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Inleiding: waarom een handleiding voor het duurzaam organiseren van
evenementen?
Duurzaamheid, wat is dat? Een duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de
behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden voor toekomstige generaties om in
hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Je evenement duurzaam maken, wil
zeggen dat je er rekening mee houdt dat:
- wat je nu doet, gevolgen heeft voor later;
- wat je hier doet, gevolgen heeft voor elders op de wereld.
Bij duurzaamheid zijn sociale, economische en milieuaspecten sterk verweven. Stel jezelf dan ook
de vraag of wat je wil doen én ecologisch verantwoord én sociaal rechtvaardig én economisch
haalbaar is. Meer weten over duurzaamheid? Neem dan een kijkje op http://www.11.be/onzethema-s/item/duurzame-ontwikkeling en https://sustainabledevelopment.un.org/topics.
Evenementen zijn fijn, maar niet altijd even duurzaam. Denk maar aan de klank- en lichtshows, de
koelsystemen, de vaatwassers en de verwarming. Ook het waterverbruik swingt tijdens
evenementen dikwijls de pan uit: douches en toiletten zorgen voor bijkomend afvalwater dat niet
altijd correct wordt afgevoerd. En dan zwijgen we nog over de hoeveelheid afval dat een
evenement met zich meebrengt! Na een evenement lijkt het soms alsof er een orkaan is
gepasseerd: zwerfvuil, flyers en gadgets liggen her en der verspreid.
Hoe duurzaam is jouw evenement al? Doe de groeneVENTscan van de OVAM op
http://www.groeneventscan.be/. Raadpleeg daarna dit document om het nóg beter te doen!
Deze handleiding reikt praktische tips aan om jouw evenement meer duurzaam te maken. En dat
loont ook financieel: energie, water en afval kosten handenvol geld. De geschikte maatregelen
zorgen ervoor dat het verbruik vermindert, zonder dat het evenement aan kwaliteit moet
inboeten.
Deze handleiding is onder andere gebaseerd op rapporten/tips van de OVAM (Groene Vent), IDM,
Fedimbo Belgium (draaiboek duurzame evenementen) en Stad Antwerpen. Ken je nog tips om
evenementen duurzaam te organiseren die je niet terugvond in deze handleiding? Stuur ze dan
naar duurzaamheid@leuven.be. Deze handleiding is immers nooit af: de kennis en ervaring rond
duurzaamheid groeien voortdurend en de handleiding zal regelmatig bijgewerkt worden.

Versie 1: maart 2016
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1. Procedure voor de aanvraag van een evenement
Organiseer je een evenement op openbaar domein of met impact op het openbaar domein?
Toestemming aanvragen voor inname openbaar domein, voeren van publiciteit op openbaar
domein, geluid of muziek op openbaar domein, de aanvraag van heel wat ondersteuning
(uitleenmateriaal, ondersteuning door stadsreiniging, door politie …) … kan allemaal via het
formulier ‘inname openbaar domein’ dat je terug vindt op de website http://www.leuven.be/eloket/formulier-inname-openbaar-domein. Deze aanvraag dien je minstens 1 maand voor je
evenement in via innameopenbaardomein@leuven.be.
Wanneer je evenement wordt goedgekeurd krijg je een toelating waarin ook alle voorwaarden zijn
opgenomen. Heel wat voorwaarden vind je terug in het gecoördineerd politiereglement. Je vindt
het reglement hier: http://www.leuven.be/binaries/politiereglement_tcm16-47221.pdf.
Zowel Leuvense als niet-Leuvense verenigingen kunnen voor activiteiten in Leuven materiaal
uitlenen bij de stad. Dit doe je ook via het formulier ‘inname openbaar domein’ (Bijlage 2:
Uitleenlijst en vervoer materiaal). Voor het uitlenen van dit materiaal wordt een retributie geheven.
Eventueel staat de stad ook in (tegen kostprijs, zolang de capaciteit dit toelaat en enkel op
Leuvens grondgebied) voor het vervoer van het materiaal en voor elektriciteitsaansluitingen (enkel
op openbaar domein en voor zover de stad op die locatie over een aansluitpunt beschikt). De lijst
met materiaal vind je terug in het formulier inname openbaar domein. Het retributiereglement vind
je hier: http://www.leuven.be/binaries/retributiereglementuitlenenmateriaal_tcm16-66761.pdf
Voor meer informatie en met vragen hierover kan je terecht bij het secretariaat van stad Leuven via
innameopenbaardomein@leuven.be of 016/27 21 00

2. Locatie
2.1.

Keuze van de locatie

Zorg dat je voor je evenement een locatie kiest waar reeds voorzieningen
zijn: dat er stroom aanwezig is zodat je geen stroomgroep moet huren, als
er stromend water nodig is dat er een waterpunt aanwezig is, als je een
WC-wagen zet dat er een rioolafvoer is… Maak zoveel mogelijk gebruik
van bestaande infrastructuur (lokalen, scholen, parkings…). Op de
website http://www.leuven.be/vrije-tijd/verenigingen/verhuur-stadslokalen/
vind je een overzicht van het aanbod aan lokalen van stad Leuven. Je kan ook op het openbaar
domein buitenactiviteiten organiseren. Bijvoorbeeld openlucht festivals, of specifieke acties op een
Leuvens plein. Denk er aan, van zodra jouw activiteit een effect heeft op het openbaar domein (vb.
geluidshinder…) moet je een aanvraag inname openbaar domein indienen (zie hoofdstuk 1).
Enkele tips:


kies een locatie die vlot bereikbaar is met het openbaar vervoer, te voet of met de fiets.
Hou rekening met de werk- of woonplaats van je doelgroep. Ligt je locatie al vast en is het
evenement niet vlot bereikbaar met het openbaar vervoer? Bekijk dan de verschillende
acties bij het hoofdstuk mobiliteit;
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kies een locatie in de buurt van een aansluitpunt voor groene stroom van de stad.
De stad beschikt over verschillende elektriciteitskasten waarvan je gebruik kunt maken om
een evenement van groene stroom te voorzien. Voor meer info, bekijk het hoofdstuk
energie.

2.2.

Participatie met de buurt

Betrek de bewoners, verenigingen, bedrijven … in de omgeving van de locatie van je evenement
bij het plannen, uitvoeren en evalueren van je evenement. Deze participatie kan zowel je
evenement als de lokale gemeenschap versterken.
Bij de organisatie van een evenement is het ook verplicht om de omwonenden tijdig en schriftelijk
op de hoogte brengen van de activiteiten met duidelijke vermelding van begin- en einduur. Deze
voorwaarde is opgenomen in de toelating die je voor je evenement krijgt van het secretariaat (zie
hoofdstuk 1). Een voorbeeld voor een brief vind je hier: http://www.leuven.be/leven/veiligheidpreventie/preventie/overlast-en-onveiligheid/index.jsp

3. Mobiliteit
Een duurzaam evenement kiest voor een mix van maatregelen
rond mobiliteit en beloont niet-autogebruikers.

3.1.

Inventarisatie

Breng de bereikbaarheid van je evenement in kaart en neem de nodige stappen om dit te
verbeteren.





Lijst op hoe bezoekers je evenement kunnen bereiken.
Is er voldoende openbaar vervoer tot aan het evenement?
Is er voldoende bewegwijzering naar het domein waar het evenement plaats heeft?
Maak een mobiliteitsplan aan via www.mobiwijzer.be.

3.2.

Communicatie

Bereikbaarheid
Communiceer naar je bezoekers en vermeld bij al je communicatie (affiches, uitnodigingen,
website, etc.):




de bereikbaarheid van je evenement: geef deze altijd aan volgens
het STOP principe (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer,
Personenwagen);
eventuele extra bussen, fietsenstallingen, mogelijkheid tot het
gebruik van de fietstaxi, carpoolmatching...

Voorzie een bemand infopunt
Bezoekers kunnen hier terecht voor:






dienstregelingen openbaar vervoer voor de terugreis;
bestemmingen/looproutes naar nabijgelegen bus- of treinhaltes;
carpoolmatching: vind een carpoolpartner voor de terugrit;
informatie over fietsroutes;
informatie over en mogelijkheid tot boeken van een fietstaxi.
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Aandachtspunten:
 voorzie een plan van het fietsknooppuntennetwerk, zo kunnen bezoekers hun terugreis
uitstippelen en de fietsknooppunten op een briefje noteren;
 duid duidelijk aan waar het infopunt zich bevindt (groot uithangbord, bewegwijzering, plan
evenement);
 zorg ervoor dat alle medewerkers weten waar het infopunt is, dan kunnen ze de bezoekers
met vragen doorsturen;
 in het infopunt kan je ook alle andere milieugerelateerde informatie een plaatsje geven
(energie, afval, water…).
Voorzie, indien nodig, duidelijke bewegwijzering
Een goede bewegwijzering kan zinvol zijn. Bij kleine evenementen voorkomen
ze heel wat ergernissen bij de deelnemers, bij grote evenementen kunnen ze
heel wat overlast vermijden.
 Voorzie duidelijke signalisatie voor parkings, auto’s, openbaar vervoer,
fietsers (vanaf aanrijroutes via knooppunten: laatste knooppunt voor locatie en specifiek tot
locatie), fietsenstallingen….
 Voorzie een aparte bewegwijzering voor fietsers en gebruikers van openbaar vervoer.
 Controleer de wegwijzers tijdens het evenement (wijzigen richtingen, verzamelaars die de
wegwijzers wegnemen…).
 Voorzie, in plaats van bewegwijzering, een duidelijk plan op de uitnodiging/ het ticket voor
je evenement.
 Maak je nieuwe bewegwijzering voor een terugkerend evenement? Ontwerp de wegwijzers
dan zo dat je ze meerdere jaren kan gebruiken. Hou hierbij rekening met de voorwaarden
die je meekrijgt van het secretariaat (bijlage 1).
Voor het aanbrengen van bewegwijzering op de openbare weg is toestemming nodig van stad
Leuven. Deze is ook aan te vragen via het formulier inname openbaar domein (zie hoofdstuk 1).
Let wel! Aanbrengen van bewegwijzering is niet in alle stadsdelen mogelijk (bv. niet in het
historisch centrum). De voorwaarden voor het aanbrengen van bewegwijzering vind je terug in
bijlage 1.

