Reglement Evenementenweide Lier
Art. 1 – Dit reglement is van toepassing bij de organisatie van evenementen op volgende locaties:
- locatie 1: grasveld Netelaan tussen het stadspark, het Museum Timmermans-Opsomer en de
Binnennete.
- locatie 2: locatie 1 samen met het stadspark gelegen tussen locatie 1 tot aan de ingang van de
speeltuin en aan de achterzijde begrensd tot aan de Binnennete.
Art. 2 – Gebruikers
Het gebruik door de stadsdiensten heeft voorrang op de derde-gebruikers.
Art. 3 – Reserveren
Om een activiteit te organiseren op de evenementenweide en/of het stadspark dient het meldings/aanvraagformulier te worden ingevuld via ikorganiseerinlier.be
Bij meerdere reservaties geldt de aanvraagdatum als referentie voor toewijzing.
De reservatie is pas geldig nadat de aanvrager een goedkeuring ontvangen heeft.
Art. 4 – Waarborg
Het gebruik van de evenementenweide / stadspark is gratis.
Om schade aan groen te beperken dient er een waarborg te worden betaald:
Voor locatie 1 – 500 euro per gebruik
Voor locatie 2 – 5000 euro per gebruik
Dit bedrag dient minimum 1 maand voor de activiteit te worden gestort.
Indien de waarborg niet tijdig gestort wordt, zal de inschrijving voor onbestaande worden gehouden.
De aanvrager wordt hiervan digitaal en per aangetekende brief in kennis gesteld.
Om de eventuele schade te kunnen vaststellen zal bij het opstellen van het evenement een
plaatsbeschrijving (eventueel met foto’s) worden opgemaakt door de dienst Uit in Lier.
Dit gebeurt in principe in aanwezigheid van de aanvrager, tenzij deze hiervan afstand doet.
De aanvrager wordt in kennis gesteld van het tijdstip van de plaatsbeschrijving, indien de aanvrager
hierbij niet aanwezig is wordt de stilzwijgende toestemming en goedkeuring met de inhoud van de
plaatsbeschrijving vermoed.
Ook na het evenement zal een plaatsbeschrijving worden opgemaakt, waarbij de aanvrager wordt
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn van zodra afval of schade wordt aangetroffen. Bij aanwezigheid
kan de aanvrager opmerkingen maken op de vaststellingen dewelke in de plaatsbeschrijving worden
opgenomen. Bij aanwezigheid van de aanvrager wordt de plaatsbeschrijving geacht te zijn opgesteld
op tegenspraak. Indien na schriftelijke kennisgeving de aanvrager niet aanwezig is op de aangegeven
plaats en datum van de plaatsbeschrijving zoals opgenomen in de kennisgeving, wordt de
stilzwijgende toestemming en goedkeuring met de inhoud van de plaatsbeschrijving vermoed.
Bij afwezigheid van de aanvrager bij de plaatsbeschrijving voor of na het evenement, wordt de
plaatsbeschrijving ter kennisgeving digitaal bezorgd aan de aanvrager.
De waarborg wordt terugbetaald wanneer de weide in oorspronkelijke en onberispelijke staat wordt
achtergelaten.
Activiteiten die onder categorie 1 vallen (zoals vermeld in art. 5) worden vrijgesteld van het betalen
van een waarborg.
Art. 5 – Activiteiten
De georganiseerde activiteiten dienen steeds publiek toegankelijk te zijn.

Activiteiten worden onderverdeeld in 2 categorieën:
1. Activiteiten met Melding. Bv. picknick, verjaardagsfeestje,…
Indien de activiteit voldoet aan volgende voorwaarden dient er uitsluitend een melding te
gebeuren via ikorganiseerinlier.be
-Er zijn < 50 personen aanwezig.
-Er worden geen afwijkingen gehanteerd op de geluidsnorm (<85 dB)
-Er wordt geen muziek gespeeld na 22u.
-Er is weinig tot geen logistieke impact (geen gebruik van elektriciteit, springkasteel,
verankerde tent,..)
-Enkele statafels en een kleine partytent mogen gebruikt worden.
-De weide of het stadspark worden niet betreden met een voertuig.
Voor deze activiteiten wordt er geen borg aangerekend.
