Vuurwerk
Privégebruik van de straat
Vergunning
Indien u een straat wenst af te sluiten of indien uw
buurtfeest plaatsvindt op het openbaar domein, dan moet
u eerst een vergunning aan de lokale politie Sint-Truiden
- Gingelom - Nieuwerkerken vragen.
Het college van burgemeester en schepenen treft dan een
tijdelijke politieverordening. Daarna krijgt u van de
gemeente/stad een goedkeuring met een signalisatieplan
en de nodige richtlijnen van de lokale politie
Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

Het is verboden om zowel op de openbare weg, als op
private domeinen om het even welk vuurwerk af te steken
of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te
laten ontploffen.
Enkel de burgemeester kan afwijkingen om vuurwerk af te
steken toestaan.

Verzekering
Het is aangeraden dat u voor evenementen een
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (de zogenaamde
evenementenverzekering) afsluit.

een vergunning aanvragen.

Voor meer informatie neemt u best contact op met uw

Voor activiteiten in Sint-Truiden, Gingelom of
Nieuwerkerken kan u met uw vergunning de vereiste

verzekeringsmakelaar.
Inwoners van Sint-truiden kunnen bij hun premie-aanvraag

Milieu

de gemeente Gingelom en de technische dienst van

de plaatsing en het wegnemen van de signalisatie. In
Nieuwerkerken brengt de technische dienst de signalisatie

komen.
U mag op de openbare weg en op openbare plaatsen geen
radio’s, luidsprekers, ... laten spelen, tenzij de geluidssterkte
Indien u in huis muziek maakt, mag die niet hoorbaar zijn op
de openbare wegen en plaatsen.
Enkele richtlijnen


Onderdruk de bastonen van de muziek.



Zet de muziek buiten ten laatste om 00.30 uur ‘s
nachts af.

U moet zich houden aan de richtlijnen van de lokale politie
Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken indien die door omwonenden ter plaatse geroepen wordt wegens geluidsoverlast.

Sabam-billijke vergoeding

uitleendienst van Sint-Truiden, de cel wonen en leven van

In Sint-Truiden en Gingelom zorgt u zelf voor de afhaling,

nacht waardoor de rust van de inwoners in het gedrang kan

ook een gratis vrijwilligersverzekering aanvragen.

signalisatie bestellen bij respectievelijk de stedelijke

Nieuwerkerken.

U mag geen geluid of rumoer maken gedurende de dag en de

lager is dan 45 decibel (dB(A)).

Inwoners van Sint-Truiden kunnen bij hun premie-aanvraag ook

Signalisatie

Geluid

Afval dient zoveel mogelijk vermeden en gesorteerd te
worden. Indien u geen glazen gebruikt, kan u herbruikbare
drinkbekers gebruiken.

Indien u een muziekinstallatie wenst te gebruiken, moet u
in bepaalde gevallen een Billijke Vergoeding en een vergoeding aan Sabam betalen.
Om precies te weten of u een vergoeding verschuldigd
bent, neemt u best contact op met de diensten van

ter plaatse en haalt die achteraf op.

Sabam en billijke Vergoeding.

U moet de borden zelf plaatsen en ze achteraf wegnemen.

E-mail
V.u.: Veerle Heeren, burgemeester, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden

Brief buurt

Lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken
Sluisberg 1 - 3800 Sint-Truiden

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken

Tel. 011-70 19 11 - fax 011-70 19 12

vraagt dat u een brief richt aan de bewoners van de

politie@poltrudo.be

omliggende straten om hen te informeren over de eventuele

ALGEMEEN NOODNUMMER: 101

ongemakken.

Zepperenweg 26 - 3800 Sint-Truiden

 de datum en het begin- en einduur van uw activiteit

Tel. 011-70 18 42

 de eventueel geldende verkeersregeling tijdens het feest

info.brandweer@sint-truiden.be

 de namen en telefoonnummers van de personen die de
Stadsbestuur

Een kopie van deze brief bezorgt u vooraf aan de lokale

Kazernestraat 13

politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en aan de

3800 Sint-Truiden

burgemeester.

Tel. 011-70 14 14
info@sint-truiden.be

Premie
Organiseert u een activiteit om uw buren beter te leren
kennen, bijvoorbeeld een barbecue, straatfeest of drink dan
krijgt u van de gemeente/stad een premie.
Om de juiste voorwaarden en het bedrag te kennen, neemt
u best contact op met de preventiewinkel (voor activiteiten in
Sint-Truiden), met de dienst vrije tijd van de gemeente
Gingelom (voor activiteiten in Gingelom) en met de gemeente Nieuwerkerken (voor activiteiten in Nieuwerkerken).

Meer info:
Preventiewinkel
Sluisberg 1 - 3800 Sint-Truiden
Tel. 011-70 19 90 - fax 011-70 19 12
info.preventie@sint-truiden.be

de buren

Gewestelijke brandweer Sint-Truiden

In die brief moeten volgende punten opgenomen worden:

activiteit organiseren

Feesten met

Stedelijke uitleendienst
Schurhovenveld 1026
3800 Sint-Truiden
Tel. 011-70 18 82
info.jeugddienst@sint-truiden.be
Gemeentebestuur Gingelom
Sint-Pieterstraat 1
3890 Gingelom
Tel. 011-88 10 31
info@gingelom.be
Cel wonen en leven gemeente
Gingelom
Sint-Pieterstraat 1
3890 Gingelom
Tel. 011-88 04 80
veronique.loix@gingelom.be

Technische dienst
gemeente Gingelom
Ambachtsweg 22
3890 Gingelom
Tel. 011-68 02 57
Dienst vrije tijd gemeente
Gingelom
Sint-Pieterstraat 1
3890 Gingelom
Tel. 011-88 04 93
sonja.flas@gingelom.be
Gemeentebestuur
Nieuwerkerken
Kerkstraat 113
3850 Nieuwerkerken
Tel. 011-48 03 65
info@nieuwerkerken.be

Wil u een activiteit organiseren om uw buren beter
te leren kennen? We denken bijvoorbeeld aan een
barbecue, een straatfeest, een kerstdrink, een preventieavond of een praatavond.
De stad Sint-Truiden, de gemeente Gingelom en
de gemeente Nieuwerkerken staan achter die
initiatieven en willen u graag zowel financieel, als
praktisch een handje helpen.
In deze folder vindt u wat u moet doen om alles
veilig en rustig te laten verlopen en hoe u eventuee
een premie kan aanvragen.
Achteraan vindt u alle contactgegevens van de
diensten waarnaar in de folder verwezen wordt.

