Anderlecht, 12 juli 2013.

Mevrouw, Mijnheer,
De Autoloze Zondag, dit jaar op 22 september, is uitgegroeid tot een evenement dat u
niet mag missen. Van 9u tot 19u wordt heel Brussel verkeersvrij. De Autoloze Zondag
dient om mensen aan te moedigen om sneller te kiezen voor alternatieve en duurzame
vervoersmiddelen.
Enkel voertuigen die over een vrijstelling beschikken, worden toegelaten. U vindt meer
informatie via www.anderlecht.be.
De gemeente steunt dit initiatief en herstart de operatie "Straatanimatie" in samenwerking
met schepenen M. Akouz (Openbare Werken), F. El Ikdimi (Franstalige Jeugddienst,
gemeente-infrastructuur), F. Cumps (Franstalig Onderwijs en Cultuur) en E. Roex
(Nederlandstalige gemeenschapsmateries en Vervoer).
De operatie "Straatanimatie" dient om inwoners de kans te geven om zich de straat eigen
te maken en buren te ontmoeten om samen te werken aan een buurtproject dat dient om
voorrang te geven aan milieuvriendelijke vervoersmiddelen.
U kunt bij de gemeente terecht voor logistieke steun. Om veilig van de animatie te kunnen
genieten, kunt u vragen om uw straat verkeersvrij te maken en/of een parkeerverbod
aanvragen. Verder wordt ook barbecuemateriaal ter beschikking gesteld (wij nemen het
vervoer voor onze rekening).
Indien u geïnteresseerd bent, kunt u onderstaand formulier invullen en dit voor 14
augustus
bezorgen
aan
de
Gemeentewijzer
(Wayezstraat
94
gemeentewijzer@anderlecht.irisnet.be - 02 555 22 75 – 02 555 22 70).
Op 12 september wordt er een algemene vergadering gehouden en later ontvangt u
de uitnodiging. We benadrukken dat we enkel rekening kunnen houden met de
aanvragen die voor de vooropgestelde datum worden binnengebracht.
We hopen te mogen rekenen op uw medewerking.
Hoogachtend,
Op last:
De waarnemend secretaris

In opdracht:
De schepen van Mobiliteit,

De burgemeester,

M. DECREE

F. CARLIER

E. TOMAS

Inschrijvingsformulier:
Project straatanimatie - Autoloze Zondag van 22 september 2013
Benaming (vereniging, wijkcomité,...):

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

Gegevens contactpersoon:
Naam: …..................................................................Voornaam: ........................................................
Adres: ................................................................................................................................................
TEL/GSM: ….................................................. E-mail:…....................................................................
Straat waar animatie plaatsvindt:........................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Schatting van het aantal deelnemers: .......................................................................................
Beschrijving van de activiteiten:..................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Gevraagd materiaal:
Aantal gewenste barbecuestellen. Deze worden geleverd met een zak houtskool:
......... KLEIN (voor ongeveer 40 pers.) of ............ GROOT(S) (voor ongeveer 60 pers.).
- Schraag (*): ja / nee – Aantal: ........
- Nadarafsluiting (*): ja / nee – Aantal: ..........
- Speelkoffer (spelletjes en sportmateriaal voor kinderen en jongeren) (*): ja / nee
- Eventueel andere vragen: ............................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Parkeerverbod (*): ja / nee
Aanvraag voor het afsluiten van volgende straat/straten (van nr. tot nr.):
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Ik neem akte van de beschikkings- en gebruiksovereenkomsten:
 het uitgeleende materiaal is bestemd voor niet-commercieel gebruik
 het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen.
Voor bijkomende informatie kunt u terecht bij:

Datum

Gemeentebestuur Anderlecht
Gemeentewijzer
Wayezstraat 94 te 1070 Anderlecht.
02 555 22 75 – 02 555 22 70
Fax: 02 555 22 84
E-mail: gemeentewijzer@anderlecht.irisnet.be.

..........................................

Handtekening

…………………………….

Voor 14 augustus te bezorgen aan de Gemeentewijzer
Aanvragen die buiten deze termijnen worden ingediend, komen niet in aanmerking.
(*) Omcirkel uw keuze.

