
EVENEMENTEN…
HELP! HOE

ORGANISEER IK?



Inleiding

- Evenement?

= publiek toegankelijk

- Melden/aanvragen bij gemeente



Inleiding
Evenementenloket

Verschillende adviesdiensten
• Brandweer
• Dienst verkeer
• Milieudienst
• Agentschap wegen en verkeer
• Buurgemeenten
• Technische dienst
• De Lijn
• Provincie
• …



4 Stappen



Stap 1
De Aanvraag

- Formulier of reserveringssysteem

- Tijd = ruimte!
o Grootte, aantal bezoekers
o > 500 à 2000 = 90 dagen op voorhand
o < 500 = 60 dagen op voorhand



Stap 2
Veiligheidsplan

- Uitgebreide maatregelen voor evenement

- Voorbeeld opvragen!

- Verplicht vanaf > 500 bezoekers



Stap 3
Coördinatievergadering

- Overleg en advies (14 dagen)

- Ten laatste 4 weken voor evenement

- Plan bijsturen



Stap 4
Goedkeuring

- College van Burgemeester en Schepenen

- Bijkomende voorwaarden

tijdig indienen! 



Een evenement organiseren,

‘t zit hem in de 



privé vs openbaar

WEL
o Sabam, billijke vergoeding
o Geluidsnormen, nachtrust

NIET
- Sluitingsuur

- Bewakingswet



locatie

Vrije ruimte

Maximumcapaciteit!

Logische indeling
kassa, inkom, bar, voortoog, vestiaire, …

= publiek toegankelijk

Verkeersmaatregelen

Tent?

‘I love it when a PLAN comes together’



muziek & geluidsnormen

Afwijking 
geluidsnormen

Sluitingsuur!

> 85dB

Geluidshinder beperken

Sabam en 
Billijke 
Vergoeding
laatste = opgenomen muziek



promotie

- Reclamepanelen openbare weg

- Tijdelijke wegwijzers

- Aanplakborden

- Verantwoordelijk uitgever vermelden!

gratis promo!



verzekeringen?

verplicht
- Burgerlijke aansprakelijkheid (vrijwilligers)

aanrader
- Lichamelijke ongevallen
- Brand en aanverwante risico’s

tips!
Afstand van verhaal

Gemeentepolis
Vlaamse polis



materiaal-logistiek-afval

Afval: 
- beperken en informeren

- green events

Materiaal & logistiek: 
- aanvragen

- nutsvoorzieningen 
(elektriciteit, water, sanitair)

- evenementenkoffer



drank, 
drugs 

& roken

alcohol?

de letter van de wet:
< 16 jaar geen alcohol
16 -18 jaar bier, wijn
> 18 jaar alles! (met mate…)

tip! denk kritisch na over je drankenbeleid!

gegiste vs. gedistilleerde dranken



drugs = strafbaar!

roken?

Feestwijzer!

drank, 
drugs 

& roken

- Verboden in afgesloten, publiek toegankelijke plaatsen
- Signalisatie
- Voorbeeldfunctie

- deskundig barpersoneel
- gezondheidsinformatie

- oordoppen
- samen uit, samen thuis



veiligheid

brandveiligheid!

!opgelet: voedselveiligheid

veiligheidsplan
omgevingsplan vs. detailplan

- advies brandweer
- aandachtspunten







veiligheid

veiligheidsplan: overzichtsplan



veiligheid

veiligheidsplan: omgevingsplan











veiligheid

veiligheidsplan: inrichtingsplan



veiligheid

toezicht en security

security: bevoegdheden

fuifsteward Meetjesman

- bewakingsfirma: erkenningsnummer!
- Vrijwilligers: voorwaarden
- combinatie

- doorgaans toegangscontrole
- geen verschil professioneel - vrijwilliger
- oppervlakkige controle kledij en handbagage: voorwaarden
- basis van vrijwilligheid
- NIET systematisch
- wat zeker niet?



Aandacht

Vraag tijdig aan

Vragen? Bel ons

Lees je vergunningen na

Volledig = 
verantwoordelijkheid 
organisator



VRAGEN?



Gemeente Assenede

Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede 

tel. 09 218 78 96

evenementen@assenede.be

www.assenede.be/evenementenloket

Gemeente Evergem

Weststraat 31, 9940 Sleidinge

tel. 09 216 05 21

evenementen@evergem.be

www.evergem.be/evenementen

Politiezone Assenede-Evergem

Hoofdcommissariaat Evergem

Kapellestraat 1, 9940 Evergem

tel. 09 257 00 10

Wijkcommissariaat Assenede

Markt 26, 9960 Assenede

tel. 09 341 90 90

politie@assenede-evergem.be

www.politie.assenede-evergem.be


