. Gelieve rekening te houden met de opbouw en afbraak.

Precieze locatie van de maatregelen
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Bijlagen toe te voegen


Stratenplan met aanduiding van de nodige maatregelen.

Belangrijk







Toelatingen dienen uiterlijk 3 maanden op voorhand aangevraagd te worden.
De gevraagde signalisatie dient door de organisator zelf wettelijk aangebracht te
worden, zoals weergegeven op de schets die na goedkeuring van de
verkeersregeling aangeleverd wordt, en na afloop van het evenement / buurtfeest /
andere weer verwijderd worden.
De borden parkeerverbod dienen uiterlijk 24 uren voor het ingaan van de
verkeersregeling geplaatst te worden.
De organisator dient steeds 4 meter vrij te houden voor de doorgang van de
voertuigen van de hulpdiensten.
De organisator is verantwoordelijk om het openbaar domein net en rein achter te
laten na het evenement.

Info? Vragen?
Carlo Droogmans – carlo.droogmans@alken.be – 011/59 99 24.

Datum: …………………………………………………………………………………………………..
Handtekening aanvrager:

dienst vrije tijd - 29.08.2018

BIJLAGE 2

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE UITLEENDIENST
AANVRAGER
Naam vereniging/ organisatie / organisator: …………………………………………………………………………………………...
Naam contactpersoon: ………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail adres contactpersoon ………………………………………………………………………………………………………………
Tel. / GSM nr. contactpersoon: ……………………………………………………………………………………………………………
Rekeningnummer: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Naam volmachthouder rekeningnummer: ………........................................................................................................
Rijksregisternummer volmachthouder rekeningnummer: ………………………………………………………………….
ACTIVITEIT
Naam activiteit: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Datum activiteit: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Plaats activiteit: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Leveringsadres: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
LEVERING
O

JA, en betaalt bijgevolg waarborg en een bedrag voor levering, huur en onkosten

O

NEEN, en betaalt bijgevolg enkel waarborg, tenzij afvalcontainer(s) gevraagd wordt(en) waarvoor altijd
onkosten betaald moeten worden.
Naam ophaler: …………………………………………………………………………………………………
Tel. ophaler:
…………………………………………………………………………………………………

UITZONDERINGEN:





Toiletwagen + standpijp: verplicht te laten leveren door de technische dienst
Vlaggen: verplicht zelf af te halen bij de technische dienst
Geluidsmeter: verplicht zelf af te halen bij de dienst vrije tijd
Podiumelementen en herbruikbare bekers: verplicht zelf af te halen in gc Taeymans of een ander gc
afhankelijk van de opslagplaats.

MATERIALEN
Aan te duiden op de materiaallijst op de achterzijde.
BETALING
Totaalprijs overschrijven naar rekeningnummer: BE62 0910 0045 9161
mét vermelding van NAAM en DATUM ACTIVITEIT
Voor akkoord met geldende reglementeringen
Handtekening en datum
Ontlener

Handtekening en datum
Werknemer gemeente Alken

………………………………………

………………………………………

OVERZICHT TE ONTLENEN MATERIALEN
MATERIAAL

AANTAL

WAARBORG

LEVERING,
HUUR, ONKOSTEN

VERZEKERING

EXTRA
INFORMATIE

NADARS

……… stuks

€ 2,- x …… = € ……

€ 1,- x …… = € ……

Max. 50 stuks

BOUWHEKKEN

……… stuks

€ 8,- x …… = € ……

€ 4,- x …… = € ……

Max. 20 stuks

VLAGGEN

……… stuks

€ 25,- x …… = € ……

Af te halen bij de
technische dienst

Alkense, Limburgse, Belg.,
Vlaamse Leeuw, Europese

VLAGGENMASTEN

……… stuks

€ 10,- x …… = € ……

€ 2,- x …… = € ……

Max. 18 stuks
Verplicht zelf te plaatsen
9 nieuwe + 9 oude

AFVALCONTAINERS

……… stuks

€ 10,- x …… = € ……

€ 15,- x …… = € ……
(Opruimen extra afval
naast afvalcontainers aan
€ 50 per m³*)

Max. 10 stuks
Inhoud 120L

AFVALARM
FEESTPAKKET

……… stuks

O Pakket 1: € 0
O Pakket 2: € 5
O Pakket 3: € 10

Af te halen bij de dienst vrije
tijd.

STANDPIJP
(apart)

O JA
O NEEN

€ 50

(Verbruik aan
€ 5 per begonnen m³*)

Standaard inbegrepen bij huur
toiletwagen

TOILETWAGEN

O JA
O NEEN

€ 300

€ 50 (+ verbruik*)

GELUIDSMETER

……… stuks

€ 125

Af te halen bij de dienst
vrije tijd

10EaZy Klasse RT
Meetsysteem.

BEKERS

……… stuks

Af te halen in
gc. Taeymans of andere
voorziene locatie

Onderverdeling categorieën
terug te vinden in het
reglement van de
gemeentelijke uitleendienst.

PODIUM

……… stuks

Af te halen in
gc. Taeymans of andere
voorziene locatie

Elk paneel is 1m op 2m
Trapje: 2 treden van elk 30cm
hoogte
Max. 14 stuks

Enkel indien gebruik buiten
gc.:
O Categorie B:
€ 50 per beginnende schijf
van 1000 bekers
O Categorie C:
€ 100 per beginnende
schijf van 1000 bekers
Enkel indien gebruik buiten
gc.:
O € 125 t.e.m. 8 stuks
O € 250 vanaf 9 stuks
O € 15 trapje

SUBTOTAAL:
€ …………

Niet-erkende vereniging
SUBTOTAAL:
€ …………

*

De kosten van extra
verbruik of afval worden
afgehouden van de
waarborg.

Erkende vereniging
= totaal onkosten / 2
SUBTOTAAL:
€ …………

€ 37,74

SUBTOTAAL:
€ …………

Standpijp steeds inbegrepen
bij huur toiletwagen

TOTAAL:
(waarborg +
levering/huur/onkosten +
verzekering)
€ …………

