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Naam van het evenement:

Locatie/Infrastructuur:

Datum(s) EinduurStartuur

Stad/Gemeente Postnummer

Straat/Straten Nummer

Administratieve gegevens van het evenement

Aard van het evenement: Verwacht aantal bezoekers?

Naam vereniging, instelling of bedrijf

Naam verantwoordelijke

Geboortedatum Geboorteplaats

Straat Nummer

Stad/Gemeente Postnummer

Administratieve gegevens van de aanvrager of verantwoordelijke

EmailadresTelefoon/GSM

1. ALGEMENE GEGEVENS

Dit document heeft als doel de gegevens te verzamelen die nodig zijn om een evenement goed te keuren.

Bijlage: Richtlijnen voor organisatoren van evenementen.

Melding evenementen - LIGHT
Gegevensverzameling en risicoanalyse
Evenementen tot 500 personen (andere dan fuiven en optredens)
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De organisator draagt de volle verantwoordelijkheid voor de door hem of haar gekende risico's die niet
meegedeeld werden!

Wanneer de veiligheidsdiensten oordelen dat er meer informatie noodzakelijk is om het evenement veilig
te organiseren, kan de organisator gevraagd worden om een formulier “Melding evenementen  - MINI" of

het formulier "Melding evenementen MAXI” in te vullen.

Formulier "Melding evenementen" - LIGHT

Datum van aanvraag:

Naam:

Formulier gelezen en goedgekeurd Ja Neen

Gelieve dit document ingevuld en digitaal of op papier terug te bezorgen aan:

DE SAMBER Dirk
Ambtenaar Nood- en Interventieplanning
Gemeente Wielsbeke

Rijksweg 314 - 8710 Wielsbeke
Tel: 056/67.32.40 - Fax: 056/67.32.49
secretariaat@wielsbeke.be

De nodige formaliteiten worden daarna door de gemeentelijke diensten vervuld.

De organisatie heeft kennis genomen van de bijlage met richtlijnen voor organisatoren van evenementen

en verklaart alles te begrijpen.

Handtekening
(indien mogelijk kunt u hier uw digitale handtekening invoegen
met behulp van uw elektronische identiteitskaart)

Ja Neen
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