
Melding kleine eendaagse evenementen (14-10)

Let op! Het formulier dient 15 werkdagen voor aanvang te worden ingediend!

Dit meldingsformulier is alleen van toepassing voor eendaagse evenementen en indien het evenenement voldoet 
aan alle hieronder genoemde punten:

•	 het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 150 personen en;
•	 het evenement tussen 8.00 en 23.00 uur plaatsvindt en;
•	 het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een 

belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten en;
•	 geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 07.00 uur of na 23.00 uur en;
•	 slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10m2 per object en;
•	 er een organisator is.

Indien het evenement zoals gemeld niet kan plaatsvinden krijgt u binnen 5 werkdagen na ontvangst bericht.

Het meldingsformulier dient volledig te worden ingevuld! In het geval van een niet volledige melding wordt deze niet 
geaccepteerd. 

1. Organisator/Aanvrager:        
o Rechtspersoon (u kunt vraag 2 overslaan)
o Natuurlijk persoon (u kunt vraag 3 overslaan)

2.  Natuurlijk persoon
Naam en voornamen: ………………………………….………………………………………………………………
BSN nr (Burger Service Nummer):……………………………………………………………………………………
Straatnaam en huisnummer: ………………………………………………………………………………………….
Postcode en plaatsnaam: ……………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………………
Emailadres: ……………………………………………………………………………………………………………..
Geboortedatum en plaats: …………………………………………………………………………………………….
06-nummer contactpersoon bereikbaar op locatie tijdens evenement:………………………………………….

3. Rechtspersoon
Naam rechtspersoon:……………………………………………………………………………………………………..
Vestigingsplaats:…………………………………………………………………………………………………………..
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel:………………………………………………………………………………
Vertegenwoordigd door: 
Naam en voornamen: .…………………………………………………………………………………………..:………
Functie ……………………………………………………………………………………………………………………..
Straatnaam en huisnummer:…………………………………………………………………………………………….
Postcode en plaatsnaam:………………………………………………………………………………………………...
Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………………………….
Emailadres:………………………………………………………………………………………………………………...
Geboortedatum en plaats:………………………………………………………………………………………………..
06-nummer contactpersoon bereikbaar op locatie tijdens evenement:……………………………………………
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4. Soort evenement 
Naam evenement en beschrijving van de activiteiten:  
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Omschrijving doelgroep: 
..................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

Geschat aantal bezoekers:  ............................................................................................................................................................................................

Toezicht:                        
inzet professioneel (aantal).............................................................................................................................................................................................
Tel.nr. contactpersoon professioneel toezicht...........................................................................................................................

5. Duur evenement 
Datum .....................................................................  Van ……………uur  tot …………… uur

Eventuele opbouw:  datum. ………………………... ...................   ………………… uur 
Eventuele afbouw:   datum. .……………………….. ...................   ………………… uur

6. Plaats evenement
Naam straat/straten  Vanaf huisnummer(s)  Tot huisnummer(s)        
…............................................................  …………   ………   
…............................................................  ………...    ………
…............................................................  …………   ………

Zijn er parkeerplaatsen aanwezig terrein?  o nee o ja,........stuks.
Is het betaald parkeren? o nee o ja
Zijn er parkeerplaatsen voor invaliden in deze straat/straten ?  o nee o ja
Lopen er één of meer buslijnen door deze straat/straten ?  o nee o ja, lijn………

7. Geluid 
Is er live muziek aanwezig?
o nee  o ja, geef aan welk soort (bv. dweilorkest, popband, jazzband)
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

Hoe wordt de muziek verzorgd? (alleen invullen als er geen live muziek aanwezig is) 
o eigen geluidsinstallatie
o er komt een disc jockey met een geluidsinstallatie of wij huren een geluidsinstallatie
o anders,nl.    
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................  
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Geef een algemene omschrijving van de muziek die ten gehore wordt gebracht (meerdere antw.)
o house o disco  o pop, rock       o dansmuziek (ballroom, latin e.d.) 
o carnavals- of andere feestmuziek o anders, nl. 
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................

8. Verkoop- en promotie-activiteiten 
Wilt u waren en/of goederen te koop aanbieden ?   o nee o ja
Zo ja, welke?
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................  

