Melding “Niet belastend evenement”
(volgens artikel 2:24 Apv, gemeente Zwartewaterland)
Als u een evenement wilt organiseren kunt u wellicht volstaan met het invullen
en indienen van dit meldingsformulier.
Het evenement moet dan voldoen aan de volgende voorwaarden:
a. Het duurt maximaal 1 dag.
b. Het gaat om één van de volgende activiteiten;
optocht, wandel- of fietsactiviteit, kaartleesrit;
rondgang, serenades en dergelijke door muziekverenigingen;
buurtbarbecue, straatfeest, verenigingsfeest,
> plaatst u objecten (tent, barbecue, springkussen, etc.) dan dient u een
inrichtingstekening met dit meldingsformulier mee te sturen.
c. Het vindt plaats op (dag) en duurt tot (eindtijd);
maandag, dinsdag, woensdag óf donderdag en duurt tot 22.00 uur;
vrijdag óf zaterdag tot 23.00 uur.
d. Er wordt alleen achtergrondmuziek ten gehore gebracht, met een maximum van 50 dB(A)
op de gevel van de omliggende woningen.
e. Het vindt niet plaats op de rijbaan of (brom)fietspad en vormt geen belemmering voor de
hulpdiensten.
f. De aanwezige brandkranen in/bij de straat/straten zijn vrijgehouden voor blusvoertuigen
en hier kan onbelemmerd gebruik van worden gemaakt.
g. Er is een aanwijsbare organisator. Dit kan zowel een natuurlijk als een rechtspersoon zijn
(welke bekend is bij de burgemeester).
Wanneer u niet voldoet aan bovenstaande eisen, dient u een vergunning aan te vragen voor
het evenement op grond van artikel 2:25 Apv van de gemeente Zwartewaterland. Hiervoor
dient u het aanvraagformulier evenementen in te vullen en op te sturen.
Persoonlijke gegevens
Naam aanvrager:
Adres aanvrager:
Postcode, woonplaats:
Telefoonnummer:
Contactpersoon tijdens evenement:
(Mobiel) telefoonnummer bereikbaar
tijdens het evenement:

De te organiseren activiteit
Naam Evenement
Wat wilt u organiseren, welke activiteiten?
Locatie evenement (Straatnaam,
woonplaats):
Datum evenement:
Tijdstip (begin- en eindtijd) evenement:
Plaats u objecten (tent, luchtkussen etc)

Nee / ja, wat voor objecten:

Aan te leveren overige
Bij deze melding dient u een plattegrond mee te sturen met daarop aangegeven de
activiteit en de eventueel te plaatsen objecten.

Overige voorwaarden:
1. Het formulier moet uiterlijk 21 dagen voorafgaand aan het evenement zijn ontvangen
door de gemeente om in behandeling te worden genomen;
2. De direct omwonenden moeten tijdig worden geïnformeerd over het plaatsvinden van
het evenement;
3. Eventuele aanwijzingen van gemeentelijke toezichthouders, de politie en/of de
brandweer dienen onmiddellijk en stipt opgevolgd te worden;
4. De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade toegebracht
aan of veroorzaakt door derden, die direct of indirect voortvloeit uit het evenement;
5. Voor zover voor het evenement gebruik wordt gemaakt van particuliere gronden,
wordt geacht dat de terreineigenaar toestemming heeft verleend;
6. Na afloop van het evenement moeten de straten/groenstroken worden
schoongemaakt. Als de gemeente hiervoor zorg moet dragen, worden de kosten
hiervoor in rekening gebracht bij de aanvrager.

Ondertekening:
Plaats:

Datum:

Dit formulier sturen naar:
Gemeente Zwartewaterland
Team Vergunningverlening
Postbus 23
8060 AA HASSELT

Handtekening aanvrager:

of per mail: info@zwartewaterland.nl

Indien binnen 14 dagen na ontvangst van het meldingsformulier door de burgemeester geen
tegenbericht is verzonden, kan het evenement zoals gemeld plaatsvinden.

