
RICHTLIJNEN betreffende  

EINDEJAARSVERSIERINGEN OP DE OPENBARE WEG  

 

Winkeliersverenigingen moeten zelf instaan voor het aanschaffen, plaatsen en nadien terug 

verwijderen van de volledige uitrusting van de eindejaarsversiering op de openbare weg, inclusief de 

financiële lasten die hieruit voortvloeien.  

 

De stad Antwerpen komt niet tussen in de kosten voor de elektriciteitsaansluitingen. Er kan in principe 

geen beroep worden gedaan op materiaal of mankracht van de stad.  

 

Doch zal de stad, als steun aan de winkeliersverenigingen voor de eindejaarsversieringen: 

 het stroomverbruik ten laste nemen daar waar de eindejaarsversiering aangesloten is op het 

openbaar net, op voorwaarde dat er een meetinstrument kan worden geplaatst en effectief 

wordt geplaatst. De kosten voor aansluiting op het net en de metervergoeding zijn dus ten laste 

van de aanvrager.  

 In sommige districten kunnen toelagen aangevraagd worden ter ondersteuning van de 

plaatsing van deze feestverlichting. Contacteer het evenementenloket van uw district voor 

meer informatie.  

Wat zijn eindejaarsversieringen?  

 

Eindejaarsversieringen kunnen bestaan uit een sfeervolle verlichting, kerstbomen, al dan niet versierd 

en/of verlicht, een kerststal en andere elementen die een eindejaarssfeer scheppen.  

 

Een sfeervolle verlichting kan mogelijk, en dit afhankelijk van het karakter van de winkelstraat of 

omgeving, op de volgende wijzen worden voorzien: 

 tegen de gevel; 

 op reglementaire hoogte dwars over de openbare weg, van gevel tot gevel; 

 op het trottoir evenwijdig met de rijbaan, bevestigd aan palen.  

Kerstbomen kunnen, afhankelijk van het karakter van de winkelstraat of omgeving, geplaatst worden 

tegen de gevel van de huizen, in bestaande paalputjes of op pleinen.  

 

Wanneer mogen eindejaarsversieringen geplaatst worden?  

 

Vanaf 1 december van het lopend jaar tot het einde van de Kerstvakantie.  

 

Met de opbouw mag gestart worden vanaf 15 november van het lopend jaar en de versieringen moeten 

uiterlijk op 15 januari van het volgende jaar verwijderd zijn.  

 

Is er een vergunning vereist?  

 

Ja, vóór het aanbrengen van eindejaarsversieringen op de openbare weg is een 

evenementenvergunning nodig.  

 

 



Wanneer een aanvraag indienen?  

 

Tenminste 6 weken vóór de vermoedelijke datum van plaatsing.  

 

Aan wie de aanvraag te richten?  

 

U vult het formulier in dat u vindt op www.antwerpen.be/evenementen.  

Op deze pagina vindt u onderaan het aanvraagformulier en de gegevens van de dienst waar u deze 

aanvraag moet aan bezorgen.  

 

In sommige gevallen hebt u, naast de toelating van de stad, ook toelating nodig van  

 een andere overheid indien de openbare weg niet onder de bevoegdheid van de stad 

Antwerpen valt  

 De Lijn indien een overspanning wordt aangebracht boven tramdraden.  

In die gevallen zal het evenementenloket van uw district u hiervan op de hoogte brengen en u helpen 

bij het bekomen van deze toelatingen.  

 

Aan welke esthetische eisen moet de eindejaarsversiering voldoen?  

 in de vormgeving dient soberheid nagestreefd te worden,  

 het gebruik van gekleurde lampen is niet toegelaten;  

 er mag geen reklame verwerkt worden in de overspanningen; 

 eventuele reklame van sponsors dient te worden gegroepeerd en op een aanvaardbare, 

esthetische wijze in het straatbeeld te worden geïntegreerd;  

 reklame voor tabakswaren dient vermeden te worden.  

Aan welke technische eisen moet de eindejaarsversiering voldoen?  

 

Uw installatie dient te voldoen aan alle standaardvoorwaarden van de Antwerpse brandweer. U vindt 

deze info op: https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/07d2b47c-fa46-45b5-9baf-

025e1f2c64e9/Standaardvoorwaarden%20brandweer%202015.pdf. 

