INFOFICHE TIVOLI
PLAN

ADRES

Antwerpsesteenweg

OPENINGSUREN

januari - december

CRITERIA EVENEMENTEN

kleinschalig (<500) en midschalige (500 - 2.000) evenementen

TYPE EVENEMENTENZONE

EZ 1

AANTAL BESCHIKBARE DAGEN EZ 1 - deelzone speelweide

BESCHIKBARE PERIODE

7u30 tot zonsondergang

speelweide en grasvelden
1 dag / jaar (midschalig)

EZ 1 - deelzone grasvelden

2 dagen/ jaar (klein-schalig)

Extra

Ottertrotter / stadsevenementen

EZ 1 - speelweide

mei tot augustus

EZ 1 - grasvelden

Pasen tot september

AANDACHTSPUNTEN
Parkeren dient buiten het park te gebeuren: Klein Rozendaalveld + parking Tivoli (realisatie 2018)
De toiletten van de kinderboerderij zijn enkel beschikbaar tijdens de openingsuren - in de winterperiode
tot 16u en in de zomerperiode tot 17u30. Tijdens weekend en feestdagen in de winterperiode zijn deze ook gesloten
(van 1/11 tot 31/3)
Tijdelijke toiletten dienen geplaatst te worden. Locatie in overleg te bepalen
Geen gemotoriseerd verkeer via Antwerpsesteenweg, Otterbeek en Ter Hert
Gemotoriseerd verkeer enkel toegestaan via Klein Rozendaalveld - stapvoets rijden (5km/u) - aandacht voor spelende
kinderen
Plaatselijke gemotoriseerd verkeer voor laden en loseen enkel toegestaan op de verharde wegen in het park
Stationeren enkel toegestaan ter hoogte van neerhof Kinderboerderij
Watertappunt in park (geen drinkbaar water). Enkel drinkbaarwater op Neerhof kinderboerderij en werkhuis + op
aanvraag
Er is geen riolering in park (voor afvoer afvalwater) - opvang afvalwater dient te gebeuren via citernes

Er is geen verlichting aanwezig in het park
Eventuele fietsenstalling is te voorzien aan de ingang (Kleiin Rozendaalveld) - ter hoogte van de speeltuin
Voor het inzamelen van afval kunnen er gesloten afvalcontainers geplaatst worden ter hoogte van de
varkensstal Kinderboerderij
Bij de opkuis van de evenementenweide, ook aandacht besteden aan afval in speeltuin en dierenweide
Er wordt geen verhoging op de geluidsnorm toegestaan. Teveel hinder bij dieren van Kinderboerderij.
Met uitzondering van Ottertrotter
Er geldt een rookverbod in de nabijheid van de stallen
In geval van dreigingsniveau 3 en bij festivals en evenementen met grote volkstoeloop dient de
organisator de bepalingen van de Omzendbrief m.b.t. de veiligheid van festivals en evenementen
met grote volkstoeloop na te leven alsook de nodige fysische maatregelen nemen teneinde
inrijden op het evenement onmogelijk te maken

