FORMULIER MELDINGPLICHTIG EVENEMENT (Zie toelichting op bladzijde 4 voor termijn
indiening)
Voor het organiseren/houden van evenementen heeft u een vergunning nodig. In sommige gevallen is een melding
voldoende. Op de vierde pagina van dit meldingsformulier vindt u de randvoorwaarden waaraan een evenement
moet voldoen zodat een melding genoeg is. Er kunnen echter omstandigheden zijn waardoor de burgemeester uw
evenement verbiedt of beslissen dat alsnog een vergunning noodzakelijk is. Bij twijfel is vroegtijdig aanvragen dus
belangrijk.

1.

Gegevens van de melder/organisator

Achternaam en voorletters

________________________________________________  m  v

Straat en huisnummer

_______________________________________________________

Postcode en woonplaats

_______________________________________________________

Telefoonnummer(s)

Privé:
__________________________
Tijdens kantooruren:
__________________________
Mobiel nummer:
__________________________
Telefoonnummer tijdens evenement:____________________

E-mailadres

_________________________________________________

Indien van toepassing:
Namens stichting/vereniging/onderneming _____________________________________________
Straat en huisnummer

_________________________________________________

Postcode en woonplaats

_________________________________________________

Kamer van Koophandel nummer

_________________________________________________

2.

Korte omschrijving van uw evenement

Omschrijving van het evenement:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Maakt u gebruik van een programma? Wilt u deze dan aan dit formulier toevoegen?

3.

Datum en tijdstip

Wanneer wordt het evenement gehouden?
Datum: ____________ van _______ uur tot ___________ uur

4.

Deelnemers en bezoekers?

Hoeveel deelnemers verwacht u?
Hoeveel bezoekers (publiek) verwacht u?

_________ deelnemers
_________ bezoekers

Totaal

__________

5.

Locatie

Waar wordt het evenement gehouden?
 in een gebouw
 in de openlucht
 een terrein of perceel (waaronder wegbermen en groenstroken; vraag 5a
invullen)
 de openbare weg (alleen voor wegen, rijbanen en fietspaden; vraag 5b
invullen)
5a. Gebouw of terrein
Straat en huisnummer

________________________________________________________

Postcode en woonplaats

________________________________________________________

Wie heeft toestemming gegeven voor gebruik van het gebouw of terrein?
 het terrein is in beheer bij de gemeente
 eigenaar
 huurder
Naam van de eigenaar/huurder

___________________________________________  m  v

Staat en huisnummer

__________________________________________________

Postcode en woonplaats

__________________________________________________

5b. Openbare weg
Het evenement vindt plaats op de volgende locatie: ________________________________________
_________________________________________________________________________________

6.
Gebruik materialen en ondersteuning niet-commerciële evenementen
(alleen mogelijk bij beschikbaarheid)
Wilt u voor de inzameling van het afval een of meer containers van de gemeente gebruiken?
 Nee
 Ja, ________ x kliko’s
en/of
________ x 1100 liter rolcontainers
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Wilt u drang- of afzethekken plaatsen?
 Nee
 Ja, aantal dranghekken ______ stuks

afzethekken _________ stuks

overig _________________________________________________________________________
Voor meer informatie over het gebruik van gemeentelijke materialen kunt u contact opnemen met de
afdeling Openbare Werken, telefoonnummer (010) 593 94 444.

7.

Opmerkingen en eventuele toelichting

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Naar waarheid ingevuld d.d.

__________________________

Handtekening aanvrager

__________________________
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TOELICHTING

Eisen voor een klein meldingplichtig evenement
Het is voldoende een evenement te melden en geen evenementenvergunning aan te
vragen, wanneer het valt onder het door de burgemeester aangewezen evenementen
vallende onder het begrip klein evenement.
Door de burgemeester zijn aangewezen onder het begrip klein evenement:
1. activiteiten die geen tot weinig overlast geven, zoals bijvoorbeeld een buurtfeest of –barbecue,
privé-feest of een kleine (kinder)snuffelmarkt, waarbij:
a. het gelijktijdig aantal bezoekers niet meer bedraagt dan 150;
b. er geen omroepactiviteiten plaatsvinden en er geen sprake is van elektronisch
versterkte muziek een en ander boven 50 dB(A);
c. de activiteiten plaatsvinden op één locatie;
d. eventueel alcoholhoudende drank alleen om niet wordt geschonken;
e. geen tenten, podia en andere tijdelijke bouwwerken worden geplaatst (partytenten,
stoelen, afzetmiddelen en kleine voorwerpen zijn toegestaan;
2. schoolfeesten en door een school voor leerlingen georganiseerde wedstrijden;
3. feesten of wedstrijden georganiseerd door kinderdagverblijven, speeltuinverenigingen,
kinderenboerderijen, scouting etc., waarbij het hiervoor onder 1, a tot en met e, van
overeenkomstige toepassing is
4. (her)openingshandelingen, zoals bijvoorbeeld de (her)opening van een weg, gebouw, bedrijf,
waarbij het hiervoor onder 1, a tot en met e, van overeenkomstige toepassing is;
5. optochten binnen de bebouwde kom;
6. optochten buiten de bebouwde kom over uitsluitend voet- of fietspaden zonder een provinciale
weg te kruisen;
7. herdenkingsdiensten op 4 en 5 mei;
8. oplaten van ballonnen (geen ballonvaart)
Termijn indienen
De melder/organisator van de activiteiten genoemd onder punt 1 moet uiterlijk 15 werkdagen
voorafgaand aan het verrichten van de activiteiten daarvan schriftelijk melding doen aan de
burgemeester. De organisator van de overige activiteiten moet uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand
aan het verrichten van de activiteiten daarvan schriftelijk melding te doen aan de burgemeester.
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