 

De elektrische installatie dient te voldoen aan het A.R.E.I.. Zij moet in dit verband gecontroleerd 

worden door een erkend keuringsorganisme. De stabiliteit van de volledige installatie (span- en 

voedingskabels, alsook bevestigingspunten) dient eveneens te worden onderzocht door een erkend 

organisme.  

Alle nodige elektrische voedingen worden rechtstreeks afgesproken tussen de inrichters en de 

stroomleverende maatschappij.  

 

De versieringen dienen door de zorgen van de aanvragers aan straatoverspanningen en aan de gevels 

van de woningen bevestigd te worden. U dient daarbij steeds de toelating te hebben van de eigenaars 

van deze woningen.  

Het stadsbestuur kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of schade die een gevolg 

zouden zijn van de plaatsing of de aanwezigheid van deze door de organisatoren aangevraagde 

vlaggenpalen.  
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Aan welke verkeerstechnische eisen moet de eindejaarsversiering voldoen?  

 

1. over het wegdek  

In straten zonder tramdraden dient de onderste rand van de aangebrachte verlichting of constructie, 

aangebracht dwars over de openbare weg, van gevel tot gevel, zich minstens 5,50 meter boven het 

wegdek te bevinden.  

In straten waar zich tramdraden bevinden dient de onderste rand van laatstgenoemde aangebrachte 

verlichting of constructie zich minstens 7 meter boven het wegdek te bevinden. 

2. boven het trottoir  

Eventueel op te hangen verlichtingsornamenten boven het trottoir (al dan niet tegen de gevel) dienen 

minstens 2,50 meter boven het wegdek aangebracht. De feestverlichting mag niet worden bevestigd 

aan bomen, noch aan openbare voorzieningen (zoals aan palen van verkeerstekens, van de openbare 

verlichting). De bevestiging van de versieringen tegen de gevels is – waar mogelijk - een betere 

oplossing is dan aan palen, om volgende redenen:  

 daar waar geen paalputjes voorzien zijn heeft de plaatsing van palen een steeds terugkerende 

beschadiging aan de trottoirbedekking voor gevolg;  

 zij mogen slechts aangebracht worden op voorwaarde dat er een vrije doorgang van 1,20 meter 

behouden wordt voor de voetgangers. Hierbij dient rekening te worden gehouden met op het 

trottoir aangebrachte hindernissen (zoals: vaste terrassen, parkeermeters, verkeerspalen e.d.). 

In straten met druk voetgangersverkeer dient de vrije doorgang voor de voetgangers minimaal 

1,50 meter te bedragen;  

 palen worden vaak als zeer hinderlijke obstakels ervaren door “zwakke” voetpadgebruikers, 

zoals visueel gehandicapten, rolstoelgebruikers en voetgangers met kinderwagens; 

 palen zijn niet geschikt om er “zware” versieringen aan te bevestigen;  

 palen zijn vaak de oorzaak van verkeersongevallen;  

 door de plaatsing ervan daar waar geen paalputjes voorzien zijn worden soms ondergrondse 

leidingen beschadigd.  

3. op het trottoir  

De inplanting van kerstbomen, bloembakken, palen, een kerststal e.d. dient derwijze te gebeuren dat:  

 het geen gevaar oplevert voor het voetgangersverkeer. Zij mogen slechts geplaatst worden op 

voorwaarde dat er een vrije doorgang van 1,20 meter behouden wordt voor de voetgangers. 

Hierbij dient rekening te worden gehouden met op het trottoir aangebrachte hindernissen 

(zoals: vaste terrassen, parkeermeters, verkeerspalen e.d.). In straten met druk 

voetgangersverkeer dient de vrije doorgang voor de voetgangers minimaal 1,50 meter te 

bedragen;  

 de constructies bestand zijn tegen felle windbelasting;  

 het zicht op de verkeerslichten en verkeerssignalisatie niet gehinderd wordt (art. 80.2 van het 

KB van 1.12.1975);  

 uitgangen niet belemmerd worden;  

 de hydranten steeds bereikbaar blijven voor de brandweer;  

 steeds een vrije doorgang (4 meter hoog en 4 meter breed) voor de hulp- en 

veiligheidsdiensten wordt gewaarborgd;  



 het omverwaaien van de kerstbomen wordt voorkomen door de maximum hoogte van de 

bomen te beperken tot 3 meter om alzo schade aan voertuigen te vermijden en de hinder voor 

de andere weggebruikers tot een minimum te herleiden.  

