
Bekijk deze mail in jouw webbrowser

Welkom bij OrgaNIEUWSgierig!
Nu het mooie weer in het land is, kriebelt het misschien bij je vereniging of

vriendengroep om binnenkort een optreden, fietstocht of buurtfeest te
organiseren. Met deze nieuwsbrief helpen we je op weg!

Wanneer vraag ik een evenement aan?
Het is eigenlijk heel simpel: als je in open lucht een activiteit of evenement

organiseert dien je steeds een aanvraag bij de stad in, ongeacht of het op een
openbaar of privaat terrein is, ongeacht of het vrij toegankelijk is, op uitnodiging
of tegen betaling. Enkel voor evenementen op privaat terrein met minder dan

100 personen, dien je geen aanvraag te doen. 

https://mailchi.mp/oudenaarde.be/welkom-bij-organieuwsgierig?e=[UNIQID]


Hoe vraag ik mijn evenement bij de stad aan?

1. Surf naar de website 
2. Vul het online aanvraagformulier in via het evenementenloket EagleBe
3. Eens het formulier werd ingevuld en verwerkt, ontvang je na goedkeuring

door het college van burgemeester en schepenen, de nodige
vergunningen en info

Hou er rekening mee dat je aanvraag volgens het algemeen politiereglement
van de zone Vlaamse Ardennen minstens 8 weken op voorhand moet

ingediend worden.

Herbruikbare bekers
Aandacht voor duurzaamheid en milieu wint alsmaar aan belang. Je kan
eenvoudig je steentje bijdragen door op jouw event of feest herbruikbare
bekers te gebruiken. Ofwel koop je de bekers zelf aan ofwel huur je ze bij

verschillende instanties. 

Ja, ik wil mijn evenement aanvragen >>

Ontdek hoe het in z'n werk gaat >>

https://www.oudenaarde.be/nl/zelf-organiseren/een-evenement-organiseren
https://app.eaglebe.com/nl-be/new/event?client=0ca391a325506786aaea8c5e4dd96701
https://www.oudenaarde.be/nl/zelf-organiseren/een-evenement-organiseren
https://www.oudenaarde.be/nl/vrije-tijd/zelf-organiseren/herbruikbare-bekers


Tussenkomst tijdens 
Feest van de Vlaamse Gemeenschap

Organisatoren die graag een wijk of straatfeest op poten willen zetten kunnen
organisatiepartner worden voor Vlaanderen Feest!, en komen zo in aanmerking

voor een ruggensteuntje in de vorm van een feestcheque tot 180 euro.
Vlaanderen Feest! 2022 start met het openingsweekeinde van vrijdag 24 tot en

met zondag 26 juni en loopt verder vanaf vrijdag 1 juli tot maandag 11 juli.

Vragen? Hulp nodig? 
Dienst Evenementen 

Stadhuis - Markt 1 
9700 Oudenaarde 

055 31 72 51 
evenementen@oudenaarde.be 
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Meer weten >>

http://www.oudenaarde.be/
https://www.facebook.com/stadsbestuuroudenaarde
http://instagram.com/stadOudenaarde
mailto:economie@oudenaarde.be
https://oudenaarde.us12.list-manage.com/profile?u=700d650b8837a9a945e70807b&id=537e8169be&e=[UNIQID]&c=ec39636a71
https://oudenaarde.us12.list-manage.com/unsubscribe?u=700d650b8837a9a945e70807b&id=537e8169be&e=[UNIQID]&c=ec39636a71
https://vlaanderenfeest.eu/

