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datum 26 november 2019 

onderwerp bevraging Belgisch Kampioenschap - bijkomende informatie  

 
 
Naar aanleiding van vragen die ontvangen werden in het kader van de lopende bevraging voor de 
organisatie van het Belgisch Kampioenschap wielrennen, wordt alle bijkomende informatie gebundeld 
in onderhavig document. Op deze manier kunnen alle kandidaat-inschrijvers over dezelfde informatie 
beschikken. 
 
Vanaf publicatie van dit document op via het officiële kanaal (e-notifications), zullen geen vragen meer 
beantwoord worden. 
 
Volgende zaken worden meegegeven: 
 

1. Hoofdsponsors 
Er wordt ter informatie aangegeven dat er actueel vanuit de gemeente als kandidaat-
licentiehouder twee hoofdsponsors zijn die twee wedstrijden wensen te sponseren.  Omwille van 
de transparantie wordt aangeven aan kandidaten dat deze sponsors ook bij onze (N)Acht van 
Brasschaat betrokken zijn en onder welke financiële voorwaarden.  Dit zijn sponsorcontracten van 
de gemeente en deze inkomsten worden gebruikt om de licentiekosten te dekken.  Het feit dat 
deze sponsors twee type wedstrijden sponsoren heeft geen enkele impact of beperking voor een 
kandidaat-inschrijver. De namen van de hoofdsponsors werden in de gemeenteraad publiek 
besproken; het betreft Albert Hein en Sportoase. 

 
2. Financiële voorwaarden 
Ter verduidelijking ivm licentiekosten: 

a. Het gemeentebestuur staat als licentiehouder in voor de betaling van de 
licentiekosten en dus ook voor de voorschotten.  U hoeft deze dus als kandidaat niet 
af te dekken.  Om dit te financieren heeft de gemeente juist daarom al een deel van 
de visibiliteit gebruikt. 

b. De kandidaat dient enkel in te staan voor alle kosten naast deze licentiekosten en het 
voorwerp van de opdracht betreft het exclusieve recht om deze te mogen organiseren 
en 10% van de visibiliteit 

 
3. Visibiliteit  
Er wordt 10% visibiliteit ter beschikking gesteld.  Er is tevens ook 10% vanuit gemeentelijke zijde 
en het bestek geeft aan dat een samenwerking om deze te valoriseren, bespreekbaar is. De 
kosten voor de opmaak van de publiciteit, is mee te nemen in de organisatiekosten. 
 
5. Stuurgroep 
De samenstelling van de stuurgroep is indicatief weergegeven en er wordt gesproken over een 
“afvaardiging van de organisator”.  Wij laten hier de mogelijkheid aan de organisator om te 
bepalen hoeveel mensen er moeten aanwezig zijn en op welke momenten deze mensen (met 
wellicht verschillende expertise) aanwezig moeten zijn.  Uiteraard dient een dergelijk sturend 
orgaan werkbaar te zijn maar dient de afvaardiging niet gelezen te woorden als één enkel 
persoon. 
 
6. De gemeentelijke infrastructuur  
De infrastructuur die de gemeente ter beschikking heeft, biedt zeker mogelijkheden voor inrichting 
van perslokaal (bvb onze raadszaal), doucheruimte (bvb via onze sporthallen), … .  Het is voor 
ons moeilijk in te schatten wat een organisator nodig heeft maar wij willen hier zeker mee over 
nadenken en onze infrastructuur ter beschikking stellen in de mate van het mogelijke.  Het is aan 
de kandidaat om in te schatten of in zijn offerte te duiden waar hij op wil kunnen rekenen.   
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Het gemeentepark biedt verschillende mogelijkheden zoals onze evenementenweide of externe 
exploitanten zoals bvb het Kasteel van Brasschaat of de Hemelhoeve.  Onze evenementenweide 
heeft ook verschillende elektriciteitsaansluitingen.  Wij dienen uiteraard wel te waken over de 
draagkracht van ons park en de erfgoedwaarde te respecteren.  Dit kan bij verdere 
onderhandelingen net zoals bij de rest van de infrastructuur nog het voorwerp van gesprek zijn. 
 
7. Uitleenmateriaal  
Wat betreft de uitleenmaterialen van de gemeente, hebben wij een inventaris in bijlage (1) 
gevoegd.  Deze is slechts informatief en niet bindend.   

