Meldingsformulier klein evenement

Kleine evenementen hoeft u alleen te melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor dus geen vergunning aan te
vragen. Een evenement is ‘klein’ als het voldoet aan de volgende voorwaarden:
• Het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 250 personen
• De activiteiten plaatsvinden tussen 09.00 uur en 24.00 uur;
• Geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 07.00 uur of na 23.00 uur, danwel in dit tijdsbestek het
maximaal toelaatbare geluidsniveau van 70 dB(A) en 83 dB(C) op de gevels van omringende woningen
niet wordt overschreden;
• De activiteiten geen belemmering vormen voor het verkeer en de hulpdiensten; en
• Slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 50 vierkante meter per
object.
Door dit formulier in te vullen, kan de gemeente beoordelen of uw evenement een klein evenement is, of dat u
een vergunning nodig heeft. U dient te allen tijde een programma/draaiboek en een situatietekening van de
evenementenlocatie bij te voegen.
Let wel: voor het tegen betaling verstrekken van zwak alcoholische dranken heeft u een ontheffing van de
Drank- en Horecawet nodig. Zie hiervoor het formulier ontheffing Drank- en Horecawet op de website van de
Gemeente Bergen op Zoom.
1. Uw gegevens
Naam vereniging/stichting/etc:
Naam aanvrager:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
06 nr. tijdens evenement:

06-

E-mail adres:
2. Beschrijving evenement
Omschrijving evenement:
Datum:
Begintijd:
Eindtijd:
Verwacht aantal aanwezigen
Locatie
3. Verkeer en hulpdiensten
Wilt u i.v.m. de (verkeers)veiligheid een straat afsluiten?
Zo ja, welke stra(a)t(en)?
Zet u verkeersregelaars in om op de openbare weg
verkeersregelend op te treden?

ja*

nee

ja**

nee

Neemt u parkeerplaatsen in gebruik?

ja, vrij parkeren

ja, betaald***

nee

* Let op: u mag geen doorgaande wegen afsluiten. U dient te allen tijde zelf zorg te dragen voor wegafzettingen met
bebording conform de Wegenverkeerswet 1994.
** Een evenementenverkeersregelaar is een persoon, ouder dan 16 jaar, die bij evenementen, veelal als vrijwilliger,
eenvoudige verkeersregelende taken verricht ter ontlasting van de politie. Verkeersregelaars zijn noodzakelijk als
tijdens een evenement gebruik gemaakt wordt van de openbare wegen. Verkeersregelaars worden aangesteld door
de burgemeester, na een e-learning. Voor vragen hieromtrent kunt u een e-mail sturen naar
evenementenloket@bergenopzoom.nl
*** Indien u betaalde parkeerplaatsen in gebruik neemt tijdens het evenement dient u contact op te nemen met
Parkeer Beheer B.V. (0164- 660900) voor het aanvragen van de nodige parkeerontheffing(en).

4. Muziek
Brengt u tijdens het evenement geluid / muziek ten
gehore?
Zo ja, op welke manier wordt geluid / muziek
geproduceerd?

ja

nee

Wilt u een partytent plaatsen??

ja*

nee

Zo ja, wat zijn de afmetingen van de partytent?
Wilt u andere objecten plaatsen, zoals een luchtkussen,
podium of parasols?
Zo ja, hoeveel objecten en wat zijn de afmetingen?

ja*

nee

5. Objecten

* De partytent dient aan alle 4 de zijden open te zijn en mag een maximale afmeting hebben van 5m. x 10m.

6. Opmerkingen

7. Ondertekening
Met de ondertekening van dit meldingsformulier verklaart de ondergetekende de aanvraag naar waarheid te hebben
ingevuld.
Naam aanvrager:
Plaats:
Datum:

Handtekening:

