Evenementenmelding
Met dit formulier meldt u een evenement bij de gemeente.
Voorwaarden
Let op: indien u één van de onderstaande vragen met 'ja' beantwoordt, moet u een vergunning aanvragen voor het evenement. Het formulier hiervoor vindt u op www.oldebroek.nl. Indien u alle vragen
met 'nee' beantwoordt, kunt u verder gaan met het melden van het evenement op de volgende pagina.
1. Zijn er bij het evenement meer dan 500 personen aanwezig?
□ Ja

□ Nee
2. Wordt een onevenredige belemmering* gevormd voor verkeer en/of hulpdiensten?
□ Ja

□ Nee
* Bij een onevenredige belemmering kunnen verkeerssituaties gevaar opleveren en kunnen hulpdiensten het
terrein moeilijk of niet bereiken. Dit wordt onaanvaardbaar geacht als onderdeel van een vergunningvrij evenement.

3. Start het evenement voor 07.00 uur of eindigt het na 24.00 uur?
□ Ja

□ Nee
4. Wordt er versterkte muziek ten gehore gebracht vóór 07.00 en na 23.00 uur?
□ Ja

□ Nee
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1. Persoonlijke gegevens aanvrager
Voornamen
Achternaam
Burgerservicenummer
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

2. Gegevens organisatie/vereniging/stichting
Naam
__________________________________________________
KvK-nummer
__________________________________________________
3. Gegevens contactpersoon tijdens evenement
Voornaam en achternaam
__________________________________________________
Telefoonnummer
__________________________________________________
4. Gegevens evenement
Datum
Begintijd
Eindtijd

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Geef een korte omschrijving van het soort evenement
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Is het evenement openbaar?

□ Ja □ Nee
Beschrijf de locatie van het evenement*
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
* Voeg indien mogelijk een situatieschets bij van de locatie.

Heeft u toestemming van de eigenaar van het terrein?

□ Ja □ Nee
Welke objecten gaat u op het terrein plaatsen?
__________________________________________________________________________________
Verwacht aantal bezoekers op het evenement? ___________________________________________
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5. Risico-inschatting van het evenement
Wordt er versterkte muziek ten gehore gebracht?

□ Ja (zo ja, dan moet u ook een geluidsontheffing aanvragen)
□ Nee
Wordt er alcohol geschonken?

□ Ja (zo ja, dan moet u ook een ontheffing art. 35 Drank- en horecawet aanvragen)
□ Nee
Op welke doelgroep is het evenement gericht? (meerdere antwoorden mogelijk)*

□ Kinderen t/m 16 jaar
□ Jongeren van 17 t/m 24 jaar
□ Volwassenen van 25 t/m 55 jaar
□ Volwassenen van 56 en ouder
□ Groep mensen met beperking
6. Regels en akkoordverklaring
Bij het houden van een evenement horen regels en spelregels. Lees deze goed door.
Algemene regels bij meldingplichtige evenementen
 Voor andere vergunningplichtige activiteiten, zoals het verstrekken van alcoholhoudende dranken,
het ten gehore brengen van versterkte muziek, activiteiten met consequenties voor de verkeersveiligheid, activiteiten in combinatie met kamperen zijn ontheffingen noodzakelijk. Deze staan los
van het houden van meldingplichtige evenementen;
 voor het ten gehore brengen van versterkte muziek zijn uitgangspunten uit het Geluidbeleid bij
evenementen gemeente Oldebroek 2010 van toepassing;
 het evenement heeft een incidenteel karakter (maximaal twee keer per jaar);
 er worden geen afvalstoffen verbrand buiten een inrichting (bijvoorbeeld hutten en bomen). Het
gebruik van een barbecue valt hier niet onder.
Naast de algemene regels gelden voor meldingplichtige evenementen spelregels
 De gemeente of derden mogen geen schade lijden als gevolg van het evenement. Hiervoor dient u
passende maatregelen te nemen.
 Aanwijzingen door bevoegde ambtenaren van de gemeente Oldebroek, brandweer en de politie in
het belang van de openbare orde en veiligheid dienen direct en stipt te worden opgevolgd.
 Direct na afloop van het evenement dient u de directe omgeving schoon en onbeschadigd op te
leveren. Mocht dit na beoordeling van de gemeente Oldebroek niet zijn gebeurd dan laat de gemeente dit uitvoeren op kosten van de aanvrager.
 Doorgangen mogen niet worden geblokkeerd. Aanwonenden moeten hun eigen perceel kunnen
blijven bereiken.
 Hulpdiensten moeten een object tot minimaal 30 meter kunnen bereiken. De minimale doorgang
is 3,5 meter breedte en de minimale doorrijhoogte is 4,2 meter.
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Eventuele overlast dient u tot het minimum te beperken.
U zorgt ervoor dat er in de omgeving geen parkeerprobleem ontstaat ten
gevolge van het evenement.
Aan- of omwonenden dienen minimaal één week voorafgaand aan het evenement op de hoogte
te worden gebracht.
Aanwezige waterwinpunten voor de brandweer dienen vrij te worden gehouden van alle mogelijke obstakels.
Kramen waar snacks en overige etenswaren worden gebraden, gebakken en of gefrituurd dient
minimaal één goedgekeurde brandblusser met een inhoud van 6 liter bij de kraam te hebben. Tevens dienen de bak- en braadinrichtingen voorzien te zijn van afsluitbare deksels.
Er mag in geen geval gebruik worden gemaakt van LPG.
Bij het gebruik van flessengas mogen uitsluitend goedgekeurde flessen en regelaars worden gebruikt. De gasslangen mogen niet poreus en niet ouder dan twee jaar zijn. De gasslangen dienen
met slangenklemmen bevestigd zijn.
De eventuele reserve gasflessen dient beperkt te blijven en mogen in geen geval in de directe
nabijheid van een bak- en braadinrichting staan.
Een eventueel luchtkussen moet voldoen aan de voorwaarden zoals die zijn opgenomen in de
Warenbesluit attractie- en speeltoestellen en te zijn voorzien van een typegoedkeuring. Er dient
verder bij het luchtkussen een gebruikshandleiding te zitten waar alle relevante gegevens op staan
vermeld voor een veilige opstelling en gebruik van het luchtkussen.
Tijdens het evenement zorgt u voor minimaal 1 opgeleide en herkenbare EHBO’er.
Tijdens het evenement zorgt u voor voldoende toiletvoorzieningen.
Deze melding, of een kopie van de melding, moet u kunnen tonen tijdens het evenement.

Ik heb kennis genomen van de algemene- en spelregels bij evenementen en ga hiermee akkoord:

□ Ja □ Nee
7. Ondertekening
De ondergetekende verklaart dat de op dit formulier ingevulde gegevens naar waarheid zijn verstrekt
en direct omwonenden uiterlijk een week voor aanvang van het evenement te informeren.
Naam aanvrager
Datum

______________________________________________
______________________________________________

Handtekening

______________________________________________

8. Versturen aanvraag
Het volledig ingevulde formulier met eventueel een situatieschets van de locatie en het verkeersplan
stuurt u naar:
Gemeente Oldebroek
Team KCC
Raadhuisplein 1
8096 CP Oldebroek
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