
Meldingsformulier incidentele festiviteit bij een bedrijf die onder 

het Activiteitenbesluit valt (type A en B) (artikel 4:3 van de Algemene 

Plaatselijke Verordening) en 

Aanvraagformulier ontheffing sluitingstijd openbare inrichting 

(artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening) 

 

      

De meeste bedrijven, scholen en verenigingen moeten zich houden aan de geluidsnormen die staan in het 

Activiteitenbesluit. Wilt u een keer een feestelijkheid organiseren? En wilt u daarbij meer geluid maken dan normaal 

mag? Zoals een sportdag of een bedrijfsfeest waar een live band of DJ optreedt. Dan moet u dit vooraf bij ons melden. 

Als wij uw melding accepteren mag u meer geluid maken dan normaal. Hoe doet u bij ons een melding? Stuur dit 

formulier helemaal ingevuld naar ons op. Alle vragen met een * moet u invullen. Wij moeten het formulier minimaal 2 

weken voor de datum van de festiviteit hebben ontvangen. U hoeft niets te betalen voor de melding. Deze melding 

hoeft u niet te doen als de festiviteit op dag valt die is aangewezen als een collectieve festiviteit. Welke dagen dat zijn 

staat op onze website www.oss.nl  Is uw bedrijf een openbare inrichting? Bijvoorbeeld een hotel, restaurant, pension, 

café, cafetaria, snackbar, discotheek, gemeenschapshuis, clubhuis of sportkantine? Dan kan het zijn dat u tijdens de 

festiviteit langer open wilt zijn dan dat u normaal mag. In uw exploitatievergunning staat tot hoe laat u normaal open 

mag zijn. Wilt u langer open zijn? Dan moet u ook nog een ontheffing sluitingstijd aanvragen. Dat kunt u tegelijk met 

dit formulier doen onder punt 3. Voor het aanvragen van de ontheffing moet u € 112,80 betalen aan de gemeente Oss 

(Legesverordening 2013).  

1. Ik ben de aanvrager, dit zijn mijn gegevens 

a. Bedrijfsnaam*  

b. Contactpersoon*                                                                    Man    Vrouw 

c. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel*  

f. (Post) adres*  

__________________________________Straatnaam 

__________________________________Postcode en plaats 

e. E-mailadres  

g. Telefoonnummer*  

h. Ik wil de post over deze melding graag ontvangen 

op* 

 E-mailadres: ____________________________________ 

 Adres:          ____________________________________ 

                      ____________________________________ 

2. De gegevens van de incidentele festiviteit zijn 

a. Het adres waar de incidentele festiviteit wordt 

gehouden is* 

 

__________________________________Straatnaam 

__________________________________Postcode en plaats 

b. Zo heet de incidentele festiviteit*  

c. Telefoonnummer tijdens festiviteit*  

d. De reden van de incidentele festiviteit is een*  Opening      Personeelsfeest      Themafeest      Jubileum 

 Anders, _______________________________________ 

e. Ik geef hier een toelichting over de festiviteit* 

Toelichting: Geef hier bijvoorbeeld aan waarom de festiviteit 

wordt georganiseerd en voor wie. En wat u gaat doen tijdens 

de festiviteit. 

 

 

 

f. De festiviteit is op deze datum* _______-________- 20________  (dd-mm-jj) 

g. Ik ga muziek gebruiken tijdens de festiviteit* 

Toelichting: Als u muziek gebruikt tijdens de festiviteit mag 

dat alleen in een gebouw. Dus niet op het buitenterrein of in 

een tent. 

 Ja, ga naar de volgende vraag (vraag h) 

 Nee, ga naar vraag 2i 

 



h. Ik ga deze soort muziek gebruiken*  rustige achtergrondmuziek 

 mechanische muziek (cd’s) 

 live muziek zonder versterker 

 live muziek met versterker  

 anders, _______________________________________ 

i. De tijden van de festiviteit zijn* van ___________ uur tot uiterlijk _____________ uur 

3. De gegevens van de aanvraag ontheffing sluitingstijd zijn 

a. Tijdens de incidentele festiviteit wil ik langer open 

zijn dan normaal mag. Ik vraag hierbij ook een 

ontheffing sluitingstijd aan* 

Toelichting: Dit geldt alleen voor openbare inrichtingen zoals 

een café, restaurant, gemeenschapshuis of sportkantine. Als 

u hier ‘ja’ aankruist nemen wij uw melding en aanvraag 

samen in behandeling. 

Vult u deze vraag verkeerd in doordat blijkt dat u toch 

langer open wilt blijven dan normaal mag? Dan zien wij dit 

formulier als een melding en aanvraag.  

 

  Ja 

  Nee, de festiviteit valt binnen mijn normale openingstijden. 

  Nee, mijn bedrijf is geen openbare inrichting. Ga naar 3. 

a. Mijn bedrijf mag op de dag van de festiviteit open 

zijn binnen deze tijden* 

Toelichting: In uw exploitatievergunning staan de 

toegestane openingstijden. 

 

van ___________ uur tot uiterlijk _____________ uur 

 

c. Mijn bedrijf ligt* 

Toelichting: Ligt uw bedrijf in het centrum van Oss? Dan 

kunt u 1 keer per kalenderjaar ontheffing van de sluitingstijd 

aanvragen tot uiterlijk 04.00 uur. Als uw bedrijf buiten het 

centrum van Oss ligt kan dat maximaal 4 keer per 

kalenderjaar tot uiterlijk 03.00 uur. 

 

  in het centrum van Oss.  

  buiten het centrum van Oss. 

4. Ik verklaar hierbij dat ik het formulier naar waarheid heb ingevuld  

Naam aanvrager*   

Datum*   

Handtekening*  

 

 

 

Waar moet u dit formulier naartoe sturen? 

Stuur dit formulier helemaal ingevuld naar:  

 Gemeente Oss 

 t.a.v. Balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving 

 Postbus 5, 5340 BA te OSS 

 Fax: (0412) 62 99 35, E-mailadres: baliebml@oss.nl 

Ontvangen wij uw formulier te laat of is het niet helemaal ingevuld? Dan handelen wij uw formulier niet af. De 

reden hiervoor is dat wij uw aanvraag dan niet goed kunnen beoordelen. U mag de incidentele festiviteit dan niet 

houden. U krijgt dan een brief waarin staat dat onze Burgemeester en Wethouders de festiviteit verbieden. 

 

Wat doen wij met uw melding en/of aanvraag? 

Nadat wij uw formulier hebben ontvangen kijken we of u deze compleet en goed heeft ingevuld. Ook kijken we of 

het formulier op tijd is binnengekomen en of er redenen zijn waarom u de incidentele festiviteit niet mag houden. 

Blijkt uit onze eerste check dat de festiviteit mag doorgaan? Dan vragen we advies aan de politie en onze afdeling 

handhaving. Als zij ook aangeven dat u de gemelde festiviteit mag houden dan krijgt u van ons een brief waarin 

wij uw melding met eventuele aanvraag goedkeuren.  


