Cultuurdienst
GEMEENTE NIJLEN

REGLEMENT
FOTO EN FILMOPNAMES
FOTOFORT VAN KESSEL

Gidsenwerking
FORT KESSEL

Contactpersoon
Annelies Tack
Rechtstreeks nummer
03 410 03 71
E-mailadres
cultuur@nijlen.be

FORMELE OMKADERING
1. Collegebeslissing van 22 december 2008
2. Gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2013
3. Protocol afgesloten tussen Gemeente Nijlen, ANB, Gidsenwerking Fort Kessel en Natuurpunt
vzw

AANVRAGEN
•

•

•

•

Aanvragen voor het nemen van foto's of filmopnames moeten worden voorgelegd aan het
College van Burgemeester en schepenen.
schepenen. De aanvragen worden bezorgd aan de
cultuurdienst,, waar de dossiers worden opgevolgd.
Het retributiereglement stelt dat voor aanvragen van personen, niet woonachtig in Nijlen,
een forfaitair bedrag van € 100,00 per dag wordt aangerekend, ongeacht het aantal uren.
Aanvragen van personen, woonachtig te Nijlen, zijn gratis.
Aanvragen voor opnames tussen 15 mei en 30
3 september vormen geen gevaar voor de
winterslaap van de vleermuizen. Voor aanvragen buiten deze periode gelden strengere
regels.
Alle goedgekeurde aanvragen worden doorgegeven aan de fortwachters voor begeleiding en
aan de gidsenwerking ter informatie.

TOEZICHT & REGELS
•

•
•
•

Elke film- of fotoshoot gebeurt
geb
onder toezicht van de fortwachters om de veiligheid te
garanderen en naleving van de afspraken te bewaken. De aanvrager neemt zelf contact op met
de fortwachter voor het maken van de concrete afspraken. De fortwachter is aanwezig tijdens
de volledige duur van de opnames.
De locaties waar de vleermuizen huizen,
huizen, moeten het hele jaar door gevrijwaard blijven.
Er mag geen rook of vuur gemaakt worden in het gebouw.
Voor foto- of filmopnames worden enkel het bruidspaar, de fotograaf en een beperkt gevolg
toegelaten die vereist zijn voor de foto's. Er kan nooit een receptie of feest met extra
genodigden aan gekoppeld worden. Voor aanvragen tussen 30 september en 15 mei geldt dat
enkel kleine groepjes (bruidspaar
(bruidspa - eventueel bruidskindjes - fotograaf - max. 1 begeleider)
het fort mogen betreden en de stilte ten allen tijde zoveel mogelijk moet gerespecteerd
worden.

NIET NALEVING
Bij niet naleving van bovenstaand reglement, behoudt de fortwachter (in naam van Gemeente
Nijlen) het recht om de opnames stop te zetten.
zetten
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