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MELDINGSFORMULIER 5- JARENVERGUNNING EVENEMENT 

 

 

1. Gegevens aanvrager 

 

Naam aanvrager  :  De heer/mevrouw  ___________________________________ 
  

Naam organisatie  :  _______________________________________________________ 

 

Adres aanvrager/organisatie :  _______________________________________________________ 

 

Postcode en woonplaats  :  _______________________________________________________ 

 

Telefoonnr. (werk/privé) :  __________________________ Mobiele nr: __________________ 

 

E-mail adres   :  _______________________________________________________ 

 

 

2. Gegevens evenement 

 

Naam evenement  : _______________________________________________________ 

 

Kenmerk vergunning 5 jaar : _______________________Geldig tot en met 20 _______________ 

 

Locatie    : _______________________________________________________ 

  

Datum  : ______________________ Begintijd: ______uur  Eindtijd: ____uur 

 

Contactpersoon   :  __________________________ Mobiele nr: __________________ 

 

 

3. Melden  

 

Aantal (verwachte) bezoekers : __________________________________________________ 

 

Verkoop alcoholhoudende dranken :  □ ja  □ nee  

 

Tent (meer dan 50 personen) :  □ ja  □ nee 

 

Verkeersmaatregel  :   □ ja  □ nee 

 

Extra activiteiten   :  ______________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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4. Gemeentelijke voorzieningen 

 

Gebruik gemeentelijke voorzieningen  

water : □ ja □ nee 

 

elektriciteit : □ ja □ nee 

 

aantal ___vuilcontainers : □ ja □ nee 

    

aantal ___ dranghekken  

levering door gemeente : □ ja □ nee 

 

overige:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

5. Opmerkingen en eventuele toelichting: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Handtekening aanvrager:     Plaats/datum: 

 

_________________________________  _____________________________________ 

 

 

 

 

 
Voorschriften vergunning voor de periode van vijf jaar:  

 De activiteit is jaarlijks identiek. E vinden geen substantiële veranderingen plaats; 

 Vinden er wijzigingen plaats, zoals data, de opstelling van tenten/kramen, een andere activiteit, 

contactpersonen, telefoonnummers en andere zaken, dan meldt u dit minimaal 8 weken van te voren; 

 U meldt jaarlijks, uiterlijk 4 weken voorafgaand aan het evenement, aan de gemeente dat het evenement op 

een bepaalde datum doorgang heeft. Eventueel benodigde acties worden dan in werking gezet zoals 

publicatie van het evenement en eventuele wegafzettingen, het informeren van (hulp)diensten, het leveren 

van dranghekken, etc. 

 

Dit formulier levert u uiterlijk 8 weken voor aanvang van het evenement in met 

toevoeging van u de volgende bijlagen: 

- aangepast calamiteitenplan; 

- aangepast draaiboek; 

- bij substantiële wijzigingen: routes / wegafzettingen / plattegrond / tentindeling 

 

schenkt u zwak- alcoholhoudende drank, denkt u er dan aan een aanvraag voor een 

ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet met kopie identiteitsbewijs in te dienen. 