3.3.

Duurzame mobiliteit

3.3.1. Stappen en Trappen
Werk voor een goed fietsbeleid samen met de Fietsersbond, http://www.fietsersbond.be/leuven. Zij
kunnen zeker de nodige tips geven.
Voorzie fietsenstallingen
Maak zoveel mogelijk gebruik van bestaande fietsenstallingen, fietsenrekken en
fietsparkeervakken in de buurt (best op de aanrijroute) van je evenement (bv. fietsenstalling Rector
De Somerplein, Naamsestraat …). Pas als de capaciteit hiervan niet voldoende groot is of er geen
fietsenstallingen aanwezig zijn in de ruime omgeving van het evenement kan je extra
fietsenstallingen plaatsen.
Houd hierbij rekening met het volgende:



maak een schatting van de nodige capaciteit;
plaats de fietsenstallingen op de aanrijroute van het evenement en voorzie ze van een
duidelijke signalisatie;
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beslis of bewaking zinvol is. Bekijk ook hoe lang de stalling best bewaakt wordt (’s avond
en ’s nachts), maak een uurrooster op voor de bewaakte fietsenstalling volgens het
programma van het evenement.

Voorzie een attentie voor de fietser




Banden oppompen of een klein onderhoud tijdens het evenement:
o via Velo, http://www.kuleuven.be/velo/fietspunt.html;
o via Apcoa, http://www.leuven.be/leven/mobiliteit-openbare-werken/leuvenfietst/fiets-parkeren/bezoekers/rector-desomerplein/index.jsp alleen in
fietsenparking Rector De Somerplein.
Je kan ook een fietsgraveeractie organiseren. Aanvragen doe
je minstens 1 maand op voorhand via
gemeenschapswachten@leuven.be of 016 27 26 90/ 92.
Voorwaarden: minstens 20 fietsen kunnen worden
gegraveerd, er wordt gezorgd voor een tent (of overdekte
plaats), een tafel en 2 stoelen, elektriciteit en indien nodig
voldoende verlichting.

Maak het aantrekkelijk om met de fiets te komen









Duid de fietsknooppunten in de buurt aan. Deze zijn te vinden op www.fietsnet.be.
Geef info over fietsenverhuur in de buurt.
3.3.2. Openbaar vervoer
Breng de busroutes naar het evenement in kaart.
Promoot het openbaar vervoer bv. door het aanbieden van een combinatieticket
(inkomticket + openbaar vervoer).
Voorzie indien nodig een pendeldienst naar het station. Ook dit kan met de fiets door het
inhuren van een fietstaxi https://www.facebook.com/LeuvenseFietstaxi.
Voorzie indien nodig extra bussen en/of extra haltes.
Hou rekening met het start- en einduur van het evenement zodat de bezoekers nog met de
bus of trein naar huis kunnen.
Toon indien mogelijk realtime reisinformatie op een scherm:
o NMBS, http://www.belgianrail.be/nl/bedrijven/reistools-voor-ondernemingen.aspx
o De Lijn, https://www.delijn.be/nl/zakelijk-aanbod/reisinfodata/index.html

3.3.3. Auto
Maak het mensen mogelijk om te carpoolen





Je kan werken via een bestaande website:
- www.carpool.be
- http://www.eventpool.be.
Je kan een onderdeel ‘carpool’ voorzien op de website van je
evenement.
Je kan op het evenement zelf een muur/ paneel voorzien waar
vraag en aanbod elkaar kunnen vinden.
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Parkeren




Vermijd parkeerproblemen en te veel verkeer rondom je evenement door te verwijzen naar
randparkings. Voorzie hier eventueel een pendeldienst. Ook hier kan je de fietstaxi
inschakelen.
P+R parkeren in Leuven: als je parkeert in parkeergarage De Bond (nabij het station),
Station, De Vaartkom, Philipssite of Heilig Hart (Naamsestraat) dan kan je op vertoon van
je parkeerticket gratis met de bus naar het centrum en terug.

3.3.4. Mobiliteit van de organisatie
Als organisatie kan je zelf ook maatregelen nemen rond duurzame mobiliteit:





kies voor leveranciers, organisaties … uit de regio;
sensibiliseer ook de artiesten. Je kan de uitstoot berekenen van artiesten en deze
eventueel compenseren via één van de vele websites die hier rond bestaan;
laat de medewerkers die voor hun functie veel op de baan zijn een cursus ‘EcoDriving’
volgen. De besparing in verbruik en CO2 kan oplopen tot 10%;
maak gebruik van een fietskoerier voor het vervoeren van materialen.

4. Energie
4.1.

Meten is weten

Een uitgebreide meting en analyse van het energieverbruik kan de problemen bloot leggen en tot
gepaste oplossingen leiden. Stel hiervoor een energieplan op en duid aan:




waar welke energie nodig is en hoeveel;
of er een constante vraag is of dat er pieken zitten in het energieverbruik;
hoeveel energie er waar gebruikt werd. Door het gebruik jaarlijks op te volgen met
energiemeters (uit te lenen bij dienst duurzaam beleid van stad Leuven,
duurzaamheid@leuven.be), kan je nagaan of de energiebesparende maatregelen effect
hebben.

4.2.

Welke stroom?

Sluit zoveel mogelijk aan op het bestaande net
De stad gebruikt standaard groene stroom.






Sluit zoveel mogelijk aan op het bestaande net i.p.v. generatoren te gebruiken. Een
elektriciteitskast kan je, voor evenementen op openbaar domein én als er een aansluiting is
die eigendom is van de stad, aanvragen via inname openbaar domein (zie hoofdstuk 1).
Aan deze aansluitingen zijn kosten verbonden. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt
tussen openen (25 euro) of plaatsen (50 euro) van een elektriciteitskast.
Indien de totale energievraag te hoog is voor het net, maak dan verschillende kringen. Een
kring met constante vraag en een kring met de piekbelasting. Zet de koelkasten
bijvoorbeeld niet samen met de verlichting. Dan moet de verlichting niet heel de middag
branden.
Check of de energie die ter plekke gebruikt wordt groen is via de groencheck,
http://www.vreg.be/nl/controleren-hoe-groen-uw-stroom-groencheck, van de VREG.
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Wek zelf groene stroom op
Je kan een aanhangwagen met zonnepanelen huren voor klein energieverbruik (bv. de bar). Je
kan zowel de aanhangwagen gebruiken (voor sensibilisering) als de klassieke
stroomaansluitingen.

4.3.

Energiebesparende maatregelen

Verlichting










Gebruik zoveel mogelijk LED-spots voor podium- en
dansvloerverlichting, ook voor een beamer (LED-lamp i.p.v.
halogeenlamp).
Voor grote oppervlaktes gebruik je best TL- of metaalhalogenide
lampen.
Installeer intelligente sturing van de terrein- en backstageverlichting
via schemerschakelaars. Deze microprocessorgestuurde schakelaars
regelen de verlichting afhankelijk van het omgevingslicht.
Als er verlichting op het terrein nodig is (standendorp, backstage…), is
de verlichtingsballon of “lumaphore” een energiezuinig alternatief voor
halogeenspots. Het verbruik ligt ongeveer 3 keer lager. Met 1
lumaphore (zie afbeelding) kan 1000 m² verlicht worden.
Voor kraampjes/standen gebruik je best laagvolt-halogeenlampen (20W of 50W).
Voorkom onnodig energieverbruik door bijv. (sfeer)verlichting overdag uit te schakelen.

Andere









4.4.

Vermijd energievreters zoals springkastelen of ijspistes,
kies voor alternatieve vormen van animatie (bijv.
straattheater, circus, steltenlopers …).
Let op het energielabel bij aankoop van nieuwe elektrische
en elektronische toestellen. Meer info over energielabels
vind je op www.energielabel.be.
Gebruik zo veel mogelijk herlaadbare batterijen, voor
bijvoorbeeld micro’s, walkie talkie’s ….
Voorkom het gebruik van (diesel)generatoren, maar als je er toch moet gebruiken, neem
dan stille generatoren met een lage uitstoot en plaats ze (met een dubbelwandige tank) in
een lekbak.
Maak afspraken met cateraars i.v.m. energiebesparende maatregelen.

Energiewaker

Stel een energiewaker in, iemand die tijdens het evenement onnodig verbruik in het oog houdt
(bijv. spots die branden op klaarlichte dag).
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5. Materialenbeheer
5.1.

Afvalplan

Om het terrein proper te houden zijn goede afspraken nodig met de stadsreiniging, leveranciers,
cateraars, standhouders, medewerkers ... Hiervoor is het nodig een goed afvalplan uit te werken.
Wat staat er in een goed afvalplan?









De maatregelen over afvalpreventie en afvalbeheer.
De afvalfracties die zullen vrijkomen bij opbouw, afbraak en tijdens het evenement zelf.
De afspraken met alle partners: medeorganisatoren, afvalinzamelaars, cateraars, sponsors,
leveranciers, standhouders….
De afspraken over de communicatie naar de betrokken partners en het publiek.
De afspraken over de verantwoordelijkheid voor uitvoering en controle.
Een plattegrond van het terrein met aanduiding van catering, afvaleilanden en containers
(meestal bestaat er al een plattegrond voor veiligheid en mobiliteit, stem hier op af!).
De maatregelen tegen zwerfafval.
De opruiming van het evenemententerrein.

