#180106

OPLEIDING

#MILIEU

milieuzorg tijdens evenementen

€ 250,00 excl. BTW

omschrijving

INTRODUCTIE

Goede milieuzorg is belangrijk bij het organiseren van evenementen. Milieumaatregelen helpen evenementen in goede banen te leiden met
een minimale milieubelasting. Dit is goed voor het milieu, biedt vaak ﬁnancieel voordeel én zorgt voor een positieve uitstraling voor
de organisator .

OMSCHRIJVING

Organisatoren die laten zien dat zij rekening houden met het milieu, kunnen rekenen op steun en sympathie van de bezoekers. Ook bij het
werven van sponsors of subsidie kan actieve milieuzorg de bereidheid tot sponsoring of subsidiëring vergroten.
Voor die milieuzorg zijn goede afspraken nodig - zowel voor de organisator als voor de vergunningverlener en de handhaver die bestuurs- en
strafrechtelijk kan optreden tegen overtredingen.
Speciﬁek naar evenementen toe is er de laatste jaren ook een verdere verstrenging van de milieuwetgeving van toepassing
geworden.
Een aspect waar op gelet moet worden is bijvoorbeeld "afvalmanagement" dat gericht is op het voorkomen en beperken van afval,
bijvoorbeeld veroorzaakt door drankjes, etenswaren en promotiemateriaal, alsook de problematieken met betrekking tot sanitair en andere
afvalwaters.
Maar ook muziek en machines die geluid produceren kunnen hinder en klachten veroorzaken. Om te voorkomen dat evenementen niet (meer)
mogen plaatsvinden door klachten, is het dus zaak om hinder zo veel mogelijk te voorkomen of toch minimaal zo laag mogelijk te houden.
De milieuaspecten die tijdens deze praktijk gerichte opleiding aan bod komen zijn: afvalpreventie, energievoorzieningen,
mobiliteitsmanagement, het voorkomen van geluidshinder, energie- en waterbesparing, sanitair en andere afvalwaters, duurzaam inkopen en
het sparen van groen en bodem.
Door met al deze aspecten rekening te houden wordt ieder evenement gegarandeerd een feest!

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD?

Lokale organisatoren van:
Concerten
Avondmarkten/ kerstmarkten
(openlucht) Fuiven
Allerlei outdoor evenementen
Socio-culturele organisaties
Diverse vereningingen
Jeugd- en ontmoetingscentra
Openbare besturen:
Jeugddienst
Preventiedienst
Milieudienst
Cultuurdienst/ dienst feestelijkheden
Politie
Het bedrijf die een evenement wil organiseren
Uitbaters van kampeerterreinen
Organisatoren van sportevenementen

WWW.ESCALA.BE

PAGINA 1 VAN 3

#180106

programma
Milieuwetgeving en evenementen:
Mogelijks van toepassing zijnde mileuwetgeving op evenementen.
Interpretatie van de wetgeving naar evenementen toe.
Bespreking van relevante milieuaspecten:
Afval
Afvalpreventie: drinken, eten, grootverpakkingen, promotiematerialen
Selectieve inzameling
Vermijden van zwerfvuil
Afvalmanagement:
Opbouw- en afbraakperiode van evenementen
Tijdens de evenementen
Organisatie en medewerkers
Publiek
Afspraken met de afvalophalers en -verwerkers
Mobiliteit
Mobiliteitsplan
Algemene maatregelen
Maatregelen voor diverse verkeersstromen
Bodem en groen
Evenemententerrein
Wateroverlast
Verkeer
Zwerfvuil
Geluid en geluidshinder
Indeling evenemententerrein
Geluidsbeperking aan de bron
Communicatie naar de omwonenden
Energie
Energievoorziening
Energiebesparing
Veiligheidsaspecten met betrekking tot energie
Water
Watervoorziening
Waterbesparing
Sanitaire voorzieningen
Afvoer afvalwaters
Vergunningsplichtige inrichtingen
Afvalwaters
Elektriciteitsproductie
Stalling voertuigen
Opslag brandstoffen
Geluid
Checklist milieuaspecten:
Vraagstelling en uitwisseling van praktische informatie

praktisch
LESDATA
DATUM
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STARTUUR

EINDUUR

LOCATIE

CONTACT

Provincie Antwerpen - Kamp C
Britselaan 20

T: 078 35 39 30
F: 051/268754
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DATUM

STARTUUR

EINDUUR

maandag 14/10/2019

09:30

12:30

maandag 14/10/2019

13:30

16:30

2260 Westerlo

info@escala.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

docent
Oscar Moonen is zaakvoeder van Professional-Consulting. Hij is gespecialiseerd inzake veiligheid en milieu.
Na zijn studies bedrijfseconomie studeerde hij in 1997 af als eerste milieukundig ingenieur aan de PIH te Kortrijk (nu HoWest). Daarna werkte
hij bij de afvalverwerker IMOG waar hij voor de verschillende sites milieucoördinator werd. Sinds 2000 is hij als consultant actief.
Dankzij zijn ervaring en zijn interactieve en dynamische aanpak wordt het initiatief bijzonder leerzaam en aangenaam om te volgen. Hij maakt
u op een professionele manier wegwijs in de materie.
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