Meldingsformulier evenement lokale horeca
PZ Pajottenland – gemeente Herne
In te vullen door de horeca-uitbater
Artikel 117 van het politiereglement lokale politie Pajottenland zegt het
volgende over het sluitingsuur van een café:
• Maandag – vrijdag: sluiting om 2 uur
• Zaterdag – zondag – feestdagen: sluiting om 3 uur
Gegevens evenement
Naam van de organiserende uitbater:
Naam evenement:
E-mail en gsm-nummer van de aanvrager:
Datum van het evenement:

Soort evenement

□
□
□
□
□
□
□

Orkest
Live muziek
Fuif met dj
Zanger
Andere …………………………………………………………………………………………………………………….
Het evenement is publiek toegankelijk
Het evenement is niet publiek toegankelijk, enkel op uitnodiging met gastenlijst

Ter info: horecazaken mogen per jaar max. 12 evenementen met muziek organiseren en max. 2 per maand
tenzij de horecazaak een erkenning klasse 2 heeft in het kader van Vlarem.

Het evenement vindt plaats in

□

In het café zelf:
➢ Naam en adres café/horecazaak:

□

Een tent buiten het café/horecazaak of in openlucht:
➢ Locatie van de tent of openluchtevenement:
Belangrijk om weten: Tent > 50 m²? Dan dient een keuring door de brandweer te gebeuren. De
gemeente doet hiervoor de aanvraag, maar de kost is voor de organisator!

□

Een bijgebouw van het café/horecazaak
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Schatting van het aantal verwachte personen

□
□
□
□

Minder dan 200 aanwezigen
200 – 500 aanwezigen
500 – 800 aanwezigen
Meer dan 800 aanwezigen

Geluidsnormen
De muziek zal:

□

Stiller zijn dan 85 dB (achtergrondmuziek)
➢ Geluidsmeting is niet verplicht

□

Luider zijn dan 85 dB, maar niet luider dan 95 dB
➢ Geluidsmeting is verplicht
➢ Geluidsmeting moet zichtbaar zijn

□

Luider zijn dan 95 dB, maar niet luider dan 100 dB
➢ Geluidsmeting is verplicht
➢ Geluidsmeting moet zichtbaar zijn

Geluidsmeter & oordopjes:

□
□
□
□

De organisatie voorziet zelf een geluidsmeter
De organisatie wenst een geluidsmeter van de gemeente
De organisatie voorziet zelf oordopjes (verplicht vanaf 95dB)
De organisatie wenst oordopjes van de gemeente (gratis)

Leeftijdsbandjes alcoholpreventie
Het wordt aanbevolen om met een systeem van gekleurde bandjes te werken (met als doel leeftijdscontrole
bij het schenken van alcohol -16j, -18j). De polsbandjes hebben vooral een sensibiliserende waarde. Deze
gekleurde bandjes kunnen GRATIS besteld worden via de dienst vrije tijd van de gemeente zolang de
voorraad strekt!
Let op: leeftijdsbandjes zijn geen toegangsbandjes!

□
□

Wij wensen gratis leeftijdsbandjes
Wij wensen geen gratis leeftijdsbandjes

Ter herinnering: Het is verboden om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan -16 jarigen.
Sterke drank mag men niet verkopen, schenken of aanbieden aan -18 jarigen. Alle dranken zijn toegelaten
aan +18 jarigen.
!! Onaangekondigde controles vanuit de lokale politie en FOD Volksgezondheid zijn steeds mogelijk !!
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Mobiliteit

□

De organisatie wenst verkeersmaatregelen door de gemeente
(parkeerverbod, éénrichtingsverkeer, ….)

Zo ja, welke?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Promotie

□
□

Flyer/affiche (gelieve in bijlage toe te voegen)
De organisator wil afficheborden plaatsen langs gemeentewegen om dit evenement aan te
kondigen

□
□
□
□

Facebook-event ...........................................................................................................
Website .........................................................................................................................
Mailings
Andere ...........................................................................................................................

Catering

□
□
□
□

Foodtruck(s)
Barbecue
Frituur/hamburgerkraam/pastakraam
Andere: ............................................................................................................................

Dit werkt op:
□ Gas

□

Elektriciteit

Attesten keuring installatie dienen mee verstuurd te worden.

Zijn er nog algemene opmerkingen en/of vragen?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dit document moet ten laatste 6 weken vóór het evenement bezorgd worden
aan de dienst vrije tijd t.a.v. cindy.verhoeven@herne.be.
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IN TE VULLEN DOOR DE POLITIE
Advies politie

Behandeld door

Datum

IN TE VULLEN DOOR DE GEMEENTE
Het gemeentebestuur, vertegenwoordigd door Kris Poelaert, burgemeester,
geeft goedkeuring aan:
de organisator
voor het evenement
dat doorgaat in
op datum van
geeft toelating voor het
spelen van muziek

□
□
□

Niet luider dan 85dB
Luider dan 85dB maar niet luider dan 95dB
Luider zijn dan 95 dB, maar niet luider dan 100 dB

en legt ook deze
bijkomende
maatregelen op

Datum:

Handtekening:

Kris Poelaert
Burgemeester Herne
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