Door alle info te groeperen, krijg je een duidelijk overzicht van het afvalluik van je evenement. Een
afvalplan hoeft geen lijvig document te zijn. Een lijst volstaat vaak. Zo heb je ineens een overzicht
van alle relevante informatie voor de briefing van de medewerkers en vrijwilligers.
Aanpak




Breng het hele evenement in kaart. Maak hierbij een onderscheid tussen de frontstage- en
backstage-zone, vaak vereisen ze een andere aanpak.
Bekijk waar afval geproduceerd wordt en om welke soort en hoeveelheden het gaat.
Bekijk hoe je het verwachte afval kan beperken (preventie).

Communicatie
Zorg ervoor dat alle medewerkers goed op de hoogte zijn van de afspraken en maatregelen uit het
afvalplan. Zodoende kunnen ze zelf het goede voorbeeld geven en waar nodig het publiek
informeren.
Afvalverantwoordelijke
Duid een verantwoordelijke aan voor het ‘afvalluik’. Deze afvalverantwoordelijke zorgt voor:






de concrete opvolging van het afvalplan;
het naleven van de afspraken (selectieve inzameling door cateraars, uitdelen gadgets…);
de begeleiding van het afvalteam;
de herkenbaarheid van de medewerkers;
het informeren van de medewerkers over het afvalplan. Organiseer een briefing om de
medewerkers in te lichten en neem hen eventueel mee voor een korte rondleiding over het
terrein vóór het evenement begint.

Meten is weten
Maak een balans op van de hoeveelheid afval, per fractie. Probeer volgend jaar nog beter te doen
en communiceer de vorderingen via media en website.
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5.2.

Afvalpreventie

Probeer er als organisatie in de eerste plaats voor te zorgen dat er zo weinig mogelijk afval is op je
evenement. Waar mogelijk werk je met glas*, porselein en echt bestek. Indien dit niet mogelijk is,
werk je voor kleinschalige evenementen (< 5000 bezoekers) met herbruikbaar materiaal of kies je
voor bio-afbreekbaar materiaal dat apart wordt ingezameld.
Probeer deze volgorde aan te houden:




voorkomen van afval;
hergebruiken;
sorteren en recycleren.

* het gebruik van glazen op evenementen is niet altijd toegelaten. Controleer
hiervoor het gecoördineerd politiereglement en de voorwaarden die je mee
kreeg in de toelating voor inname openbaar domein (zie hoofdstuk 1).

5.2.1. Catering, standhouders en sponsors
Er zijn heel wat mogelijke alternatieven voor wegwerpmateriaal, maar de haalbaarheid ervan zal
vooral afhangen van de schaal van het evenement en het beschikbaar zijn van vrijwilligers voor de
omhaling en de afwas. Er kan ook een opdeling gemaakt worden tussen het publieke gedeelte en
de backstage/ruimte voor medewerkers, probeer in deze laatste sowieso voor herbruikbare
alternatieven te gaan.
Duurzame materialen
Vermijd of verbied wegwerpbordjes, wegwerpbestek, aluminium bakjes, papieren wikkels,
plastieken of kartonnen wegwerpbekers, kleine verpakkingen voor sauzen, suiker, melk en zout…
Alternatieven:
 herbruikbaar servies en bestek is het meest ecologisch, maar niet altijd haalbaar op grote
evenementen;
 eetbare verpakkingen: ijs op een hoorntje, vis of vlees op een broodje, slaatjes uit een
koolblad, wraps …;
 ecobakjes (duurzame kunststofsnackbakjes en - schaaltjes), ecosoepkommen en
ecoborden (duurzaam kunststof serviesgoed);
 duurzame draagplateaus in plaats van wegwerp. Op kleinere evenementen kan je ook
werken met plateaus die dan door medewerkers terug worden opgehaald;
 hervulbare suikerverdelers voor bij koffie en thee, in plaats van mono-verpakkingen;
 melkkannetjes in plaats van koffiemelkcupjes of melkpoederzakjes;
 thee in een thermoskan in plaats van theezakjes;
 herbruikbare bekers;
 composteerbare (bio-afbreekbare) bekers, bordjes en/of bestek die ingezameld worden bij
het GFT afval. Let wel! Vermijd materialen uit 100% PLA. Testen bij EcoWerf hebben
uitgewezen dat ze niet volledig composteren omdat de verblijfsduur in de composthal te
kort is. Materiaal uit suikerrietvezels met een dun laagje PLA geeft geen problemen. Niet
zeker wat composteerbaar is? Neem contact op met EcoWerf, 016 28 43 00;
 voorkom verpakkingsafval bij de aankoop van drank door:
- te tappen uit vaten;
- te schenken uit retourflessen (voorzie dan zeker een bak achter de toog of in de
backstage).
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Wanneer welk alternatief gebruiken?
 Gebruik voor kleinere evenementen (< 5.000 bezoekers ) een herbruikbare beker. De
milieu-impact van de herbruikbare beker is de helft van de wegwerpbekers. Goede
communicatie en een waarborgsysteem zijn aangewezen, net als wat extra personeel en
watervoorzieningen. Uit onderzoek blijkt dat de uitgespaarde afvalkosten de extra
personeels- en watervoorzieningskosten compenseren.


Voor grote evenementen (5.000 -30.000 bezoekers ) kan je kiezen tussen herbruikbare of
bio-bekers. De milieu-impact van de herbruikbare of bio-bekers is (voorlopig) vergelijkbaar.
Plastic bekers hebben een grotere milieu-impact. De herbruikbare beker moet wel minstens
32 maal hergebruikt worden om de milieuvriendelijkste optie te zijn. Voor evenementen met
meer dan 30.000 bezoekers blijkt dat alle type bekers een vergelijkbare milieu-impact
hebben. Om er voor te zorgen dat de wegwerpbekers niet op de grond eindigen, kan je een
retoursysteem invoeren (zie verder).

Retoursystemen
Op grotere evenementen is het nodig om met statiegeld of beloningen te werken om het
herbruikbaar servies en bestek terug te verzamelen.
Statiegeldsysteem
- Bekijk hoe je het statiegeld terugbetaalt, gecentraliseerd of niet.
- Communiceer duidelijk hoe het systeem werkt.
- Hou er rekening mee dat zo’n systeem behoorlijk wat werk vergt, vooraf en tijdens het
evenement.
Retourbeloningssysteem
- Voorzie inzamelpunten voor de bekers. Hier krijgt de bezoeker per aantal ingediende
bekers een cadeautje (bv. gratis consumptie, zakje fairtradechips…).
- Communiceer duidelijk wat er te verdienen valt en waar de bekers ingeruild kunnen
worden.
- Zorg voor een goede herkenbaarheid van de inzamelpunten.
Op kleine evenementen of afgebakende kleinere zones op een groot evenement is een
statiegeldsysteem of retourbeloningssysteem niet altijd nodig:




voorzie borden en bestek van restaurantkwaliteit, deze worden sneller teruggebracht;
richt een goed aangeduide en ordelijke afruimzone in;
werk met medewerkers die de tafels afruimen. Een propere ruimte stimuleert immers om ze
proper te houden.

Tip: richt ook een picknickzone in voor de ingang waar bezoekers hun meegebrachte blikjes en
dergelijke nog kunnen nuttigen. Zorg ervoor dat bezoekers vooraf (!) weten wat niet toegelaten is,
bijvoorbeeld via de website of de affiches. Zo vermijd je dat de controleplaatsen een ware
storthoop worden waar bezoekers nog snel hun meegebrachte drank leegmaken om daarna de
verpakking op de grond te gooien. Zorg voor voldoende afvalcontainers of afvaleilandjes in de
nabijheid van de controleposten.
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Milieuwaarborg voor standhouders en cateraars
Kraampjes met catering en standhouders die met non-food producten zijn mee verantwoordelijk
voor een heleboel afval. Spreek hen aan over het doel om het evenement afvalarm te organiseren
en goed te sorteren. Zo kunnen zij hun aankopen en hun verkoop daarop afstemmen en op hun
beurt afspraken maken met de leveranciers. Informeer de standhouders ruim vooraf en zeker vóór
de definitieve inschrijving. Aarzel niet om hen daarbij suggesties te geven over milieuverantwoorde
alternatieven en hen daarvoor een reglement te laten ondertekenen.
Je kan ook een contract opstellen voor de standhouders en cateraars waarin je hen vraagt een
milieuwaarborg te betalen. Via een milieuwaarborg kun je hen aan allerlei milieuvoorwaarden laten
voldoen zoals: het gebruik van herbruikbaar servies en bestek of servies uit bio-afbreekbare
materialen, het naleven van de instructies rond sorteren, het proper achterlaten van de site…
Zijn er nog andere regels waaraan de cateraars of standhouders moeten voldoen? Trek de
milieuwaarborg dan open tot een algemene waarborg waarin al deze regels vervat zitten!
Neem in het contract duidelijk op hoeveel de (milieu)waarborg bedraagt, wanneer en onder welke
voorwaarden ze hun (milieu)waarborg terugkrijgen en onder welke voorwaarden de stand kan
gesloten worden (en ze geen waarborg terugkrijgen). Laat het contract vooraf nakijken door een
persoon met juridische kennis.
Enkele tips:
 stuur het contract mee als je de standhouders aanschrijft, zodat ze van bij de start goed op
de hoogte zijn;
 leg vast hoe je het naleven van het contract controleert (bijvoorbeeld: controle voor, tijdens
en na het evenement. Als alle controles gunstig waren, krijgen de standhouders hun
milieuwaarborg terug);
 overhandig op de dag van het evenement opnieuw een document met de belangrijkste
afspraken en een inplantingsplan van de afvalcontainers. Licht deze ook nog eens
mondeling toe. Er is immers vaak heel wat tijd verstreken tussen het moment van de
inschrijving en de aankomst op het evenement;
 sensibiliseer de standhouders door hen met veel vertoon te belonen of in de kijker te
plaatsen wanneer ze goede inspanningen leveren;
 bio-afbreekbare producten zijn niet overal te verkrijgen. Daarom kan het aangewezen zijn
om deze borden en bestek zelf aan te kopen voor de cateraars. Dit verlaagt de drempel
om over te stappen én maakt het mogelijk om in grote hoeveelheden aan te kopen, wat de
prijs drukt.
Gadgets en flyers
Bij evenementen zijn sponsors en standhouders vaak belangrijke producenten van afval: gadgets,
kranten en tijdschriften, flyers, staaltjes… Spreek ze tijdig aan over het doel om het evenement
afvalarm te organiseren. Zo kunnen zij meedenken over milieuvriendelijke alternatieven en het
afvalarme karakter van het evenement bij wijze van positieve imagobuilding opnemen in hun
communicatie. Verspreid logo’s van sponsors zoveel mogelijk via de website of via drukwerk dat
sowieso verspreid wordt. Laat de sponsors net als de standhouders een reglement ondertekenen
waarin zij zich ertoe verbinden om op milieuverantwoorde manier promotie te voeren. Vermeld
daarin de maatregelen die zij zullen naleven.
Je kan in plaats van te flyeren, communiceren via verschillende alternatieven:
 een plaats voorzien voor het ophangen van affiches (gewone hekken zijn voldoende);
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digitale schermen plaatsen waarop bezoekers/ standhouders promotie kunnen maken voor
hun evenement.

