Aanvraag voor
wielerwedstrijd
gemeentebestuur Berlare
dienst vergunningen

Ontvangstdatum: ………………………………
Dossiernummer: ……………………………….
CBS: ………………………………………………..
Factuur: …………………………………………..

Uw aanvraag voor het organiseren van een wielerwedstrijd dient ten minste 3 maanden op
voorhand, volledig ingevuld, worden terugbezorgd aan de dienst vergunningen. Dit
document houdt geen goedkeuring in, u wordt later op de hoogte gebracht van de beslissing
van burgemeester en schepenen.

Gegevens organisator (+ 18 jaar)
Naam vereniging/organisatie: ………………………………………………………………………………………………….
Algemeen verantwoordelijke: ………………………………………………………………………………………………….
Adres:
straat en huisnummer: …………………………………………………………………………………………
postcode: ……………………………………. gemeente: …………………………………………………..
Tel: ………………………………………………………………. GSM: …………………………………………………………..
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum: ……………………………………………. geboorteplaats: ……………………………………………
Rijksregisternummer: …………………………………………………………………………………………………………….
De organisator of zijn vervanger dient steeds bereikbaar te zijn tijdens de volledige duur van het
evenement.

Contactgegevens van de koersdirecteur (+ 18 jaar)
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres:
straat en huisnummer: …………………………………………………………………………………………
postcode: …………………………………... gemeente: …………………………………………………..
Tel: ………………………………………………………………. GSM: …………………………………………………………..
e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum: …………………………………………….. geboorteplaats: ……………………………………………
BTW- nummer: ………………………………………………………………………………………………………….
Rijksregisternummer: ……………………………………………………………………………………………………………..

Aard van de wedstrijd
klassieke wedstrijd
internationale wedstrijd
nationale wedstrijd
lokale wedstrijd
veldrit

rit in lijn
criterium op open omloop
criterium op gesloten omloop
tijdrit
andere:
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Tijdstip van de wedstrijd
Dag: …………………………………………………………….

datum: ………………………………………………………..

Plaats van vertrek: straat en huisnummer: …………………………………………………………………………..
gemeente - deelgemeente: …………………………………………………………………….
Dit is een:
gemeenteweg
provincieweg
Plaats van aankomst:
straat en huisnummer:
…………………………………………………………………………..
gemeente - deelgemeente: …………………………………………………………………….
Dit is een:
gemeenteweg
provincieweg
Duur van de wedstrijd: van ……………………………………. uur – tot………………………………………… uur

Categorieën van renners die aan de wedstrijd kunnen
deelnemen
elite met contract
elite zonder contract
beloften
beloften zonder contract tot 25 jaar
elite zonder contract tot 25 jaar
nieuwelingen heren
junioren heren

werkgeversverenigingen
wernemersverenigingen
elite Dames
nieuwelingen dames
junioren dames
amateurs
andere:

Publiciteitskaravaan
Aanwezigheid publiciteitskaravaan: ja:

neen:

Duur van de karavaan: van ……………………………………. uur – tot………………………………………… uur

Parcours van de wedstrijd
Totaal aantal kilometer van het parcours: ……………………………………………………………………...... km
Samenstelling parcours: …………………………………. ronden van ………………………………………….. km
Opsomming van de straten die worden gebruikt in volgorde van de gereden koers:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Bij te voegen documenten
Plan met aanduiding van het te volgen parcours volgens de voorgeschreven kleuren:
 Groen voor de gemeentewegen
 Rood voor de gewestwegen
 Blauw voor de provinciewegen
 Richting aanduiden met zwarte pijltjes
Wanneer deze niet de richting van de wijzers van het uurwerk volgt, reden opgeven:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
 Vertrek en aankomst aanduiden met een zwarte streep en de letters V en A
 Het kruisen van de gewestwegen wordt met een rode dwarsstreep aangeduid
 Het kruisen van de provinciewegen wordt met een blauwe dwarsstreep aangeduid
 Bij elk kruispunt dient vermeld te worden door wie toezicht zal worden uitgeoefend:
-Signaalgever S
-Lokale politie P

Verkeersomlegging
Verkeersomlegging voorzien:
ja:

neen:

Bushaltes “De Lijn” aanwezig op het vastgelegde parcours:
ja:

neen:

Wordt er tijdelijke bewegwijzering geplaatst:
ja:
Toe te




neen:

voegen:
Plan verkeersomlegging
Opsomming bushaltes op het vastgelegde parcours
Opsomming plaatsing tijdelijke bewegwijzering

Veiligheid
Aanwezigheid medische steun: (EHBO-post, Rode Kruis, Vlaams kruis, Vlaamse Hulp Dienst)
ja:

neen:

Duur aanwezigheid:
datum: ………………………………………. van …………………………… uur – tot …………………………….. uur
Aanwezigheid politie aangevraagd:
ja:

neen:

Duur aanwezigheid:
datum: ………………………………………. van …………………………… uur – tot …………………………….. uur
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Signaalgevers
In bijlage toe te voegen:
 lijst met namen, adres, geboortedatum en rijksregisternummer.
 Beschrijving kruispunt waarop zij toezicht houden.

Let op!

- Verantwoordelijke bewaking van de organisatie, minimum 21 jaar.
- Seingevers, minimum 18 jaar.

Meer info?
Dienst vergunningen
 Dorp 22, 9290 Berlare
 052 43 25 15
 vergunningen@berlare.be

Handtekening organisator:

Handtekening koersdirecteur:
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