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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 

Het evenement vindt plaats in: 

□ In het café zelf: 
➢ Naam en adres café: 

□ Een tent buiten het café 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 

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 
 

Promotie 

□ Flyer/affiche (gelieve in bijlage toe te voegen) 

□ Facebook-event ........................................................................................................... 

□ Website ......................................................................................................................... 

□ Mailings 

□ Andere ........................................................................................................................... 

Meldingsformulier evenement lokale horeca PZ Pajottenland 
In te vullen door de horeca uitbater 
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Catering  

□ Foodtruck(s) 

□ Barbecue 

□ Frituur/hamburgerkraam/pastakraam  

□ Andere: ............................................................................................................................ 
Dit werkt op: 

□ Gas 

□ Elektriciteit 

 

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. debby.versteldt@bever-bievene.be. 

 
IN TE VULLEN DOOR DE POLITIE 

ADVIES POLITIE 

 

Behandeld door : 

 

Opmerkingen, gelet op het fuifreglement :  

 

 

 

 

 

Datum : 

 

Handtekening ter akkoord : 

 

 

 

 

IN TE VULLEN DOOR DE GEMEENTE 

 

Het gemeentebestuur, vertegenwoordigd door burgemeester Dirk Willem heeft deze melding 

ontvangen en geeft groen licht voor de organisatie van het evenement. 

 

Volgende beperkende en/of  preventieve maatregelen worden opgelegd: 

 

 

 

 

Handtekening en datum ter akkoord: 

 

 

 

 

Een exemplaar van deze melding wordt doorgestuurd naar de lokale politie Pajottenland 

mailto:debby.versteldt@bever-bievene.be