Als je het uitdelen van stalen en gadgets wil toelaten in sommige gevallen, leg dan een aantal
voorwaarden op:
 enkel uitdelen van ecologische en herbruikbare gadgets;
 geen individueel verpakte gadgets.
 laat de bezoekers moeite doen voor hun gadget (enquête invullen, quiz, actie, etc.),
zo vermijd je dat bezoekers gadgets meenemen voor de hele straat.
Breng alle medewerkers op de hoogte zijn van het verbod en de eventuele uitzonderingen. Zo
kunnen ze bij het overtreden van de regel contact opnemen met een verantwoordelijke.
Toestemming voor het uitdelen van flyers en het ophangen van affiches moet steeds aangevraagd
worden via het formulier ‘inname openbaar domein’ (zie hoofdstuk 1). In bijlage 2 en 3 vind je
alvast de voorwaarden voor het uitdelen van flyers en het aanbrengen van affiches in Leuven.
Hou bij de keuze van je sponsors ook rekening met het al dan niet duurzame karakter/ imago van
de sponsor!
















5.2.2. Papierafval en andere
Programmaboekjes belanden vaak op de grond of in de vuilbak. Je kan het programma, het
plannetje van het evenement en de reclame van de sponsors ook op een andere manier
communiceren naar je bezoekers bv. via sandwichborden, banners, spandoeken ...
Maak maximaal gebruik van elektronische nieuwsbrieven, sociale netwerksites (Facebook,
Twitter, Instagram ...), lichtkranten en applicaties voor telefonie. Kies waar mogelijk voor
een digitale uitnodiging en promotie.
Beperk het aantal affiches, flyers en programmaboekjes tot een minimum door gefaseerd
en gericht promotie te voeren:
- laat het drukken van affiches in fasen gebeuren, zodat je reeds kan ingrijpen in de
hoeveelheden promotiemateriaal tijdens de promotiefase;
- wees selectief in de keuze van plaatsen, doelgroepen en momenten waarop je
promotie voert.
Zorg voor een ontwerp dat uitdrukkelijk rekening houdt met een milieuverantwoord imago;
Kies een optimaal formaat, geen overbodige veelheid aan kleuren, het dubbelzijdig
bedrukken van papier….
Evalueer de hoeveelheden drukwerk achteraf.
Moeten er echt documenten uitgedeeld worden? Probeer zoveel mogelijk info
(deelnemerslijsten, presentaties, verslagen…) nadien via de website of mail te verspreiden.
Gebruik zeker 100 %-gerecycleerd papier met blaue engel label/ Europees ecolabel/ Nordic
Swan label/ FSC- of PEFC-label.

Kies voor milieuverantwoorde inkten.
Print presentaties recto/verso en zwart/wit af in de vorm van ‘hand-outs’ met 4 of 6 dia’s per
blad. Je kan ook meerdere pagina’s op één blad printen.
Deelnemerslijsten kan je ter inzage leggen aan het onthaal.
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Laat deelnemers hun folders bestellen. Mensen hebben de neiging om folders mee te
nemen omdat ze gratis zijn.
Als je schrijfgerei uitdeelt, kies dan bij voorkeur ongelakte potloden of balpennen uit
hernieuwbare materialen of gerecycleerd materiaal.
Gebruik herbruikbare naambadges of stickers van gerecycleerd papier.
Zamel de naambadges en het schrijfgerei op het einde van het evenement opnieuw in.
Plaats hiervoor een doos aan de uitgang.
Geef de voorkeur aan herbruikbare materialen (spandoeken, sandwichborden…).
Alle maatregelen gelden ook voor sponsors en partners (deze kan je mee opnemen in het
reglement waarin ook staat dat ze een milieuwaarborg moeten betalen).

5.3.

Communicatie

Betrek het publiek actief bij de afvalinzameling. Dit kan via
informatieborden, spandoeken, een lichtkrant boven het podium,
stickers, stewards die mensen aanspreken, een animatieteam… Laat
een oproep doen door een artiest of breng een ludieke actie op het
podium of op het terrein om het afvalthema onder de aandacht te
brengen. Dat verhoogt de kans op succes.
Een goed getimed persbericht vooraf kan festivalgangers bewust
maken van de belangrijkste maatregelen zoals 'Geen blikjes
toegestaan', 'Gratis drankje in ruil voor lege bekers'.

5.4.

Sorteren en recycleren

Afval sorteren wordt ons met de paplepel ingegeven. Als we thuis perfect sorteren, waarom
vergeten we dit dan op evenementen? Jammer genoeg is het zo simpel niet. Het sorteren van
afval op evenementen blijft heel moeilijk. Toch is het heel belangrijk om de milieu-impact te
beperken!
5.4.1. Sorteren praktisch
Waar wat sorteren?
 Frontstage: hou het eenvoudig en sorteer hier maximum 4 fracties (GFT, PMD, restafval en
papier en karton). Sorteer enkel de fracties die zinvol zijn, dit kan variëren van locatie tot
locatie. Zo kan het, indien je gebruik maakt van plastic wegwerpbekers, zinvol zijn om deze
ook apart in te zamelen.
 Backstage: kan dit aangevuld worden met glas, dopjes van petflessen voor blindengeleide
honden, kurken, gebruikte frituurolie, houtafval… Zorg ervoor dat dit containerpark reeds
vanaf de opbouw operatief is, want ook bij de opbouw komt veel afval vrij. Ook in de
backstage en achter de toog moet gesorteerd worden! Zorg voor een duidelijke affichering
voor de medewerkers.
Hoe sorteren?
 Restafval, GFT en papier en karton: hiervoor kan je afvalbakken aanvragen via het
formulier ‘inname openbaar domein’ (zie hoofdstuk 1). De volle bakken worden nadien ook
weer opgehaald.
 PMD: de stadsreiniging doet geen omhaling van PMD en heeft hier ook geen bakken voor.
Je kan dit in PMD-zakken op straat aanbieden op de dag van de PMD-omhaling door
EcoWerf. Gebruik hiervoor de PMD-zakken met EcoWerf-logo. Voorzie bij de PMD-bakken
een sticker of aankondiging die duidelijk maakt dat plastic bekers niet thuishoren bij PMD.
Er leven daaromtrent hardnekkige misverstanden!
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Je kan bij EcoWerf afvalstraatjes en/of een evenementenkit ontlenen.
EcoWerf heeft vier afvalstraten voor het selectief inzamelen van afval
(PMD, papier en karton, GFT en/of huisvuil) op evenementen, zoals een
schoolfeest. Deze zijn gratis.
De evenementenkit met sorteereilandjes is dan weer ideaal voor
organisaties die selectief PMD, restafval of bekers willen inzamelen
tijdens kleine evenementen zoals kleine festivals, sportmanifestaties,
dagen gewijd aan het milieu, enz.
Elk sorteereilandje bestaat uit 1 blauwe, 1 grijze en 1 rode (optioneel)
container van 240 liter met stickers en panelen met sorteerinfo. Meer informatie over het
ontlenen hiervan vind je op www.ecowerf.be.


Composteerbare bekers, borden en bestek uit cellulose of hout: deze mogen bij het
GFT-afval ingezameld worden. Maak dit duidelijk met een affiche op of een bord boven de
bakken! Breng EcoWerf vooraf op de hoogte dat dit materiaal er aan komt (016 28 43 00).



Plastic bekers of 100% PLA-bekers:
Lukt het niet om composteerbare bekers te gebruiken op je evenement en ben je
genoodzaakt te kiezen voor wegwerp bekers? Laat deze dan ophalen door van
Gansewinkel. Die vervoert ze naar een firma die deze bekers verwerkt tot bruikbaar
materiaal, zoals zitbanken.
Organiseer dan een aparte inzameling. Hoe zuiverder de fractie, hoe gemakkelijker het
recyclageproces. Kies hierbij ook voor één soort beker voor het hele festival zodat
misverstanden met sorteren uit blijven!