Wilt u promotie maken voor producten ?     o nee o ja
Zo ja, welke?
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

9. Drankverstrekking
Wordt bedrijfsmatig (tegen betaling) alcoholhoudende drank geschonken? o nee o ja

Zo ja:  Er dient separaat een ontheffing (Artikel 35 Drank- en horecawet) bij de burgemeester van Rijswijk te worden aangevraagd voor het bedrijfsmatig 
verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken voor een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard. Deze kan alléén worden verleend indien de 
drankverstrekking onder onmiddellijke leiding geschiedt van een persoon die in het bezit is van een SVH-Verklaring Sociale Hygiëne.

10.Parkeerhinder
Zijn maatregelen getroffen ter voorkoming van parkeerhinder?   o nee o ja

Zo ja, welke? Zo nee, aangeven waarom dat niet nodig is.
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

11. Veiligheid
Worden voor de onderhavige activiteit veiligheidsmaatregelen getroffen?  o nee o ja
Zo ja, welke? Zo nee, aangeven waarom dat niet nodig is.
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
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Regels:

Indien het evenement doorgang mag vinden dient u zich te houden aan de volgende regels;
1. U zich dient te houden aan de door u ingediende tekening. 
2. De organisatie moet op een eenduidige manier (bijv. door middel van hesjes) herkenbaar zijn, waarbij de persoon 

(eindverantwoordelijke) die als aanspreekpunt moet fungeren voor hulpdiensten bovendien met een rode band om 
arm herkenbaar moet worden gemaakt. 

3. Personen, die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren, of die door hun gedrag aanstoot geven, moeten worden 
geweerd of worden verwijderd.

4. Het langtijdgemiddelde geluidsniveau (LAr,Lt) , veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek mag, bepaald 
overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai (HMRI 1999) van het ministerie van VROM, ter 
plaatse van gevels van woningen niet meer bedragen dan 70 dB(A). Het betreft hier het gemeten muziekgeluidsniveau 
zonder correctiefactoren (geen straftoeslag en geen bedrijfsduurcorrectie).

5. Zondag voor 13.00 uur geen evenementen mogen plaatsvinden.
6. De veiligheid van het publiek mag op geen enkele wijze in gevaar worden gebracht.
7. Bedrijfsmatige verkoop van goederen is verboden. 
8. De aanwezige bomen en beplanting dienen te worden ontzien en waar nodig te worden beschermd.
9. De gebruikte openbare ruimten moeten in nette staat worden achtergelaten.
10. Alle werken en/of eigendommen van de gemeente, die ten gevolge van het gebruik maken van deze vergunning 

worden beschadigd, worden door de gemeente, maar op kosten van de melder, hersteld.
11. Parkeren van (motor)voertuigen dient alleen te geschieden op de aangelegde parkeerplaatsen.
12. Er dient van de zijde van de melder toezicht op het parkeren te worden gehouden.
13. Het terrein waar het evenement wordt gehouden moet te allen tijde bereikbaar zijn voor voertuigen van de Politie, 

Brandweer en de Ambulancedienst.
14. Alle in het belang van de openbare orde, veiligheid en zedelijkheid gegeven aanwijzingen en bevelen van de met 

controle belaste ambtenaren moeten stipt en direct in acht worden genomen.
15. U er zorg voor dient te dragen dat de eventueel aanwezige brandkraan-/put vrij toegankelijk is voor de Brandweer.
16. De kabels voor stroomvoorziening op een hoogte van tenminste 4,20 meter moeten hangen of vastliggen zodat deze 

geen gevaar kunnen vormen voor het publiek. 
17. U bent tevens gehouden te doen of na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om overmatige hinder te 

voorkomen.
18. Omwonenden en aangrenzende woningen dienen door u schriftelijk in kennis te worden gesteld van het evenement 

en de daarmee mogelijk gepaard gaande hinder. Een afschrift van deze kennisgeving dient u bij deze melding bij te 
voegen.

Naar waarheid ingevuld d.d.  …………………………………………………………………..

Handtekening melder …………………………………………………………………..

Dit formulier + ingetekende plattegrond op schaal met alle objecten als
podia, attracties, standplaatsen, looppaden, etc. sturen naar:

De burgemeester van Rijswijk
Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.
Email: horecaloket@rijswijk.nl


