Aanvraagformulier buurtfeest 2020
Dit formulier kan u indienen op de dienst vrije tijd, Centrum 17, 1540 Herne,
Franciska.dekens@herne.be - 02 397 11 64

Naam Buurtfeest:
Datum buurtfeest:
Datum aanvraag:

Gegevens aanvrager
Naam en voornaam
Adres
Telefoon / GSM
E-mailadres

Gegevens buurtfeest
Locatie
Beginuur
Einduur (ongeveer)
De aanvrager wenst dat de straat wordt
afgezet?

○ ja

Opgelet!

De straat kan enkel worden afgezet indien:
1. Het een doodlopende straat is
2. Het een tweevaksbaan is
EN het buurtfeest OP de straat doorgaat
EN er binnen de zone van het buurtfeest geen
kruispunten aanwezig zijn
EN er geen buslijn aanwezig is
 Dit om steeds toegang te hebben voor de
veiligheidsdiensten.
 Er dienst steeds 4m vrije doorgang te zijn voor de
veiligheidsdiensten
In de kar zitten 2 borden ‘lokale feesten’, deze kunnen in
het begin en op het einde van de straat geplaatst worden,
indien het niet nodig is deze af te zetten.

Aantal genodigden (bij voorkeur de hele
straat of wijk)
Aantal werkende leden
(opbouw/afbraak)
Geplande activiteiten

○ neen

Aanvraag materiaal
Aanvraag materiaal

Het buurtcomité wenst de buurtfeestkar gratis te
ontlenen. De kar bevat volgende materialen:
o 2 tenten 3m op 6m
Bij regenweer én felle wind mogen de tenten niet
opgesteld worden.
o Zijwanden voor tenten
o 10 tafels
o 20 banken
o 3 receptietafels
o Klein springkasteel (enkel te gebruiken door
kleuters)
o EHBO-koffer
o 2 huisvuilzakken
Deze materialen worden gestockeerd en vervoerd in een
gesloten aanhangwagen.
Het terug laden van de buurtfeestkar na de activiteit valt
onder de verantwoordelijkheid van de ontlener.
Indien dit niet volgens afspraak gebeurt, kan een boete of
sanctie opgelegd worden.
Door vele evenementen en buurtfeesten is niet steeds al
het materiaal beschikbaar. De dienst vrije tijd zoekt samen
met jou een oplossing.
Het is mogelijk dat de materialen zelf dienen vervoerd te
worden van of naar een andere locatie.

Levering materiaal
o
o

De aanvrager komt het materiaal in de aanhangwagen ophalen in de loods na afspraak.
De technische dienst levert het materiaal tijdens de kantooruren bij:

Naam en voornaam
Adres
Telefoon / GSM (te bereiken tijdens de
kantooruren)

Opmerkingen en suggesties
Het buurtcomité wenst het gemeentebestuur nog volgende opmerkingen mee te geven of heeft
suggesties voor een volgende uitbreiding van de buurtfeestkoffer:

Elk buurtfeest is verzekerd door het gemeentebestuur Herne wat betreft de burgerlijke
aansprakelijkheid van deelnemers en vrijwilligers.
Indien er gebruik gemaakt wordt van muziek, dient de organisatie de nodige aanvragen te doen bij
Unisono (=Sabam en Billijke Vergoeding).

Naam en handtekening aanvrager