Andere: voorzie asbakken rond podia, camping en verbindingswegen. Of deel
herbruikbare Gum ‘n Asbags uit aan de bezoekers die roken of kauwgum gebruiken.

Afvaleilanden
Zet de verschillende afvalbakken samen in duidelijk afgebakende afvaleilanden.










Signalisatie
Hang duidelijke borden vlak boven elke vuilnisbak zodat ze van op grote afstand zichtbaar
zijn.
Voorzie de borden van een duidelijke visuele boodschap (denk ook aan anderstaligen en
slechtzienden).
Probeer de borden op te maken met het nodige contrast, zodat de info ook nog leesbaar is
als het donker wordt.
Vermeld duidelijk dat de composteerbare cellulosebekers en -bordjes en het houten bestek
bij het GFT-afval horen.
Zorg ook dat er op de afvalbakken signalisatie is aangebracht. Als je afvalbakken met
deksels gebruikt zorg dan dat ook op de binnenkant van de deksels signalisatie is
aangebracht.
Zorg voor een uniforme kleurcode, dezelfde over het hele terrein.
Zorg er voor dat alle openbare straatvuilbakjes op het terrein zijn afgeplakt zodat deze niet
kunnen gebruikt worden. Anders krijg je hier een ophoping van niet-gesorteerd afval.
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Posters voor de verschillende soorten afvalbakken kan je mee aanvragen via het formulier inname
openbaar domein (zie hoofdstuk 1) of via EcoWerf.
Plaatsing
Hou rekening met volgende aandachtspunten:





de afstand tussen de verschillende afvaleilanden mag niet te groot zijn: bezoekers willen
niet ver stappen om afval te dumpen;
de locatie van de afvaleilanden: afval komt voornamelijk vrij bij drank- en eetstanden,
promotiestanden …;
zet de deksels open. Dat nodigt uit om de containers te gebruiken;
kies je voor wegwerpbekers, zamel deze dan apart in.

Vermijd overvolle bakken. Ze zijn nefast voor de motivatie om afval netjes te sorteren. Maak
daarom de vuilnisbakken ook tijdens het evenement vlot leeg. Grote vuilniszakken in de containers
zijn een optie of extra lege bakken (de volle worden dan wel best afgeplakt en op een plek gezet
waar geen publiek komt).
Maak een mini-containerpark waar al het afval van front- en backstage gegroepeerd wordt in
afwachting van de gescheiden omhaling. Dit containerpark is enkel toegankelijk voor het afvalteam
(zie verder). Zorg ook hier voor een duidelijke signalisatie. Geef de vuilnisbakken, de afvaleilanden
en het containerpark een plaats op de plattegrond van het evenement.
5.4.2. Afvalteam
Een bemand afvaleiland is er twee waard! Omdat de zuiverheid van de ingezamelde fracties zo
belangrijk is, is het ten zeerste aangeraden de afvaleilandjes te bemannen (of bevrouwen
natuurlijk). Duidelijk herkenbare leden van het afvalteam hebben een sensibiliserende,
informerende en controlerende functie naar de bezoekers.
Stad Leuven geeft subsidies voor Leuvense verenigingen die afvaleilanden bemannen op
evenementen. Een uittreksel uit het reglement: ‘De stad stimuleert afvalarme evenementen. Om
het resterende afval zo goed mogelijk aan te bieden voor recyclage moet er gezorgd worden voor
een goede sortering op het evenement. Dit kan door het plaatsen van afvaleilandjes. Goede
sortering lukt echter niet zonder ‘bemanning’ van deze eilandjes. Deze kunnen bemand worden
door verenigingen of scholen of organisatoren van buurtfeesten. Daarnaast kunnen vrijwilligers ook
andere taken uitvoeren om afval op de evenementen te beperken (bv. mobiele opruimteams).
Een groep krijgt hiervoor:
 € 50 per evenement mits een minimum van 10 manuren gepresteerd wordt;
 € 100 per evenement mits een minimum van 20 manuren gepresteerd wordt;
 € 250 per evenement mits een minimum van 50 manuren gepresteerd wordt en vooraf een
afvalplan is opgemaakt dat besproken werd met de afdeling duurzaamheidsbeleid.
Als organisator sta je zelf in voor het zoeken van verenigingen die de afvaleilanden willen
bemannen. Voor het regelen van de subsidies neem je contact op met duurzaamheid@leuven.be
(016 27 24 00). Hier kan je ook terecht voor materiaal voor het afvalteam zoals fluo-hesjes,
handschoenen en grijpers.
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Enkele tips voor succes:
 voorzie voldoende medewerkers (minstens 2 per afvaleiland en nog enkele vrije
medewerkers die zwerfvuil kunnen rapen);
 maak je afvalteam goed herkenbaar (T-shirts met ‘afvalteam’ op, fluo-hesjes);
 zorg dat ze zelf goed weten hoe en waarom er gesorteerd wordt en wat er met de
verschillende fracties gebeurt;
 laat ze de volle afvalbakken tijdig leegmaken/ vervangen;
 gemotiveerde medewerkers die de bezoekers aanspreken en assisteren bij het sorteren,
zorgen voor een nog grondigere sortering;
 organiseer vooraf een infovergadering voor álle medewerkers én vrijwilligers waarop je de
afvalarme maatregelen toelicht. Maak dit infomoment onmisbaar, door bijvoorbeeld dan de
uitrusting te verdelen. Bezorg aan elke medewerker een instructieblad dat aangepast is aan
zijn/haar persoonlijke taken.
Spreek af dat het afvalteam ook het zwerfafval aanpakt om het terrein proper te houden. Afval trekt
afval aan en daarom is het belangrijk dat de omringende straten en locatie(s) in de mate van het
mogelijke proper blijven. Zorg dat het terrein er terug proper bij ligt na afloop van je evenement.






5.4.3. Afbraak evenement
Organiseer je een evenement op een externe locatie, controleer dan na afloop of alle afval
en rommel weg is.
Probeer materiaal te hergebruiken voor een volgend evenement.
Ruim alle afval op voordat je aan de afbraak van podia, tenten, etc. begint.
Zorg ervoor dat de personen die instaan voor de afbraak geen afval achterlaten.
Voorzie ook tijdens de afbraak de mogelijkheid om het afval te sorteren.

5.5.

Materiaal

Tips & tricks en goede voorbeelden van duurzame aankopen vind je op www.huged.be, de
Belgische portaalsite voor duurzame evenementen. Op deze site worden tips, producten en
diensten aangeboden die je evenement menselijker (human) en groener (green) maken.

6. Catering
De catering op evenementen zorgt voor een grote milieubelasting. Zowel voeding en drank, als de
verpakking ervan hebben een grote impact. Hieronder vind je een overzicht van sterk aan te raden
richtlijnen (de aanbevelingen gelden zowel voor de artiesten- als publiekscatering):






kies voor dranken en voedingsproducten met afvalarme verpakkingen. Heel wat tips
hiervoor lees je in hoofdstuk 5.2. Afvalpreventie;
kies voedingsproducten met een milieuvriendelijke, duurzame teelt en
conserveringsmethode (vers uit volle grond, eventueel diepvries, eventueel uit blik/bokaal,
geen teelt uit verwarmde serres);
ga in de eerste plaats voor lokaal en seizoensgebonden voeding en drank;
daarnaast kan je ook voor vegetarische catering kiezen of meedoen aan Donderdag
Veggiedag, http://www.donderdagveggiedag.be;
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kies je toch voor vlees, beperk dan de hoeveelheid en kies
eerder voor kip of varkensvlees i.p.v. voor rundsvlees;
bijkomende opties zijn biologische voeding en producten
van eerlijke handel;
probeer goed het verbruik in te schatten;
verdeel de overschotten onder de medewerkers in plaats
van ze weg te gooien of schenk ze aan
liefdadigheidsorganisaties (Poverello Leuven, 016 29 16 84);
bereken je voedselafdruk op http://www.voedselvoetafdruk.be;
bied kraantjeswater aan voor de artiesten. Ook op het podium kan dit in herbruikbare
flessen;
voorzie indien mogelijk een waterkraan die aangesloten is op het drinkwaternet. Water uit
de kraan (leidingwater) is nog steeds het meest goedkoop. Bekijk met de
drinkwatermaatschappij wat de mogelijkheden zijn op het evenement. Meld dit ook aan de
bezoekers;
je kan ‘de waterbar’ aanvragen waar je bezoekers gratis kraantjeswater kunnen drinken.
Aanvragen doe je bij De Watergroep via
https://www.dewatergroep.be/nl/content/2362/waterbar.html

Tips:




kies voor catering door projecten van sociale economie zoals De Wikke, Leren
Ondernemen …;
geen idee hoe de catering van je evenement te verduurzamen? Vraag dan gerust
begeleiding van Vredeseilanden en/ of Voedselteams;
voor catering is het natuurlijk ook noodzakelijk om de richtlijnen van het gecoördineerd
politiereglement (zie hoofdstuk 1) en van het FAVV, http://www.favv-afsca.be/, na te leven.

