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INSCHRIJVEN VOOR DAG VAN DE BUREN 

 

Schrijf je in met je straat en sta officieel geregistreerd als deelnemer aan Dag van de Buren. 
Bij de inschrijving kan je deze opties aanduiden: 

• Of je graag je straat wenst af te sluiten voor verkeer. 
• Of je graag muziek wil afspelen. 
• Of je gratis promotiemateriaal wil ontvangen. 

De deadline is 28 april, zo kunnen we tijdig alle vergunningen voorzien.  

Indien er geen verkeersmaatregelen of muziekvergunningen nodig zijn, kan je nog tot 25 
mei je evenement aanvragen. 

 

Hoe kan je inschrijven?  

Inschrijven voor Dag van de Buren verloopt via een verkorte aanvraag in het 
Evenementenloket. Via dit formulier kan je ook promotiemateriaal aanvragen en materiaal 
reserveren. 

De link naar dit evenement vind je terug op https://www.buurten.roeselare.be/dag-van-de-
buren of surf naar  https://evenementen.roeselare.be/.  

Organiseer je 'de dag van de Buren' op een andere datum, vraag dan je evenement aan via 
de knop 'aanvraag evenement', vermeld daar in je titel dat het over de Dag van de Buren 
gaat. 

STAP 1: Log in of registreer je als nieuwe gebruiker. Vervolgens kies je in de blauwe balk 
bovenaan voor ‘Aanvraag evenement’. Daarna selecteer je Dag van de Buren 2023 – 26 mei. 

 

https://www.buurten.roeselare.be/dag-van-de-buren
https://www.buurten.roeselare.be/dag-van-de-buren
https://evenementen.roeselare.be/
https://evenementen.roeselare.be/Scenarios/New
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STAP 2: Vul de nodige gegevens aan. Vermeld hierbij duidelijk op welke dag en in welke 
straat jullie Dag van de Buren zullen vieren. 
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Er wordt gevraagd of je zal samenkomen op het openbaar domein. Met openbaar domein 
bedoelen we op eigendom van de stad vb. een groenzone, een straat, een pleintje ... en dus 
niet op een oprit van een buur of in één van de privé-tuinen in de straat. 
 
Indien je jouw straat wenst af te sluiten voor het verkeer, dien je bijkomende gegevens 
in te vullen. 

• Geef hierbij duidelijk aan tussen welke kruispunten of huisnummers je de straat 
wenst af te sluiten.  

• Hier kan je ook een plannetje toevoegen waarop je de gewenste afsluiting van de 
straat kan aanduiden. Zo kunnen onze diensten de geschikte vergunning voorzien 
voor het afsluiten van je straat. 

• Duidde je aan dat je samenkomt op het openbaar domein? Per straat worden 
standaard zes nadars voorzien voor het afsluiten van de straat. Deze nadars zijn 
voorzien van verlichting en een C3-bord. 
 

 

Duid ook aan wanneer de straat dient afgesloten te worden. Klik de gewenste optie aan. 
Opgelet: straten in het centrum kunnen pas vanaf 18u afgesloten worden.  

Wens je een uitzondering op deze tijdstippen voor het afsluiten van de straat, dan je dit hier 
aanduiden. Voeg daarnaast je motivatie toe voor de gewenste uitzondering. 
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STAP 3: Duid aan of er muziek afgespeeld zal worden tijdens het evenement.  

Als je ‘ja’ aanklikt, dien je verder aan te duiden welk type muziek dit gaat. Zo kunnen onze 
diensten de nodige vergunningen voorzien. Organisatoren die grote liveoptredens,… willen 
organiseren met meer dan 95 db worden verwacht het volledige evenementenformulier in 
te vullen. De verantwoordelijke van het evenement ziet erop toe dat het geluidsniveau 
correct wordt afgespeeld. 

Je dient zelf een aanvraag in voor Sabam of billijke vergoeding via www.unisono.be.  De 
kosten voor de muziekvergoeding kunnen nadien terugbetaald worden door de stad. 
Verdere uitleg over hoe je deze aanvraag kan indienen, vind je in de afzonderlijke infofiche.  

Wens je een terugbetaling van de kosten voor de muziekvergoeding door de Stad?  

• Duid dit aan in het formulier. 
• Na het evenement bezorg je de factuur en het betaalbewijs vóór 1 juli 2023 aan onze 

dienst. 
• Aanvragen voor terugbetaling die ons na deze data bereiken zullen niet in 

aanmerking komen voor terugbetaling door de Stad. 

 

STAP 4: Promotiemateriaal aanvragen: selecteer hier het gewenste aantal affiches en 
uitnodigingskaartjes voor je buurt.

 

http://www.unisono.be/
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STAP 5: Wens je materiaal te huren voor Dag van de Buren? 

Via het evenementenformulier kan je aanduiden dat je materiaal wenst te huren. Dit 
materiaal wordt verhuurd aan B-tarief (de tarieven kan je hier raadplegen). Alle materiaal 
is beschikbaar zolang de voorraad strekt. Tijdig reserveren is de boodschap! 

 

Klik op ‘verhuring toevoegen’ en kies het gewenste materiaal. Indien je een tuinhuisje wenst 
te huren, voeg je ook een foto of plannetje toe met de exacte locatie hiervoor. Klik 
vervolgens op ‘opslaan’.  

  

https://www.roeselare.be/vrije-tijd/zelf-organiseren/huren-infrastructuur-materiaal/stadsmaterialen-huren
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Opgelet: Bij inschrijving met inname openbaar domein (straat afsluiten/parkeerverbod) via 
het evenementenloket worden standaard zes nadars per straat toegekend voor het 
afsluiten van de straat. Je hoeft deze niet apart te reserveren. Wens je extra nadars voor je 
straat? Vermeld dit zeker in het opmerkingenveld in je evenementenaanvraag.  

Na reservatie van het materiaal ontvang je een bevestigingsmail. Na afloop van het 
evenement wordt de factuur dan bezorgd. 

Klik daarna op ‘volgende’. 

STAP 6: De aanvraag indienen 

Je aanvraag is nu bijna ingediend. Indien je nog vragen hebt, kan je deze hier noteren. Klik 
op voltooien en je aanvraag is ingediend.  

De bevestiging van je inschrijving en de toegekende vergunningen worden verstuurd naar 
het emailadres dat gekoppeld is aan het account waarmee je inschreef (en niet naar het 
emailadres van de opgegeven contactpersoon). De toegekende vergunningen (voor het 
afspelen van muziek of het afsluiten van je straat) kan je na goedkeuring ook consulteren 
op jouw account. Houd dus zeker je mailbox in het oog! 

 


