
 

Ondersteuningsfiche 
Niet toegelaten activiteiten 

Versie van 29/10/2020 

Maximum aantal personen 

 

 September Oktober 
1e Semester 
(voorlopig) 

Indoor 
Niet 

toegelaten 
Niet 

toegelaten 
Niet 

toegelaten 

Outdoor 
Niet 

toegelaten 
Niet 

toegelaten 
Niet 

toegelaten 

 

Hoe melden? 
Altijd: Nog niet van toepassing 

Bijkomend: 

Deze activiteiten zijn voorlopig nog niet toegelaten in Leuven: 

• Bals 

• Activiteiten type ‘fuif’: 

o Fuiven,  TD’s en andere dansfeestjes 

• Activiteiten type ‘cantus’: 

o Cantussen en alle activiteiten bestaande uit gezamenlijke 

drankconsumptie en samenzang, al dan niet door een 

vereniging georganiseerd, op een private of publiek 

toegankelijke plaats. 

• Activiteiten type ‘doop’ 

o Dopen en alle activiteiten op een private of publiek 

toegankelijke plaats waarbij ontgroenings- of andere 

handelingen worden gesteld t.a.v. (eerstejaars)studenten, al 

dan niet gepaard gaande met het verbruik van voedingstoffen 

of drank. 



 

• Georganiseerde activiteiten die geen zuiver culturele of sport-activiteit 

betreffen 

• Horeca-activiteiten 

• Recepties en banketten 

• Markten en kermissen 

• Eetstandjes 

• Evenementen 

• Debatten en lezingen 

• Spelltejesavonden en quizzes 

• Stadsspelen en geoganiseerde groepswandelingen 

• Culturele activiteiten 

• Niet-professionele sportwedstrijden 

• Niet-professionele indoor sportactiviteiten 

Aan te leveren documenten  
bij melding in activiteitenkalender 

 
Niet van toepassing 

Voorwaarden 
 

Niet van toepassing 

 

Door ons aangeboden Ondersteuning 
► Informatieverstrekking op maat 

► Begeleiding bij aanvraagprocedures 

► Begeleiding bij correct invullen CERM-scan 

► Best practices bij opstellen draaiboek e.a. 

► Nakijken draaiboek en crowd management plan 

► Eventuele voorafgaandelijke controleronde ter plaatse 

► Mogelijkheid tot bijstand van andere diensten na 

analyse van het veiligheidsplan 

► Mogelijkheid tot ontlenen van coronagerelateerd 

herbruikbaar materiaal bij Loko 



 

► Mogelijkheid tot het aankopen van coronagerelateerde 

verbruiksgoederen bij Loko 

► Mogelijkheid tot ontlenen van materiaal bij Stad Leuven 

 

Nuttige Contactgegevens  
 

 

Politie Leuven 

Pz.leuven.student@police.belgium.eu 

0032 16 210 929 

 

Stad Leuven 

Preventie@leuven.be (preventiedienst)  

innameopenbaardomein@leuven.be (inname openbaar domein) 

0032 16 210 700 (preventiedienst) 

0032 16 272 100 (inname openbaar domein) 

 

 KULeuven 

lokalen@tech.kuleuven.be (lokalenreservering) 

vgm@kuleuven.be (VGM) 

0032 16 32 21 13 (Lokalenreservering) 

0032 16 32 20 24 (VGM) 

 

UCLL 

Participatiecoach.leuven@ucll.be 
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0032 473 39 52 98 

  

LUCA School of Arts 
 

wendy.claes@luca-arts.be 

0032 24 47 15 16 

LOKO 

 

Loko@loko.be 

0032 16 22 31 09  

 