7. Geluidsoverlast




Geluid/ muziek op het openbaar domein (gebruiken van geluidsinstallaties (bv. megafoons,
versterkers …), voertuigen met geluidsinstallaties en het maken of afspelen van muziek
moet je aanvragen via het formulier inname openbaar domein (zie hoofdstuk 1).
De Vlarem wetgeving laat een geluidsniveau toe van ≤ 85 dB(A)LAeq, 15min. Voor een hoger
gewenst geluidsniveau, tussen 85 dB(A) LAeq, 15 min. en 95 dB(A) LAeq, 15 min., moet je via je
aanvraag inname openbaar domein, advies vragen aan de milieudienst. Het is dan verplicht
een meet- en registratietoestel voor het geluidsniveau te voorzien. De meetgegevens
moeten na de activiteit bezorgd worden aan de milieudienst.
Noot: er wordt geprobeerd om een aantal pleinen niet meer te belasten met extra
geluidsoverlast, aangezien het aantal evenementen hier verzadigd is.
Het uitlenen van een meet- en registratietoestel kan bij:
o de jeugddienst: erkende Leuvense jeugdverenigingen kunnen hier gratis een
fuifkoffer uitlenen, waarin een geluidsmeter zit.
http://www.mijnleuven.be/jongeren/artikel/fuifkoffer;
o de uitleendienst van de Provincie Vlaams-Brabant: hier kunnen Social-profit
organisaties, verenigingen en instellingen uit de sectoren jeugd, cultuur, onderwijs,
sport, recreatie, leefmilieu, welzijn en gezondheid, gevestigd in de provincie
Vlaams-Brabant; verenigingen die beschikken over een vrijwilligersverzekering via
de provincie Vlaams-Brabant en Provinciale diensten en de diensten van de lokale
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besturen uit de provincie Vlaams-Brabant materiaal uitlenen waaronder een
geluidsmeter. http://www.vlaamsbrabant.be/vrije-tijd-cultuur/uitleendienst/index.jsp.
Voorzie oordopjes.
Hou ook rekening met de nachtrust van omwonenden. Plaats geluidsinstallaties niet tegen
scheidingswanden met aanpalende gebouwen (niet enkel omwille van het geluid, maar ook
omwille van trillingen). Zet na middernacht het geluidsvolume lager.
Breng de buurtbewoners vooraf op de hoogte (zie punt 2.2.).

8. Water en afvalwater
8.1.





Inventarisatie en monitoring

Breng de watervoorraadpunten, riolering, punten waar water kan geconsumeerd worden en
plaatsen met risico op ‘wildplassen’ in kaart.
Plaats de punten waar het water gebruikt wordt dicht bij de watervoorraden en riolen.
Hoeveel water werd er waar gebruikt? Monitor het waterverbruik tijdens de verschillende
edities om na te gaan hoeveel effect de genomen maatregelen hebben.
Aansluiting op een waterpunt kan aangevraagd worden via ‘inname openbaar domein’. (zie
hoofdstuk 1). Hier zijn ook kosten aan verbonden.

8.2.

Duurzaam waterbeheer

Waterbesparende maatregelen





Gebruik indien mogelijk geen drinkwater voor het sanitair, maar regen- of putwater.
Installeer waterbesparende kranen, spaardouchekoppen en
waterbesparende of droge toiletten.
Laat het water bij het spoelen in de afwasbak niet lopen.
Let ook op je catering, je kan de watervoetafdruk van je maaltijd
berekenen op http://www.watervoetafdruk.be/.

Afvalwater - sluit tijdelijke voorzieningen aan op de riolering





Zorg voor een goede afvoer van al het afvalwater van toiletten en bars door ze aan te
sluiten op de riolering. Gebruik geen chemische toiletten!
Installeer de leidingen bovengronds om bodemverontreiniging te vermijden.
Controleer de afvoer op lekken.
Is er geen riolering aanwezig? Vang het afvalwater dan op in een afvalwatertank en ledig
deze tank tijdig. Zorg ervoor dat de tank ook tijdens het evenement goed bereikbaar is
(backstage bij de dienstingang).

Milieuvriendelijke reinigingsproducten
Reinigingsproducten zijn erg milieubelastend voor het oppervlaktewater. Kies voor:




ecologische schoonmaakmiddelen voor de catering en sanitaire
voorzieningen;
ecologische zeep en shampoo voor de persoonlijke hygiëne (zowel voor als
achter de schermen);
reinigingsproducten met het Europese Ecolabel. Die zijn sowieso
milieuvriendelijk.
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9. Bodem- en groenbescherming
9.1.

Inventarisatie

Breng de locatie in kaart en duid volgende zaken aan:
 de bestaande wegen;
 de extra wegen die nodig zijn;
 de gevoelige plaatsen (bijv. van nature vochtige plaatsen, plaatsen waar water gebruikt
wordt tijdens het evenement, etc.);
 de plaatsen waar grote aantallen bezoekers zullen komen;
 de plaatsen waar zware gewichten op de bodem geplaatst zullen worden (podia,
containers, stands, etc.).

9.2.

Duurzaam bodem- en groenbeheer

Bij openluchtevenementen op een weide of in een park kan op sommige plekken (door drukke
bewandeling of zwaar transport) bodemverdichting optreden. Hierdoor krijg je schade aan het gras
en is er tijdens het evenement zelf meer kans op modder. Na het evenement dient de beschadigde
grasmat hersteld te worden.
Denk na over de indeling van het terrein:













10.

respect voor beplanting: sluit gevoelige plaatsen (bloemperken, perken, struiken,
natuurgebied of natuurreservaat) af met dranghekkens (aan te vragen via formulier inname
openbaar domein, zie hoofdstuk 1);
rijd niet in de frontstage zone voor het evenement;
gebruik metalen platen voor zwaar vervoer over onverharde grond. Hou deze wegen zo
kort mogelijk, maak zoveel mogelijk gebruik van bestaande wegen;
plaats wegwijzers, zodat iedereen enkel de dienstwegen gebruikt (ook tijdens opbouw en
afbraak);
voorzie metalen platen om de zware materialen op te zetten zodat het gewicht verdeeld
wordt;
bescherm de bodem op plaatsen waar veel bezoekers komen door houten vloeren of
rubberen matten. Doe dit zowel front- als backstage in tenten, bij de ingang, in de
restaurants en bars, etc.;
respecteer de beplanting;
maak niets aan de bomen vast door middel van scherpe voorwerpen;
gebruik de bomen niet als steun;
verwijder pinnen die in de grond geslagen worden na afloop

Toegankelijkheid en anti-discriminatie

Zorg dat iedereen aan je evenement kan deelnemen, ongeacht nationaliteit, ras of etnische
oorsprong, geloof of levensbeschouwing, politieke gezindheid, functiebeperking, leeftijd,
geaardheid, vermogen, geslacht, burgerlijke staat, sociale positie …
Een evenement toegankelijker maken, verhoogt de kwaliteit, bereikt een breder en/of nieuw
publiek en draagt bij aan de goede reputatie ervan. Een tijdige planning en goede communicatie
zijn hierbij noodzakelijk.
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10.1.
















Toegankelijkheid voor personen met een beperking

Kies een goed bereikbare locatie.
Voorzie een aparte parking vlak bij de ingang voor personen met een beperking.
Voorzie dat er steeds een obstakelvrije route is naar en op je evenement zodat rolstoelers,
blinden en senioren zich zonder hindernissen kunnen verplaatsen.
Zorg dat het terrein volledig vlak en/of berijdbaar is.
Voorzie informatie over mogelijkheden van aangepast vervoer:
http://www.leuven.be/leven/mobiliteit-openbare-werken/aangepast-vervoer/.
Voorzie een infopunt voor mensen met een beperking zodat ze zich vooraf goed kunnen
informeren.
Voorzie tolken Vlaamse gebarentaal voor dove personen.
Richt kassa’s en balies zo in dat mensen in een rolstoel bediend kunnen worden.
Plaats aparte en toegankelijke toiletten.
Maak een voorbehouden ruimte (voor het podium of op een verhoogde stelling) waar met
goed zicht het evenement beleefd kan worden. Zorg hierbij dat de infrastructuur op de
goede manier wordt opgebouwd (voldoende breed en hoog, juiste hellingsgraad …).
Indien er een verbod is om dieren mee te nemen naar het evenement, maak dan een
uitzondering voor hulp- en blindengeleidehonden en communiceer dat ook.
Stel een team van assistenten samen voor de begeleiding van personen met een
beperking.
Vergeet geen signalisatie aan te brengen op alle voorzieningen, ingangen en doorgangen
die specifiek ingericht zijn voor personen met een fysieke en/of mentale beperking.
Aanvaard de begeleiderspas: dit houdt in dat de betalende persoon met een beperking
gratis een begeleider mag meenemen op vertoon van de begeleiderspas.

Voor meer tips en begeleiding bij het toegankelijk maken van je evenement kan je terecht op de
zeer duidelijke website van Intro VZW, www.intro-events.be.
Heb je vragen over toegankelijkheid, neem dan contact op met de dienst diversiteit en gelijke
kansen, samenleven@leuven.be, 016-27 26 37. Bij de uitleendienst van de provincie VlaamsBrabant, http://www.vlaamsbrabant.be/vrije-tijd-cultuur/uitleendienst/index.jsp, kan je gratis
toegankelijkheidsmateriaal uitlenen.

10.2.
Toegankelijkheid voor gezinnen met kinderen/ jongeren/ 65plussers





Je kan kinderen, jongeren en 65-plussers afhankelijk van het evenement gratis of met
korting toegang verlenen.
Voorzie faciliteiten zoals aangepaste toiletten voor kleine kinderen, borstvoedingsruimte,
kinderopvang, kinderanimatie, meer zitgelegenheid voor oudere mensen, kortbij gelegen
parkings….
Communiceer dat minderjarigen begeleid moeten worden door een volwassene op
evenementen waar alcoholische dranken worden verstrekt.

10.3.

Toegankelijkheid voor personen in armoede

Schakel het O.C.M.W. of een buurtwerking in om op een taboeloze wijze personen in armoede te
voorzien van evenemententickets.
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11.

