
 

Afdeling 7 Evenementen 
 

Artikel 2:24 Begripsbepaling 
 
    · 1. In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van 

vermaak, met uitzondering van: 
 

        o        a.  bioscoopvoorstellingen; 
        o        b.  markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet  en artikel 5:22  

van deze verordening; 
        o        c.  kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen; 
        o        d.  het in een inrichting in de zin van de Drank en Horecawet  gelegenheid geven tot dansen; 
        o        e.  betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;   
        o        f.  activiteiten als bedoeld in artikel 2:9 en 2:39 van deze verordening.  
 
    · 2. Onder evenement wordt mede verstaan: 
        o        a.  een herdenkingsplechtigheid; 
        o        b.  een braderie; 
        o        c.  een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3 van deze verordening, op de 

weg; 
        o        d.  een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg of op openbaar water; 
        o        e.  een klein evenement; 
        o        f.  door de burgemeester aan te wijzen categorieën vechtsportwedstrijden of -gala’s. 
 
    · 3. Onder klein evenement wordt verstaan een kleinschalige activiteit die niet langer duurt dan één dag 

en die zich in de openbare ruimte afspeelt met als doel vermaak en ontspanning te bieden, zoals een 
straatfeest of buurtbarbecue.  

 

Artikel 2:25 Evenement 
 
    · 1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren. 
 
    · 2. Geen vergunning is vereist voor een klein evenement, indien: 
        o        a.  op zondag tot en met donderdag het evenement eindigt om 23.00 uur; 
        o        b.  op zaterdag (vrijdagnacht) en zondag (zaterdagnacht) het evenement eindigt om 01.00 uur; 
        o        c.  doorgaande wegen of ontsluitingswegen niet geblokkeerd worden en zorg gedragen wordt 

voor een vrije doorgang voor hulpdiensten van minimaal 3,5 meter breedte en 4,2 meter 
hoogte; 

        o        d.  geen glaswerk, aardewerk ed. wordt gebruikt; 
        o        e.  geen sprake is van overmatige geluidhinder; 
        o        f.  de organisator uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding 

heeft gedaan aan de burgemeester; 
        o        g. de omwonenden vooraf door de organisator worden geïnformeerd over het evenement; 
        o        h. de locatie in de oorspronkelijke staat wordt achtergelaten.  
 
    · 3. De burgemeester kan binnen 5 dagen na ontvangst van de melding besluiten om alsnog aanvullende 

voorwaarden dan reeds vermeld in lid 2 op te leggen en ook besluiten het organiseren van een 
evenement als bedoeld in lid 2 te verbieden, indien daardoor de openbare orde, de openbare 
veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt. 

 



    · 4. Het verbod van het eerste lid geldt niet voor een wedstrijd op of aan de weg, voorzover in het 
geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 10  juncto 148, van de Wegenverkeerswet 1994. 

 
    · 5. De burgemeester weigert een vergunning als bedoeld in het eerste lid voor vechtsportwedstrijden of 

–gala’s indien de vergunningsaanvrager van slecht levensgedrag is. 
 

Artikel 2:25A Terugkerende evenementen 
 
    1. Voor jaarlijkse terugkerende evenementen die in dezelfde vorm en op dezelfde locatie plaatsvinden, 

worden evenementenvergunningen voor 5 jaar verleend. 
 
    2. Deze vergunning is niet afhankelijk van de grootte van het evenement. 
 
    3. Onder deze bepaling vallen in elk geval in beginsel de volgende evenementen: 
        a.       Parkpop in Ilpendam 
        b.       Broekpop en de Broeker Feestweek inclusief Jaarmarkt in Broek in Waterland 
        c.       De Havenfeesten op Marken 
        d.       De Gouwzeemarkten, Korendag, Meezingfestival, Jan Haringrace, Palingrookwedstrijd, 

Boekenmarkt, Sinterklaasuittocht en de Winteravond Straattheater in Monnickendam 
        e.        De Koningsdagvieringen, braderieën, kermissen en Sinterklaasintochten in de Waterlandse 

kernen. 
 

Artikel 2:26 Ordeverstoring 
 
Het is verboden bij een evenement de orde te verstoren. 


