Aan het College van Burgemeester en Schepenen
T.a.v. de milieudienst
Nieuwstraat 19
9570 Lierde

Aanvraagformulier voor afwijking geluidsnormen voor een bijzondere
muziekactiviteit
AANDACHT: Dit geldt niet voor privé-fuiven. Er wordt geen uitzondering op de voorwaarden
ten opzichte van de omgeving toegelaten voor privéfuiven, zowel binnen als buiten.

Gegevens betreffende aanvrager
Naam organisatie/vereniging
Naam verantwoordelijke /aanvrager
Straat en huisnummer
Postcode en gemeente
Telefoon
GSM
E-mail

Gegevens betreffende de activiteit
Naam activiteit
Locatie
GSM voor contact tijdens de activiteit
Datum en uur start afwijking geluidsnormen
(dag 1)
Datum en uur einde afwijking geluidsnormen

Datum en uur start afwijking geluidsnormen
(dag 2)
Datum en uur einde afwijking geluidsnormen

Datum en uur start afwijking geluidsnormen
(dag 3)
Datum en uur einde afwijking geluidsnormen

Voorwerp van de aanvraag tot afwijking
(aankruisen wat van toepassing is, meerdere opties mogelijk)
Om welke activiteit gaat het?

o
o
o
o

In open lucht
in een tent
in een gesloten ruimte
andere:………………………………….

Ter gelegenheid van?

o
o
o
o

kermis
muziekfestival
fuif
andere:………………………………….

Gewenste afwijking?

o
o

95 dB(A) LAeq, 15 min (de hierna in het zwart vermelde voorwaarden zijn van
toepassing)
Max 100 dB(A) LAeq, 15 min (de hierna in het zwart en in het rood vermelde voorwaarden
zijn van toepassing)

Max

Kadastrale gegevens:
Afdeling: ………………Sectie: …………Perceelnummer(s):………………………………………………….

Bijkomende informatie:
Gegevens van de verantwoordelijke van de Geluidsinstallatie (naam, adres, gsm-nr):
………………………………………………………………………………………………………………….
Algemene voorwaarden voor het verkrijgen van een afwijking:
AANDACHT: Voor een aanvraag afwijking tot max 95 dB(A) LAeq, 15 min, zijn de voorwaarden
in het zwart van toepassing, voor een aanvraag afwijking tot max 100 dB(A) LAeq, 15 min zijn
zowel de zwart als rood gedrukte voorwaarden van toepassing.
1) de aanvraag wordt minstens 7 dagen op voorhand, schriftelijk ingediend door middel
van onderhavig aanvraagformulier bij de milieudienst
2) voor de afgifte van een toelating voor een afwijking op de geluidsnormen voor een
bijzondere muziekactiviteit is overeenkomstig ons desbetreffend raadsbesluit een
contant te betalen belasting op de afgifte van milieuvergunningen verschuldigd van 15
EURO (€);
3) De belasting is verschuldigd op het ogenblik van de afgifte van het bewijs van toelating
aan de aanvrager.
4) Het geluidsniveau wordt gedurende de volledige activiteit (elektronisch versterkte
muziek + andere geluiden in de inrichting) gemeten ter hoogte van de mengtafel of een
andere representatieve meetplaats.
95 dB(A): Toetsen mag aan ofwel 102 dB(A) LAmax, slow ofwel 95 dB(A) LAeq, 15 min
100 dB(A): Toetsen mag aan ofwel 102 dB(A) LAeq, 15 min ofwel 100 dB(A) LAeq, 60
min
5) 100 dB(A): het geluidsniveau wordt gedurende de volledige activiteit (elektronisch
versterkte muziek + andere geluiden in de inrichting) geregistreerd (LAeq,60min)
6) duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau minstens zichtbaar voor de
verantwoordelijke voor het geluidsniveau
7) het gebruik van een begrenzer (limiter) die zo afgesteld is dat de norm gerespecteerd
wordt, is toegelaten maar niet verplicht.
8) Als er een begrenzer wordt geplaatst moet de geluidstechnicus toch nog steeds zicht
hebben op het geluidsniveau
9) 100 dB(A): Gratis ter beschikking stellen van oordopjes voor het publiek
Bijzondere voorwaarden:
Uiterlijk 5 dagen voor de activiteit met de activiteit kenbaar gemaakt worden aan de
bewoners van de omringende woningen met vermelding van de organisator, de soort
activiteit en de uren.
Wat zijn de minimale verplichtingen:
De ondergetekende verklaart hiermee dat de door hem /haar verstrekte inlichtingen juist en volledig
zijn en dat hij/zij zich zal houden aan de verplichtingen hem/haar door de van toepassing zijnde
wetgeving zijn opgelegd.
Voor akkoord,
Te Lierde,
Naam van de verantwoordelijke/aanvrager

Handtekening