Lokale, duurzame en sociale economie

11.1.

Lokale economie

Om een goede verankering in de buurt te krijgen, is naast een
goede verstandhouding met de buren een goede relatie met
plaatselijke handelaars opportuun. Evenementen dragen bij aan de
culturele en toeristische uitstraling van de stad. De lokale economie
moet dus mee betrokken worden.
Enkele tips voor een goede relatie met de lokale handelaars:





koop of huur goederen en diensten in de eigen stad of
aangrenzende gemeenten;
betrek lokale handelaars en bedrijven bij het evenement. Zo
zien ze ook het economisch voordeel van het evenement en niet alleen eventuele lasten;
koop verbruiksproducten en diensten (voeding, hotels, transport …) bij meerdere
handelaars uit de buurt. Stel er eventueel een roulatiesysteem voor op;
stel voor bijzondere en specifieke goederen en diensten, die lokaal niet te verkrijgen zijn,
een perimeter vast vanwaar deze leveringen mogen plaatsvinden (bv. binnen een straal
van 50 km van de locatie). Leg uitzonderingen hierop zeer strikt vast en blijf zoeken naar
alternatieven binnen de perimeter.

11.2.

Eerlijke en duurzame economie

Naast de betrokkenheid van de lokale economie, is belangrijk dat het evenement functioneert
volgens eerlijke handelspraktijken. Dit geldt in de eerste plaats voor de organisator zelf, zoals het
naleven van alle wetten en regels waaraan een evenement en een organisator aan moet voldoen.
Maar ook voor de diverse leveranciers en sponsors van het evenement. Als organisator weet je
niet waar bepaalde producten vandaan komen, wie ze produceert en onder welke
omstandigheden. Spreek af met leveranciers en sponsors, en geef aan dat je een eerlijk product of
dienst van hen verwacht. Bezorg hen de criteria die je vooropstelt.
Eerlijke en duurzame handel is:






werken met benadeelde producenten (bv. fairtradeproducten);
transparante handel met een duurzame langetermijnvisie;
verantwoorde prijzen;
producten gefabriceerd in verantwoorde arbeidsomstandigheden (geen kinderarbeid of
gedwongen arbeid, loon naar werken, arbeidsveiligheid …);
producten gefabriceerd in verantwoorde ecologische omstandigheden (respect voor het
milieu, CO2-neutraal of CO2-arm …).

11.3.

Sociale economie

De sociale economie ondernemingen zijn bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Ze zorgen voor sociale tewerkstelling en zijn betrokken op de omgeving en het milieu. Het zijn in
veel gevallen interessante businesspartners voor bedrijven of organisaties. Heel wat bedrijven
besteden immers activiteiten uit aan de sociale economie.
Daarnaast leveren sommige sociale economie ondernemingen ook duurzame en kwaliteitsvolle
producten zoals tweedehandsartikelen (kringloop) of (biologische) producten.
Organiseer je een evenement, denk dan zeker eens aan de sociale economie ondernemingen uit
de buurt. Meer info in:
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12.

http://www.leuven.be/binaries/sociale_economie_tcm16-55006.pdf
http://www.vlaamsbrabant.be/economie-landbouw/sociale-economie/catalogus/index.jsp
http://www.socialeeconomie.be/ondernemingen/zoeken

Communicatie en sensibilisatie

Communiceren over de milieuvriendelijkheid van het evenement werkt sensibiliserend en betekent
extra promotie. Probeer de bezoekers/ deelnemers op zoveel mogelijk manieren te bereiken.
Licht op voorhand toe welke maatregelen je neemt om het evenement zo milieuvriendelijk mogelijk
te maken rond de verschillende thema’s: mobiliteit, drukwerk, catering, afval, water, energie, etc.
Geef de inspanningen voor een duurzaam evenement een prominente plaats op de thuispagina
van jouw webstek. Breng alle inspanningen in beeld. Je imago zal er wel bij varen!
Richt een infostand in en communiceer over:
 genomen maatregelen;
 evolutie energie- en waterverbruik en afvalproductie;
 het mobiliteitsluik.
Zorg er via posters en cartoons voor dat je bezoekers
rekening houden met het milieu. Reik de bezoekers tips aan
om zelf hun beste beentje voor te zetten.
Als jouw evenement een heel specifieke doelgroep heeft,
denk dan eens na over een aangepaste aanpak en
communicatie.






13.






Zorg in je communicatie en je activiteiten voor een realistische beeldvorming.
Breng een correct (actueel, objectief, betrouwbaar, niet folkloristisch) beeld over mensen uit
het Zuiden.
Geef een genuanceerd beeld (met diverse aspecten van het maatschappelijk leven, vooral
aandacht aan het gewone en niet aan het uitzonderlijke, zowel aandacht voor positieve als
negatieve aspecten van verschillende culturen en samenlevingen, zonder een
waardeoordeel te suggereren, met ook aandacht voor gelijkenissen en niet alleen voor
verschillen, met doorprikte vooroordelen uit stereotypen, vanuit verschillende
invalshoeken).
Stel diversiteit voor als iets vanzelfsprekends.

Nuttige links
www.groenevent.be (een initiatief van de OVAM, de Openbare Vlaamse
AfvalstoffenMaatschappij): tips voor de weg naar een duurzaam evenement.
Doe de test: hoe duurzaam is uw evenement? Doe de scan op http://www.groeneventscan.be/
en zie hoe je evenement nog duurzamer kan worden georganiseerd. Bovendien zie je welke
maatregelen het meeste effect hebben en kan je verschillende edities met elkaar vergelijken
en maak je kans op een prijs.
Bereken je ecologische voetafdruk op http://calculators.ecolife.be/nl/calculator/bereken-jeecologische-voetafdruk?lang_select=1.
Leer hier consuminderen: www.bewustverbruiken.be.
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14.
1.
☐
☐
☐
2.
☐
☐
☐
☐
☐
3.
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
4.
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
5.
☐
☐

Checklist
Procedure voor de aanvraag van een evenement
Organiseer je een evenement (met impact) op het openbaar domein?
Vraag toestemming via het aanvraagformulier inname openbaar domein.
Hou rekening met de richtlijnen uit het gecoördineerd politiereglement.
Uitlenen materialen, aanvragen ondersteuning door stadsdiensten … doe je
via het aanvraagformulier inname openbaar domein.
Locatie
Maak bij het kiezen van de locatie zoveel mogelijk gebruik van bestaande
lokalen, zalen …
Hou bij het kiezen van de locatie rekening met aansluitpunten voor groene
stroom, water …
Hou bij het kiezen van de locatie rekening met een vlotte bereikbaarheid
met het openbaar vervoer, te voet en de fiets.
Betrek de bewoners, verenigingen, bedrijven … in de omgeving van het
evenement bij het plannen, uitvoeren en evalueren ervan.
Breng de omwonenden op de hoogte van de activiteiten met duidelijke
vermelding van begin- en einduur.
Mobiliteit
Breng de bereikbaarheid van het evenement in kaart en neem waar
mogelijk maatregelen ter verbetering.
Communiceer over de bereikbaarheid van het evenement, rekening
houdend met het STOP-principe.
Voorzie een bemand infopunt waar bezoekers terecht kunnen voor:
- informatie rond duurzame mobiliteit (dienstregeling openbaar vervoer,
carpoolmatching …).
- informatie over milieu-inspanningen rond energie, water, afval …
Voorzie een duidelijke bewegwijzering.
Promoot het gebruik van de fiets.
Promoot het gebruik van openbaar vervoer.
Promoot carpoolen.
Wijs bezoekers die toch met de wagen komen door naar randparkings.
Maak ook bij het organiseren van het evenement bewuste keuzes inzake
duurzame mobiliteit bv. lokale leveranciers, fietskoerier inschakelen…
Energie
Maak een energieplan op uitgaande van een uitgebreide meting en analyse
van het energieverbruik.
Sluit zoveel mogelijk aan op het bestaande elektriciteitsnet en kies voor
groene stroom.
Kies er voor om zelf groene stroom op te wekken.
Kies voor energiezuinige verlichting (LED, spaarlampen …).
Vermijd energievretende activiteiten zoals springkastelen, ijspistes …
Neem andere energiebesparende maatregelen zoals gebruiken van
herlaadbare batterijen, rekening houden met energielabels …
Stel een energiewaker aan die het energieverbruik tijdens het evenement
in het oog houdt.
Materialenbeheer
Werk een uitgebreid afvalplan uit.
Zorg dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de afspraken en

Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 2.1.
Hoofdstuk 2.1.
Hoofdstuk 2.1.
Hoofdstuk 2.2.
Hoofdstuk 2.2.
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 3.1.
Hoofdstuk 3.2.

Hoofdstuk 3.2.

