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AANVRAAGFORMULIER OM VERGUNNING VAN WIELERWEDSTRIJD EN VELDRIT 
ASSENEDE 

 
1. Identiteit van de wedstrijdverantwoordelijke/ koersdirecteur 

Verantwoordelijke 1   

Straat + nummer 
Postcode + gemeente  

Geboortedatum:  

Gsm & Telefoon  gsm: telefoon: 

E-mail  

Verantwoordelijke 2  

Straat + nummer 
Postcode + gemeente 

 

Gsm & Telefoon  gsm: telefoon: 

Die handelt in naam van het inrichtend comité en de verantwoordelijkheid ervoor opneemt, gaat ook 
de verplichting aan de volgende gegevens te volgen. 

2. Aard van de wedstrijd 

 Internationale wedstrijd 

 Lokale wedstrijd 

 Tijdrit 

 Veldrit 

3. Categorie van wielrenners die aan de wedstrijd mogen deelnemen 

 Elite met contract 

 Beloften en elite zonder contract tot 25 jaar 

 Elite dames 

 Juniores heren 

 Nieuwelingen heren 

 WAOD 

 Elite zonder contract 

 Beloften 

 Junioren dames 

 Nieuwelingen dames 

 Leden van ambachtelijke- of werknemers- of werkgeversverenigingen 
 ………………………………….………………………………………………………. 

4. Tijdstip van de wedstrijd 

Dag en datum en uur :   

Duur van de 
eigenlijke wedstrijd: 

……… uur tot ……… uur. 

 
5. Locatie van de start en aankomst 
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Plaats van vertrek:  
gemeente – deelgemeente:  
Straat en nummer:  

 

Dit is een  
 gewestweg 
 gemeenteweg 
 

Plaats van 
aankomst:  
gemeente – deelgemeente:  
Straat en nummer:  

 

Dit is een  
 gewestweg 
 gemeenteweg 
 

Inschrijving wedstrijd, 
adres 

 

Locatie eigendom van  Gemeente Assenede  Vlaams Gewest  privaat* 

*Indien privaat, vul hieronder de gegevens van de eigenaar aan 

Adres en telefoon 
eigenaar  

Soort locatie  

 open lucht   tent    zaal 

 loods   woning   andere  

Indien ‘andere’, 
verduidelijk hiernaast 

 

* Voeg een schriftelijke toelating van de eigenaar bij de aanvraag 

NIET VERGETEN: voeg duidelijk overzichtsplan van het evenement toe. (incl. straatnamen, 
afstanden tot en van de openbare weg, parkeerplaats hulpdiensten, …) en een detailplan 
(met afmetingen van nooduitgangen, alle kraampjes, …), bijlagen nummeren aub 

Dit is verplicht en zeer belangrijk voor de hulpdiensten! 

 
6. Is er een publiciteitskaravaan? 

               Ja   -    Neen 
Duur van deze: ……… uur tot ……… uur. 
 
7. Afstand van de wedstrijd 
Totaal aantal km van het parcours: ……… km 
Het parcours is samengesteld uit ……… ronden van ……… km. ( … minuten per ronde) 
Opsomming van de straten die worden gebruikt in de volgorde die aan de renners wordt opgelegd: 
…………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………... 
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8. Plan wegen: 
Hierbij gevoegd een gemeentelijke plan met aanduiding van het parcours volgens de voorgeschreven 
kleuren: 

- ROOD: voor de gewestwegen 
- BLAUW: voor de provinciewegen 
- GROEN: voor de gemeentewegen 

Met ZWARTE pijltjes is de koersrichting aangeduid. 
Wanneer deze niet de richting van de wijzers van het uurwerk volgt, de reden opgegeven: 
 
…………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………... 
Vertrek en aankomst zijn aangeduid met een zwarte streep en de letters V en A. 
Het kruisen van de gewestwegen is met een rode dwarsstreep aangeduid; voor provinciewegen is dit 
met een blauwe dwarsstreep. 
Bij elk van de kruispunten dient vermeld te worden door wie het toezicht tijdens de wedstrijd zal 
worden uitgeoefend: - signaalgever (S), gemeentepolitie (P) 
 
9. Parking 

Parkeerterrein voorzien 
aan de locatie1  ja   aantal wagens:  neen  

Adres parkeerterrein  

Indien parking:  
 verharde 

parking  

 onverharde 

parking (weide)  

 alternatief bij heel slecht weer: 

 
 
 

Locatie eigendom van  Gemeente Assenede  Vlaams Gewest  privaat* 

*Indien privaat, vul hieronder de gegevens van de eigenaar aan 

Adres en telefoon 

eigenaar  

 
10. Verkeersbeperkende maatregelen – inname openbaar domein 

Aanvraag gebruik 
wegen Assenede2  ja |  neen    

Parkeerverbod in de 

straat nodig3? 

 neen 

 

 ja:    

Welke stra(a)t(en)? 
 
 
 

 
 

dagen:  beginuur: einduur: 

Afsluiten straat nodig3? 

 neen 

 

 ja:    

Welke stra(a)t(en)? 
 

 
 
 

dagen:  beginuur: einduur: 
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Verkeersomleiding 
nodig3? 

 neen 

 

 ja:      

Welke stra(a)t(en)? 
 

 

 
 
 

dagen:  beginuur: einduur: 

Omleiding ‘De Lijn’ 
nodig? 

 neen    ja    
 voeg een overzicht van de voorgestelde omleiding     

toe voor de betreffende haltes 

dagen:  beginuur: einduur: 

1 geen parking voorzien op onverharde ondergrond (bvb weide) altijd een alternatief voorzien, parkingplan 
toevoegen met pijlen. Bij grote evenementen parkeerwachters voorzien! 

2 aanduiden wanneer het om een tocht gaat (bvb motortocht, oldtimerrondrit, doortocht wielerwedstrijd, 
wandeltocht, …). Niet vergeten het parcours toe te voegen, dan wordt dit gecontroleerd op wegenwerken. 

3 zelf een oplossing voorstellen  
 

NIET VERGETEN! Voeg een duidelijk en gedetailleerd plan van de verkeerssituatie toe! 

Bijlagen nummeren aub 

 

 

 

11.  Er is geen begeleiding van de politie aangevraagd 
 

 Er is wel begeleiding van de politie aangevraagd en dit van 
 
……… uur tot en met ……… uur. 
 

 
 
 

 

 

Opgemaakt te Assenede  

 

Namens de organiserende vereniging 

Naam + voornaam:         Handtekening: 

 

 

_____________________________   ___________________________ 

 


