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Meldformulier Evenement

Zet u verkeersregelaars in? Wilt u zwak-alcoholische drank verkopen? Wilt u een tent plaatsen waarin 
meer dan 50 personen gelijktijdig aanwezig zijn?  In deze gevallen is een melding niet voldoende. Wilt u het 
aanvraagformulier evenementenvergunning invullen. 

1. Gegevens van de aanvrager
Naam stichting / onderneming / vereniging

Naam en voorletters

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats 

Telefoonnummer

Mobiel nummer

E-mailadres

Website

Eventueel 2e contactpersoon

Naam en voorletters

Telefoonnummer

2. Gegevens van het evenement
Naam evenement

Omschrijving soort evenement

Aantal bezoekers 

Aantal deelnemers

Locatie evenement

Datum en tijd     (dd/mm/jjjj)    van uur    tot  uur
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Op welke data en tijdstippen bouwt u het evenement op? 

    (dd/mm/jjjj) van uur   tot  uur

Op welke data en tijdstippen breekt u het evenement af?

    (dd/mm/jjjj)  van uur   tot  uur

Maakt u gebruik van (versterkt) geluid?

   Ja (versterkt geluid mag maximaal 60 dB (A) bedragen)

   Nee

Wilt u het terrein afsluiten? 

   Ja

    Zo ja, waar is de ingang

    Bij afsluiting van een terrein moet de ingang voor hulpdiensten snel te openen zijn. Bij afsluiting van een weg is 
altijd een persoon aanwezig om deze toegang voor hulpdiensten te ontsluiten.

 
    

   Nee

Wilt u afvalwater lozen?

   Ja

    Afvalwater lozen is niet toegestaan op oppervlaktewater en hemelwaterafvoer. Loost u afvalwater neem dan tijdig 
contact op met afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) via telefoonnummer 14 0342.

   Nee

Wilt u een loterij houden?

   Ja (aanvraagformulier Wet op de Kansspelen bijvoegen)

   Nee

Wilt u aankondigingsborden plaatsen?

   Ja (aanvraagformulier voor het plaatsen van aankondigingsborden bijvoegen) 

   Nee
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Voor en na het evenement vindt een schouw plaats van het door u gebruikte gemeentelijk terrein. U neemt  
hiervoor tijdig contact op met de afdeling Beheer Openbare Ruimte via telefoonnummer 14 0342. 

Voeg bij de melding:
• een programma van alle activiteiten
• een indelingstekening van het evenemententerrein waarop alle objecten zoals kramen, tenten en 

toegangswegen zijn vermeld
• een route wanneer u een fietstocht organiseert

Ondergetekende verklaart uitdrukkelijk zich te houden aan alle voorschriften zoals opgenomen in de nadere regels 

bij een meldingsplichtig evenement.

Aldus naar waarheid ingevuld

    
Naam          Handtekening (n.v.t. bij digitaal verzenden)

 (dd/mm/jjjj)   
Datum          Plaats

Ik ga ermee akkoord dat de melding electronisch wordt afgehandeld via het door mij opgegeven   
 e-mailadres.

Na positieve beoordeling van uw melding ontvangt u een bevestiging. Hierbij zijn gevoegd de nadere regels 
op basis van artikel 14 van de APV en ontvangt u de richtlijnen van de Veiligheids- en Gezondheidsregio 
Gelderland Midden (VGGM) en de richtlijnen van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) 
waaraan u zich houdt.
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