
 

 

Aanvraagformulier voor toestemming voor een activiteit in een 
natuurgebied beheerd door Limburgs Landschap vzw 
Limburgs Landschap vzw 
Verantwoordelijke toegankelijkheid 
Dekenstraat 39 
3550 Heusden-Zolder 
toegankelijkheid@limburgs-landschap.be  
 
Wanneer moet u dit formulier invullen? 
Voor u dit formulier invult, kunt u het best eerst de richtlijnen over activiteiten in onze gebieden raadplegen (zie bijlage). Zo 
komt u snel te weten of u voor de geplande activiteit een toestemming en/of machtiging moet aanvragen. De algemene 
richtlijnen kunt u ook raadplegen via de website www.natuurenbos.be. 
 
Wanneer en aan wie moet u dit formulier uiterlijk bezorgen? 
Stuur dit formulier uiterlijk vijf weken voor de aanvang van de activiteit op naar de Verantwoordelijke toegankelijkheid van 
Limburgs Landschap vzw (zie adres bovenaan). 
 
Gegevens van de aanvrager   
1 Vul hieronder de gegevens van de aanvrager in. 

achternaam       voornaam       
straat       nummer      

gemeente       postcode      
telefoonnummer       gsm-nummer       

e-mailadres         
 

2 Welke vereniging of organisatie vertegenwoordigt de aanvrager (indien van toepassing) ? 
 

naam       
website       

 

Gegevens van de geplande activiteit 
3 Kruis hieronder de activiteit aan die u wilt organiseren. 

☐ menactiviteit 
☐ ruiteractiviteit 
☐ MBT-activiteit  
☐ andere activiteit:  
☐ risicovolle activiteit* 
☐ niet-risicovolle activiteit* 

 

4 Welke soort activiteit organiseert u? 
☐ een eendaagse activiteit.  

Vul hieronder de gegevens van die eendaagse activiteit in. 
datum van de activiteit (bv. vrijdag 21 september 2012)                 

 
☐ een eendaagse activiteit.  

Vul hieronder de gegevens van die meerdaagse activiteit in. 
startdatum van de activiteit (bv. vrijdag 21 september 2012)                 
einddatum van de activiteit (bv. vrijdag 21 september 2012)                 

 
 
 
 



 

 

Vul hieronder de verdere gegevens van de activiteit in.  
beginuur startdatum       

einduur einddatum       
verwacht aantal deelnemers       

verwacht aantal toeschouwers       
 

5 Geef hieronder een omschrijving van de activiteit die u wilt organiseren. 
U moet de omschrijving staven met een kaart (schaal minstens 1/25 000). Meer informatie daarover vindt u in vraag 10. 
      
      
      
      
 
6 Werd de activiteit al eens eerder georganiseerd? 
☐ ja. Vul hieronder de gegevens van die eerdere activiteit in. 

Bij het effectieve aantal deelnemers vult u alle deelnemers in, ook de toeschouwers. 
laatste jaargang (bv. vrijdag 21 september 2012)                 

locatie of parcours       
effectief aantal deelnemers       

 
☐ neen 

 

7 Vul hieronder de naam in van het gebied waar u de activiteit wilt organiseren. 
      
      
 

8 Kruis hieronder aan via welke kanalen de activiteit zal worden aangekondigd voor het publiek en 
specificeer eventueel op de stippellijn ernaast. 
U moet de voorwaarde voor aankondiging in acht nemen, namelijk dat de geplande activiteit door Limburgs Landschap vzw 
is toegestaan. 
☐ website:  
☐ flyer:  
☐ persbericht:  
☐ ander kanaal:   

 

9. Specifeer welke visitor-payback u eventueel wenst te treffen. 
☐ Vermelding van de naam Limburgs Landschap vzw in de communicatie over het gebied van de activiteit 
☐ Lidmaatschap van Limburgs Landschap vzw 
☐ Een gift 
☐ Andere  

 
Bij te voegen bijlagen 
10 Voeg bij uw aanvraag een kaart, schaal 1/25 000 of meer gedetailleerd, waarop u het parcours of de zone waarop de 
activiteit plaatsvindt, en de aard en de ligging van eventuele extra tijdelijke inrichtingen zoals controleposten of 
inschrijvingsposten hebt aangeduid. Als u notities maakt op de kaart, moet u ervoor zorgen dat de achterliggende 
kaartgegevens goed leesbaar blijven. 
 
Ondertekening 

datum van aanvraag (bv. vrijdag 21 
september 2012) 

                

voor- en achternaam       
  

 