Deze voorwaarden dienen samen met de algemene brandweervoorwaarden gelezen te worden.  

Mag er een geluidsinstallatie in functie van de eindejaarsperiode gebruikt worden? 

 

Ja. Het aanbrengen van luidsprekers en het inwerking stellen van een geluidsinstallatie tijdens de 

eindejaarsperiode kan worden toegestaan afhankelijk van het karakter van de winkelstraat en van de 

omgeving, mits:  

 rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van scholen, ziekenhuizen, rustoorden, 

studerende kinderen e.d.; 

 de rust van de omwonenden niet gestoord wordt;  

 de beschikkingen van het KB van 24.2.1977, houdende vaststelling van geluidsnormen 

voor muziek in openbare en private inrichtingen stipt nageleefd worden;  

 enkel zachte stemmige muziek wordt uitgezonden; 

 er geen reclameboodschappen worden uitgezonden  

Daarnaast bent u bij het hangen van een dergelijke geluidsinstallatie auteursrechten verschuldigd. Het 

aanvraagformulier voor Sabam vindt u op www.antwerpen.be/evenementen.  

 

Wie te verwittigen bij de plaatsing?  

 

Indien voor de plaatsing van de verlichting assistentie nodig is van de stad en/of van de 

verkeerspolitie, dient u dit duidelijk te vermelden in de evenementenaanvraag. Het evenementenloket 

van uw district zal daaromtrent de nodige adviezen inwinnen bij de desbetreffende diensten.  

Er kan in principe geen beroep worden gedaan op materiaal of mankracht van de stad. Doch zal de 

stad, als steun aan de winkeliersverenigingen voor de eindejaarsversieringen  

 het stroomverbruik ten laste nemen daar waar de eindejaarsversiering aangesloten is op het 

openbaar net, op voorwaarde dat er een meetinstrument kan worden geplaatst en effectief 

wordt geplaatst. De kosten voor aansluiting op het net en de metervergoeding zijn dus ten laste 

van de aanvrager. 

 In sommige districten kunnen toelagen aangevraagd worden ter ondersteuning van de 

plaatsing van deze feestverlichting. Contacteer het evenementenloket van uw district voor 

meer informatie.  

Andere prestaties, geleverd door het stadsbestuur, zullen volgens de geldende tarieven in rekening 

worden gebracht.  

Wie is verantwoordelijk bij gebeurlijke ongevallen of beschadigingen?  

 

De aanvragers blijven steeds verantwoordelijk voor hun eindejaarsversieringen en kunnen de stad op 

generlei wijze aansprakelijk stellen voor gebeurlijke ongevallen of beschadigingen.  

Het is de aanvrager aangeraden voor de plaatsing van de eindejaarsversieringen een verzekering 

burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten.  
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Wie kan inlichtingen verstrekken?  

 

Voor meer inlichtingen kan u terecht bij het evenementenloket van uw district. U vindt alle 

contactgegevens op www.antwerpen.be/evenementen.  

 

District Antwerpen  

03 338 3411  

e-mail: evenementen.antwerpen@stad.antwerpen.be  

 

Districtshuis Berchem  

03 338 4011  

e-mail: district.berchem@stad.antwerpen.be  

 

Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo  

03 568 38 10  

e-mail: district.berendrechtzandvlietlillo@stad.antwerpen.be  

 

Districtshuis Borgerhout  

03 338 1711  

e-mail: district.borgerhout@stad.antwerpen.be  

 

Districtshuis Deurne  

03 338 4511  

e-mail: evenementen.deurne@stad.antwerpen.be   

 

Districtshuis Ekeren  

03 338 29 11  

e-mail: district.ekeren@stad.antwerpen.be  

 

Districtshuis Hoboken  

03 338 3011  

e-mail: district.hoboken@stad.antwerpen.be   

 

Districtshuis Merksem  

03 338 7318  

e-mail: district.merksem@stad.antwerpen.be   

 

Districtshuis Wilrijk  

03 338 5311  

e-mail: district.wilrijk@stad.antwerpen.be  
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