2. Activiteiten met aanvraag.
Indien de activiteit voldoet aan één van volgende voorwaarden is de activiteit niet
toegelaten zonder vergunning en dient er steeds een aanvraagformulier ingevuld te worden
via ikorganiseerinlier.be. Alle regels i.v.m. de aanvraagtermijn van evenementen zijn ook hier
van toepassing.
-Er zijn > 50 personen aanwezig.
-Er wordt muziek gespeeld van > 85 dB.
-Er wordt muziek gespeeld na 22u.
-Er wordt verankerd materiaal gebruikt (bv grote tent, springkasteel, ..)
-Het evenement heeft een logistieke impact (bv inzet stadsdiensten vereist, gebruik
elektriciteitskast op de weide,..)
Art. 6 – Gebruik elektriciteit
Mits toepassing van het retributiereglement op plaatsrechten markten en elektriciteitsvoorziening
voor marktkramers en andere gebruikers (GR 16/12/2013) kan gebruik gemaakt worden van de
aanwezige elektriciteitsvoorzieningen. Dit dient ingevuld te worden via de online aanvraag op
ikorganiseerinlier.be
De hulpmiddelen voor het gebruik van elektriciteit (verlengkabels, paddestoelen) dienen door de
organisator zelf te worden voorzien.
Art. 7 -Toegang voertuigen voor opbouw en/of afbraak
Het stadspark mag niet betreden worden met voertuigen.
Indien men de evenementenweide wil betreden met een wagen dient men rijplaten te gebruiken.
Art. 8 – Afval
De stadsdiensten zijn niet verantwoordelijk voor de opkuis, ophaling of verwerking van het afval.
De aanvrager dient de evenementenweide en/of het stadspark in een reine toestand achter te laten.
Indien na schriftelijke aanmaning de opkuis niet wordt verricht door de aanvrager, is deze gehouden
tot de kosten van de opkuis dewelke wordt begroot conform het geldende belastingreglement op het
verwijderen van sluikstorten, opruimen van zwerfvuil en op het uitvoeren van werken voor of in de
plaats van derden.
De kosten worden in mindering gebracht van de gestorte waarborg, indien een waarborg werd
gestort. Bij gebreke aan gestorte waarborg, wordt de wijze van inning gevolgd beschreven in

voornoemd belastingreglement op het verwijderen van sluikstorten, opruimen van zwerfvuil en op
het uitvoeren van werken voor of in de plaats van derden.
Indien huidig reglement wordt overtreden, geeft dit aanleiding tot de mogelijkheid tot weigering van
het gebruik van de in dit reglement beschreven locaties bij een toekomstige aanvraag.
Art. 9 - Schade
Eventuele schade wordt vastgesteld in de plaatsbeschrijving na het evenement zoals beschreven in
artikel 4. De schade zal worden hersteld door de aanvrager. Indien de aanvrager in gebreke blijft,
wordt de schade hersteld en zal de aanvrager instaan voor de kosten van herstel. Hiervoor is het
belastingreglement “op het verwijderen van sluikstorten, opruimen van zwerfvuil en op het
uitvoeren van werken voor of in de plaats van derden” van toepassing.
Art. 10 Verantwoordelijkheid
De organisator verklaart de bepalingen van dit reglement te aanvaarden en de stipte naleving ervan
te waarborgen. De organisator waarborgt het recht om vertegenwoordigers van de stad gratis
toegang te verschaffen tot de activiteit teneinde de toepassing van dit reglement ter plaatse te
verifiëren.
De stad is bevoegd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande
rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien blijkt dat één of meerdere verklaringen niet correct
worden opgevolgd door de organisator.
Indien de stad zou worden aangesproken voor enige schade die het gevolg is van een evenement, is
de aanvrager vrijwaring verschuldigd aan de Stad Lier.
De organisator
- dient in orde te zijn met andere wetgevingen en bijkomende toelatingen.
- sluit de nodige verzekeringen af
- dient de nodige stappen te ondernemen om het evenement veilig te laten verlopen.
De verantwoordelijkheid van de stad kan niet ingeroepen worden bij eventuele ongevallen of schade.
Inbreuken tegen het algemeen politiereglement kunnen leiden tot een gemeentelijke
administratieve sanctie.

