RICHTLIJNEN VOOR EVENEMENTEN
1. EVENEMENT AANVRAGEN BIJ HET GEMEENTEBESTUUR
FORMULIER ‘MELDING EVENEMENTEN’
Iedere samenkomst/evenement waar mogelijks meer dan 300 personen op hetzelfde moment
aanwezig kunnen zijn, moet aangevraagd worden bij het gemeentebestuur van Ardooie. Dit geldt
zowel voor evenementen in open lucht als binnen, zowel privé-activiteiten als openbaar.
Een aanvraag gebeurt door het formulier ‘Melding evenementen’ digitaal door te sturen naar
evenementen@ardooie.be.
U vindt het formulier via www.ardooie.be - Vrije tijd – Cultuur - Evenementen.

TERMIJN
De aanvraag gebeurt minimum 3 maanden voor het evenement.
Indien die termijn wordt overschreden, kunnen het gemeentebestuur en de veiligheidsdiensten geen
goedkeuring geven.

PROCEDURE
Indien u een online aanvraag doet voor een evenement wordt volgende procedure gevolgd:
1. De dossierbeheerder geeft bevestiging van ontvangst
2. Uw aanvraag wordt ter advies voorgelegd aan de politiediensten en brandweer
3. Uw aanvraag wordt samen met de adviezen van de politie en brandweer voorgelegd aan het
College van Burgemeester en Schepenen.
4. Indien er geen opmerkingen gegeven of bijkomende informatie gevraagd wordt, beslist het
College over de toelating tot organisatie. Indien er wel opmerkingen/vragen zijn, dan wordt u
gecontacteerd en uw antwoorden samen met uw dossier opnieuw voorgelegd aan het
College van Burgemeester en Schepenen.
5. De dossierbeheerder brengt u op de hoogte van de beslissing.

VEILIGHEIDSPLAN EN COÖRDINATIEVERGADERING
Indien het gemeentebestuur of de veiligheidsdiensten dit nodig achten, wordt een
coördinatievergadering gehouden met de orde- en veiligheidsdiensten. Als vertegenwoordigers van
de organisator zijn minstens verantwoordelijke 1 en verantwoordelijke 2 (zie aanvraagformulier)
aanwezig.

2. LOCATIE
GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR
Het gemeentebestuur heeft 2 zalen die toegankelijk zijn voor meer dan 300 personen: GC ’t Hofland
en evenementenhal De Ark. Alle informatie vindt u via www.ardooie.be - vrije tijd – cultuur –
culturele centra.

In het reglement van de zalen vindt u alle info omtrent de te treffen veiligheidsmaatregelen. Los van
de veiligheidsmaatregelen in het reglement, dienen ook voor ’t Hofland en De Ark alle bepalingen in
deze brochure opgevolgd te worden.

INNAME OPENBAAR TERREIN
Als er voor uw evenement verkeer beperkende maatregelen nodig zijn, zoals het verkeersvrij maken
van een straat, het invoeren van een parkeer- en/of verkeersverbod, eenrichtingsverkeer,
snelheidsbeperking en dergelijke, dan dient u hiervoor een aanvraag te doen.
Deze aanvraag kan via het formulier ‘Melding evenementen’. Een duidelijk en gedetailleerd plan als
bijlage is een vereiste.

TENT
Het plaatsen van een tent vanaf 300 personen moet aangevraagd worden bij het gemeentebestuur.
Dit kan via het formulier ‘Melding evenementen’.
U dient rekening te houden met volgende voorwaarden inzake veiligheid:
-

-

-

De constructiematerialen van een tent moeten voldoen aan klasse M2 conform NF P 92501-7
of class 2 conform NBN 13773. Dit attest kunt u bekomen bij uw leverancier. Een kopie van
dit attest wordt meegestuurd met uw aanvraag.
Er mogen geen brandbare versieringen of affiches opgehangen worden onder de 2 meter.
De tent moet zodanig opgesteld worden dat men rondom een vrije doorgang voor evacuatie
heeft van minimum 4m.
Als organisator bent u verantwoordelijk voor het plaatsen van de nodige noodverlichting aan
de nooduitgangen en uitgangen.
Voorwaarden omtrent de nooduitgangen:
o Minimum 2 uitgangen per tent
o Uitgeven op een open ruimte, waarbij de hoofdingang uitgeeft naar de openbare
weg
o Vrije hoogte van minimum 200 cm
o Vrije breedte van minimum 80 cm. De totale vrije breedte van alle uitgangen moet
tenminste gelijk zijn aan het aantal personen (in centimeter) die ze moet gebruiken.
Bijvoorbeeld: 500 personen = totaal van 500 cm aan nooduitgangen
o De uitgangen moet met één handeling over de volle breedte te openen zijn en
draaien richting de vluchtroute.
Het maximum van 3 personen per m² netto-oppervlakte mag niet overschreden worden.
Het is niet toegelaten om vloeibare gemaakte petroleumgassen, aardgas en/of mazout
binnen de tent aan te sluiten.
Per 150 m² vloeroppervlakte dient minimaal 1 brandblusapparaat (6kg ABC-poeder) voorzien
te worden. Deze toestellen moeten op goed zichtbare en bereikbare plaatsen aanwezig zijn.