Hoofdstuk 3.2.
Hoofdstuk 3.3.1
Hoofdstuk 3.3.2
Hoofdstuk 3.3.3
Hoofdstuk 3.3.3
Hoofdstuk 3.3.4
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 4.1.
Hoofdstuk 4.2.
Hoofdstuk 4.2.
Hoofdstuk 4.3.
Hoofdstuk 4.3.
Hoofdstuk 4.3.
Hoofdstuk 4.4.
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 5.1.
Hoofdstuk 5.1.
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☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
6.
☐
☐
☐
☐
7.
☐
☐
☐
☐
8.
☐
☐
☐
☐
9.
☐
☐

maatregelen uit het afvalplan.
Duid een afvalverantwoordelijke aan die zorgt voor het opstellen en
naleven van het afvalplan.
Maak een balans op van de hoeveelheid afval per fractie.
Neem maatregelen om zo veel mogelijk afval te vermijden.
Kies voor duurzame verpakkingen van drank zoals glazen flessen met
statiegeld, grote vaten, kraantjeswater …
Kies voor duurzame recipiënten voor het schenken van drank zoals
herbruikbare bekers, bio-afbreekbare bekers, …
Kies voor duurzame recipiënten voor voeding zoals herbruikbaar servies en
bestek, bio-afbreekbare borden, eetbare verpakkingen …
Werk je met herbruikbaar servies en/of bestek? Voer dan een
statiegeldsysteem of retourbeloningssysteem in.
Werk met een milieuwaarborg voor standhouders en cateraars zodat ook
zij kiezen voor duurzame verpakkingen.
Neem maatregelen om het uitdelen van gadgets en flyers binnen de perken
te houden.
Neem maatregelen om het papier- en ander afval te beperken.
Zorg voor een goede communicatie over het afvalbeleid.
Zorg voor een goede sortering van het afval, zowel backstage als
frontstage.
Zorg voor duidelijk afgebakende afvaleilanden met een goede signalisatie
en toegankelijkheid.
Zorg voor een bemanning van de afvaleilanden door een afvalteam.
Zorg ook bij afbraak van het evenement voor een goede sortering van het
afval.
Hou bij de aankoop van materiaal rekening met het duurzame karakter
ervan.
Catering
Kies voor een duurzame catering op je evenement zoals vegetarische
catering, lokaal en seizoensgebonden voeding en drank …
Kies voor catering door projecten van sociale economie.
Hou rekening met de richtlijnen rond catering van het FAVV.
Hou rekening met de richtlijnen rond catering uit het gecoördineerd
politiereglement.
Geluidsoverlast
Vraag toestemming voor het afspelen van muziek via het formulier inname
openbaar domein.
Voorzie, indien nodig, een meet- en registratietoestel voor het
geluidsniveau en bezorg de meetgegevens nadien aan de milieudienst.
Voorzie oordopjes.
Hou rekening met de nachtrust van omwonenden.
Water en afvalwater
Maak een inventarisatie en monitoring van watervoorraadpunten, riolen…
Neem waterbesparende maatregelen zoals waterbesparende kranen,
spaardouchekoppen …
Zorg voor een goede afvoer van het afvalwater.
Kies voor milieuvriendelijke reinigingsproducten.
Bodem- en groenbescherming
Maak een inventarisatie van de locatie.
Neem maatregelen voor een duurzaam bodem- en groenbeheer.

Hoofdstuk 5.1.
Hoofdstuk 5.1.
Hoofdstuk 5.2.
Hoofdstuk 5.2.1.
Hoofdstuk 5.2.1.
Hoofdstuk 5.2.1.
Hoofdstuk 5.2.1.
Hoofdstuk 5.2.1.
Hoofdstuk 5.2.1.
Hoofdstuk 5.2.2.
Hoofdstuk 5.3.
Hoofdstuk 5.4.1.
Hoofdstuk 5.4.1.
Hoofdstuk 5.4.2.
Hoofdstuk 5.4.3.
Hoofdstuk 5.5.
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 8.1.
Hoofdstuk 8.2.
Hoofdstuk 8.2.
Hoofdstuk 8.2.
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 9.1.
Hoofdstuk 9.2.
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10. Toegankelijkheid en anti-discriminatie
☐ Neem maatregelen voor een goede toegankelijkheid voor personen met
een beperking.
☐ Neem maatregelen voor een goede toegankelijkheid voor gezinnen met
kinderen/ jongeren/ 65-plussers.
☐ Neem maatregelen voor een goede toegankelijkheid voor personen in
armoede.
11. Lokale, duurzame en sociale economie
☐ Betrek de lokale economie zoveel mogelijk bij het evenement.
☐ Kies zoveel mogelijk voor eerlijke en duurzame economie.
☐ Werk samen met sociale economie ondernemingen uit de buurt.
12. Communicatie en sensibilisatie
☐ Communiceer duidelijk over het duurzaam karakter van het evenement.
☐ Zorg in je communicatie voor een realistische beeldvorming.

Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 10.1.
Hoofdstuk 10.2.
Hoofdstuk 10.3.
Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 11.1.
Hoofdstuk 11.2.
Hoofdstuk 11.3.
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 12
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Bijlage 1
Voorwaarden aanbrengen wegwijzers











geen wegwijzers plaatsen in de Bondgenotenlaan, de Parijsstraat en het
wandelgedeelte van de Naamsestraat;
de wegwijzers uitsluitend bevestigen met materiaal dat noch bij het aanbrengen, noch bij
het verwijderen enige schade aanbrengt;
de wegwijzers niet aanbrengen door middel van eigen paaltjes die in de grond geslagen
worden;
om veiligheidsredenen, de wegwijzers niet aanbrengen op minder dan 20 meter van een
verkeerslicht en op palen voor de verkeerssignalisatie;
Op de maximum afmetingen: 0,20 m x 0,50 m wordt geen afwijking toegestaan.
de wegwijzers niet aanbrengen op groen (bomen en struiken);
in eenzelfde straat of plein identieke wegwijzers aanbrengen op minstens vijftig meter uit
elkaar verwijderd;
de wegwijzers slechts aanbrengen onder voorbehoud van rechten van derden;
volledig verantwoordelijk blijven tegenover de stad en derden voor alle schade en
ongevallen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zouden zijn van het plaatsen,
gebruiken of verwijderen van de wegwijzers;
de wegwijzers maximaal twee dagen vóór de activiteit plaatsen en uiterlijk de dag na de
activiteit wegnemen;
na het verwijderen van de wegwijzers de plaatsen in hun oorspronkelijke toestand
herstellen.

Het is verboden om op of in de omgeving van het openbaar domein, door middel van kalk, teer,
verf of andere materialen teksten of tekeningen aan te brengen langs en op de openbare wegen of
plaatsen.
Voor het aanbrengen van wegwijzers op de ring en de invalswegen die onder de bevoegdheid van
het Vlaams Gewest vallen, dient u de toelating te vragen aan:
Agentschap Wegen en Verkeer
District Leuven
Tervuursesteenweg 308
3060 BERTEM
016 44.18.50
Een kopie van deze toelating voegt u bij uw aanvraag.
De stad is niet aansprakelijk voor de schade die kan voortvloeien uit de - al dan niet foutieve uitoefening van de activiteit waarvoor een vergunning werd afgeleverd.
Vergunningen worden precair en herroepbaar afgegeven. De vergunningen kunnen op ieder
moment ingetrokken worden wanneer het algemeen belang het vereist.
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Bijlage 2
Voorwaarden uitdelen van flyers








alleen uitdelen aan geïnteresseerden;
de voorbijgangers niet hinderen en/of aanklampen;
de vermelding “niet op de grond gooien” vermelden op de flyer;
de contactgegevens van de verantwoordelijke uitgever van de publiciteit duidelijk
vermelden op de flyer;
steeds een persoon aanstellen die de weggegooide flyers onmiddellijk opruimt;
geen flyers uitdelen aan bestuurders van voertuigen;
het is verboden om flyers te bevestigen op auto’s of andere vervoermiddelen die langs de
openbare weg geparkeerd zijn.

Voor het uitdelen van flyers aan de ingang van het station of in het station zelf dient u
contact op te nemen met de NMBS: paul.vanaelst@nmbs.be.
De verantwoordelijke ter plaatse moet in het bezit zijn van deze toelating en deze op eenvoudig
verzoek onmiddellijk kunnen voorleggen.
De stad is niet aansprakelijk voor de schade die kan voortvloeien uit de - al dan niet foutieve uitoefening van de activiteit waarvoor een vergunning werd afgeleverd.
Vergunningen worden precair en herroepbaar afgegeven. De vergunningen kunnen op ieder
moment ingetrokken worden wanneer het algemeen belang het vereist.
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Bijlage 3
Voorwaarden aanbrengen van affiches










de affiches uitsluitend bevestigen met materiaal dat noch bij het aanbrengen, noch bij het
verwijderen enige schade aanbrengt;
de affiches niet aanbrengen door middel van eigen paaltjes die in de grond geslagen
worden;
om veiligheidsredenen, de affiches niet aanbrengen op minder dan 20 meter van een
verkeerslicht en op palen voor de verkeerssignalisatie;
Op de maximum afmetingen: 0,50 m x 0,70 m wordt geen afwijking toegestaan.
de affiches niet aanbrengen op groen (bomen en struiken);
in eenzelfde straat of plein identieke affiches aanbrengen op minstens vijftig meter uit
elkaar verwijderd;
de affiches slechts aanbrengen onder voorbehoud van rechten van derden;
volledig verantwoordelijk blijven tegenover de stad en derden voor alle schade en
ongevallen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zouden zijn van het plaatsen,
gebruiken of verwijderen van de affiches;
de affiches maximaal veertien dagen vóór de activiteit plaatsen en uiterlijk de dag na de
activiteit wegnemen;
na het verwijderen van de affiches de plaatsen in hun oorspronkelijke toestand herstellen.

Voor het aanbrengen van wegwijzers op de ring en de invalswegen die onder de bevoegdheid van
het Vlaams Gewest vallen, dient u de toelating te vragen aan:
Ministerie van de Vlaamse gemeenschap
Afdeling Wegen en verkeer
District Leuven
Tervuursesteenweg 308
3060 BERTEM
016 44.18.50
Een kopie van deze toelating voegt u bij uw aanvraag.
De stad is niet aansprakelijk voor de schade die kan voortvloeien uit de – al dan niet foutieve uitoefening van de activiteit waarvoor een vergunning werd afgeleverd.
De vergunningen worden precair en herroepbaar afgegeven. De vergunningen kunnen op ieder
moment ingetrokken worden wanneer het algemeen belang het vereist.
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