
AANVRAAGFORMULIER BEWEGWIJZERING NINOVE 

Bij het organiseren van een sportevenement waarvoor u bewegwijzering wenst te gebruiken, 
moet het aanvraagformulier minstens 3 maanden op voorhand aangetekend worden verzonden 
naar het college van burgemeester en schepenen, Centrumlaan 100, 9400 NINOVE !!! 

A. IDENTITEIT EN CORRESPONDENTIEGEGEVENS VAN DE AANVRAGER 

NAAM: 

VOORNAAM: 

STRAAT: NR/BUS: 

POSTCODE: GEMEENTE: 

GEBOORTEDATUM (dd/mm/jjjj): 

GEBOORTEPLAATS: 

TELEFOONNUMMER: 

E-MAILADRES: 

B. DETAILS VAN HET EVENEMENT 

1. Officiële naam van het evenement

………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Datum van het evenement (dd/mm/jjjj)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Tijdstip

 Het evenement gaat door van ………….. uur tot en met ………….. uur. 

4. Wat voor evenement organiseert u?

Wandeling   Motorrit 

 Fietstocht    Andere……………………………………………………………… 

 

Contact: Sportdienst - Sarah Rooseleer _ Tel: 054 33 93 97_ Email: sport@ninove.be 



5. Start en aankomst van de activiteit:

Adres start:  …………………………………………………………………………………………………………………………….

 ………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  Adres aankomst: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

         …………………………………………………………………………………………………………………….. 

        ……………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Straten waarvan u gebruik maakt ( in volgorde van het parcours )
  mag ook als bijlage

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Wenst u op de openbare weg een parkeer- en/of stilstandverbod?

 NEEN 

        JA, namelijk:  

Datum en uur: ..……………………………………………………………………………………………………………………. 

Straat/straten: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Wenst u de openbare weg verkeersvrij te laten maken?

 NEEN 

        JA, namelijk: 

Datum en uur: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Straat/straten: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Contact: Sportdienst - Sarah Rooseleer _ Tel: 054 33 93 97_ Email: sport@ninove.be 



9. VERPLICHTE BIJLAGEN van de activiteit!!

 Indien deze ontbreken wordt de aanvraag niet behandeld. 

- Een duidelijke kaart mét straatnamen, waarop het parcours en de richting ervan is 
aangeduid.  

- Indien u gewestwegen gebruikt in het parcours (ook gewoon kruisen), een éxtra kaart 
waarop de plaatsen met ‘X’ zijn aangeduid waar u de gewestwegen gebruikt of kruist. 

Datum:  Handtekening: 

Naam: 

Contact: Sportdienst - Sarah Rooseleer _ Tel: 054 33 93 97_ Email: sport@ninove.be 

De stad Ninove verwerkt je gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij je rechten strikt in acht. 
Voor meer informatie, zie https://www.ninove.be/privacyverklaring
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