3. ALGEMENE BEPALINGEN
GELUIDSOVERLAST
De geluidsnormen van de Vlaamse overheid betreffende muziekactiviteiten dienen gevolgd te
worden. Het gemeentebestuur kan echter strengere eisen opleggen.

Voor een activiteit in open lucht of in een tent waar het geluidsniveau na 23u hoger dan 85 db(A)
Laeq, 15 min zal zijn, worden bewoners wonende in een straal van 250 meter van het
evenementgebeuren door de organisator vooraf schriftelijke verwittigd.
Ter gelegenheid van huwelijken, feesten e.a. is het afvuren van vreugdeschoten enkel toegelaten na
voorafgaande toestemming van de burgemeester.

ALCOHOL
Het is verboden om alcoholhoudende dranken te schenken aan jongeren beneden de 16 jaar.
Het is verboden om sterke dranken (≥ 20°) te schenken aan jongeren jonger dan 18 jaar.
Als organisator bent u verantwoordelijk om maatregelen te treffen zodat bovenstaande
leeftijdsgrenzen gerespecteerd kunnen worden.
Bij activiteiten georganiseerd door erkende jeugdverenigingen is er in Ardooie een algemeen verbod
op het schenken van sterke dranken (≥ 20°), ongeacht de leeftijd.

AANPLAKBORDEN
Het is verboden om langs gemeentewegen aankondigingen te plaatsen voor evenementen. Het
gemeentebestuur heeft 2 LED-schermen waar een aankondiging tegen betaling gepubliceerd kan
worden.
U vindt het aanvraagformulier via www.ardooie.be - Vrije tijd – Cultuur – Informatieborden/LEDscherm.
Het plaatsen van tijdelijke reclame- en/of bewegwijzeringsborden op privéterrein dient te worden
afgesproken met de desbetreffende eigenaar. Echter mag dit geen belemmering vormen op het
verkeerzicht. De borden dienen ten laatste 1 week na de activiteit verwijderd te worden.

AFVALBEHEER
De organisator staat in voor de selectieve inzameling van papier- en kartonafval, glasafval, PMD- en
restafval. Het gemeentebestuur raadt hiervoor het gebruik van een IVIO evenementencontainer aan.
Alle info hierover vindt u via www.ivio.be.
Afval mag niet achtergelaten worden aan of in openbare vuilnisbakken.
Indien het terrein van het evenement en de eventuele parkeerterreinen niet naar behoren worden
opgeruimd, kan de gemeente ambtshalve de opruiming laten gebeuren en de factuur, vermeerderd
met administratieve kosten, via facturatie verhalen op de organisator.

4. VERZEKERING
VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND EN ONTPLOFFING
Indien de infrastructuur openbaar toegankelijk is, is de uitbater verplicht om een verzekering
burgerlijke aansprakelijkheid brand en ontploffing af te sluiten.
Het gemeentebestuur heeft, als uitbater, een verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en
ontploffing voor haar infrastructuur.
Indien uw activiteit in een tent doorgaat, vraag je na of de eigenaar van de tent deze verzekering
heeft. Indien niet, dan ben je verplicht die zelf af te sluiten.

Indien de activiteit in een loods of hangar doorgaat, dien je als tijdelijke uitbater de verzekering af te
sluiten.

BRANDVERZEKERING
Indien uw evenement doorgaat in een zaal, dan informeert u best naar de brandverzekeringspolis
van de zaaluitbater. Hierin moet vermeld staan dat de eigenaar afstand doet van verhaal ten aanzien
van de inrichter. Als dit niet het geval is, moet u zelf een brandverzekering afsluiten.
Het gemeentebestuur heeft een brandverzekering voor niet-commerciële activiteiten voor haar
infrastructuur en gemeentelijke inboedel. In de polis is de afstand van verhaal ten aanzien van de
inrichter opgenomen. De inboedel van de gebruiker is niet gedekt door de verzekering van het
gemeentebestuur.

ANDERE
Daarnaast zijn er nog verschillende niet-verplichte verzekeringen; algemene burgerlijke
aansprakelijkheid, verzekering Contractuele aansprakelijkheid, verzekering Alle Risico’s, verzekering
Lichamelijke Ongevallen (voor medewerkers), …
Als organisator beslist u zelf of dit voor uw evenement een vereiste is. We raden u aan om dit met
uw verzekeraar te bespreken.

5. GEBRUIK GEMEENTELIJK MATERIAAL
Via het formulier ‘Melding evenementen’ kunt u materiaal van de gemeentelijke uitleendienst
gebruiken. Dit materiaal staat gratis ter beschikking. Schade aan het materiaal kan verhaald worden
op de ontlener.
Indien het materiaal beschikbaar is dan ontvangt u een bevestiging van de reservatie. U staat zelf in
voor het ophalen en terugbrengen van de materialen. Nadar en podiumelementen worden geleverd
door de gemeentelijke technische dienst.
Het ophalen en terugbrengen van het materiaal dient u vooraf af te spreken met de technische
dienst via 0495/58 35 41.