 
8. Parkeerplaatsen 
Hetzelfde geldt voor wat betreft de beschikbare parkings (zie overzicht per locatie in bijlage 2). De 
informatieve lijst in bijlage is een niet-limitatieve indicatieve lijst van parkeerplaatsen in de 
gemeente Brasschaat. Tevens wordt geen uitspraak gedaan over het beschikkingsrecht over de 
parkeerplaatsen; niet alle parkings worden door de gemeente beheerd. Er worden ook geen 
garanties geboden over de beschikbaarheid tijdens de geplande evenementen.  

 
9. Parcours  
Het parcours dient te worden bepaald door een samenwerking met enerzijds onze diensten inzake 
wegenwerken en onze hulpdiensten; en anderzijds met de organisator.  Dit zal onderdeel zijn van 
het technisch dossier waarvan verwacht wordt dat de kandidaat dit mee opmaakt.  Het parcours 
dient te worden gevalideerd door de Belgian Cycling.  In functie hiervan zullen we met de 
stuurgroep moeten samenzitten na aanduiding van de kandidaat om dit parcours te bestendigen 
en te kijken welke knelpunten er ontstaan.  De gemeente heeft zicht op de mogelijkheden en 
beschikbaarheid maar heeft niet de expertise om een technisch conform parcours uit te zetten. 

 
10. Start in Anwerpen 
Met de stad Antwerpen zijn contacten geweest om de start daar te laten plaats vinden.  De 
kandidaat mag zich op deze randvoorwaarde baseren.  Wij gaan nu uit van 10 andere gemeenten 
rond Brasschaat om de doortocht te maken. 

 
11. Partnerschap 
Wat partnerschap betreft verwijs ik graag naar het bestek waarbij het gemeentebestuur als 
licentiehouder de partner zal zijn, wat ook blijkt uit het voorstel van samenstelling van de 
stuurgroep en de diversiteit van de mensen die het gemeentebestuur hierin zal betrekken.  

 
 
Bijlage 1: lijst uitleenmateriaal 
Bijlage 2: niet-limitatieve indicatieve lijst parkeerplaatsen/parkings in de gemeente Brasschaat 
 
 



Lijst uitleenmateriaal

Product Aantal

MEUBILAIR

Schraagtafel 2m. 90

Schragen 180

Plooitafels 2m. 100

Zitbanken 200

Plooistoelen 550

PODIUMS

Podium 0,27 30

Podium 0,54 112

Trede 0,54 9

Podium 0,75 48

Trede 0,75 9

Mobiel Podium 1

Erepodium 2

VLAGGEN/DOEKEN

Vlaggepaal 7m 30

Vlaggepaal 7m met katrol 8

Belgische Vlag 9

Brasschaat Rood-Wit 19

Vlaamse Leeuw 15

Brasschaat wapenschild 3

Europa 6

Doek groen 28

ALLERLEI

Nadarhekken 400

Nadarhekken rood 220

Fietsnadarhekken 25

Vloeren 300

speetborden 93

vuilbakken 48

verkeerskegels 200

Oplijsting na de stocktelling in februari 2019



Locatie Aantal

Centrum

Bezoekersparking Gemeentehuis 10

Ondergrondse parkeergarage Gemeentehuis 39

Parking BIB 31

Parking Kerkplein 113

Parking Remise (4a) 38

Parking Kasteel (4b) 74

Petanque (3a) 51

Parking Hemelhoeve (3b) 31

Parking Ruiterhal 177

Parking Rua 53

Parking Hemelakkers 88

Parking Hockey 54

Parking Dr. Roosensplein 54

Parking Hemelhoeve/ Parking Azalealaan 182

Sportoase 299

Ons Middelheem (privaat) ?

Begraafplaats Centrum 17

Vagevuurvelden 32

Du Boislei 28

Klina (privaat) ?

Kaart

Kaartseplein 51

Kerk Rustoord 33

Begraafplaats Rustoord 4

Mariaburg

DC Antverpia 35

Sporthal Mariaburg (Annadreef) 17

Vrijwilligerslei (plein) 29

Molen (Molenweg 5) 14

Patio Donk (privé)

Maria-ter-Heide

Voetbal MTH / Beelenlei 5 140

Vliegveld MTH Essensesteenweg 40

Bossaertsstraat 73 73

Texaco St-Jobsesteenweg 10

SOC Tennis 47

Mikerf Kerkedreef 33

DC Maria-ter-Heidehove 71

Driehoek

SB Driehoek Bosaard 53

Drieheem 18

Rerum Novarumlei 4

Bethanie

Ecoparking 110

Provinciaal domein 

Melkerij 259

Sporthal Prova 92


