
 

 

Melding vergunningvrij 

evenement 

Met dit formulier kunt u bij de gemeente Steenbergen melding doen van een vergunningvrij 

evenement, zoals bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke Verordening. Onder een 

vergunningvrij evenement wordt onder andere verstaan een straatfeest, rommelmarkt of een kleine 

optocht.  

Dit formulier dient uiterlijk 14 werkdagen vóór aanvang van de activiteit te worden 

ingediend bij het College van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Steenbergen, postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Het bezoekadres is Buiten de Veste 1 te 

Steenbergen.  

Het kan zijn dat het voor een goede beoordeling nog om nadere informatie wordt verzocht. U ontvangt 

hiervan dan bericht. 

Evenementgegevens   

Locatie evenement   

   

Datum evenement   

Soort evenement O Straatfeest 

 O Buurtfeest 

 O Kleine braderie 

 O Kleine optocht 

 O Anders nl. :    

     

      

 

Omleiding verkeer en afzetting/afsluiting van terreinen of wegen 

Dient de straat, als dat mogelijk is, voor het evenement te worden afgesloten O Ja* 

 O Nee 

*Informatie over wegafsluitingen zijn te verkrijgen bij de afdeling Realisatie en Beheer. Dit is alleen mogelijk als het evenement 

naar oordeel van de burgemeester geen onoverkomelijke hinder vormt voor het verkeer en de hulpdiensten. 

Er kan alleen worden volstaan met een melding, als u op elk van de onderstaande voorwaarden 

positief (dus met ‘ja’) kunt beantwoorden. Mocht een van de antwoorden ‘nee’ zijn, zult u een 

evenementenvergunning aan moeten vragen. Dit kan via het formulier ‘evenementvergunning’ op de 

gemeentelijke website (www.gemeente-steenbergen.nl) onder gemeentewinkel. 

Er zijn ten hoogste 250 personen op het evenement aanwezig O Ja 

 O Nee 

Het evenement vindt plaats tussen 09:00 uur en 23:00 uur. O Ja 

 O Nee 

Zo ja, wat is het tijdstip van het evenement:    

 

Er is alleen muziek tussen 09:00 uur en 23:00 uur* O Ja 

Indien het evenement op zondag plaatsvindt dan alleen tussen 13:00 uur en 23:00 

uur 

O Nee 

* het maximaal toelaatbare geluidsniveau van 70 dB(A) en 83 dB(C) op de gevels van omringende woningen mag niet worden 

overschreden. 

Er is tijdens het evenement een vrije, onbelemmerde doorgang aanwezig voor O Ja 



 

 

hulpdiensten zoals brandweer, politie en hulpdiensten 

 O Nee 

 

Slechts kleine objecten, zoals tenten, luchtkussens of trampolines, worden geplaatst 

met een oppervlakte van minder dan 50 m
2
 per object* 

O Ja 

 O Nee 

*Indien er meer dan 49 personen tegelijkertijd in een object verblijven, is een tijdelijke gebruiksvergunning nodig. 

Verklaring 
Ik ben ermee bekend, dat:  

O Ik mij dien te houden aan de bovenstaande voorwaarden die gelden voor de melding van een 

eendaags evenement. 

O Ik door deze melding verantwoordelijk ben voor een goede afloop van het evenement en ik 

daarop als zodanig ook kan worden aangesproken. 

  

Evenementenplatform 
Evenementenplatform Steenbergen speelt een coördinerende rol bij de opzet van evenementen in de 

gemeente Steenbergen. U kunt het Evenementenplatform Steenbergen om advies vragen bij de 

organisatie van uw evenement. De expertise van Evenementenplatform Steenbergen kan de kwaliteit 

van uw evenement verhogen, want samen met u wordt bekeken hoe u het maximale uit uw evenement 

haalt. 

Advies en informatie: info@evenementenplatformsteenbergen.nl 

Heeft u er bezwaar tegen dat uw gegevens worden doorgegeven worden aan het 

evenementenplatform? 

Ja  /  Nee 

  

Ondertekening 

O  Ondergetekende verklaard de melding naar waarheid te hebben ingediend. 

 

Evt. organisatie  

Naam  

Straatnaam en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer (overdag)  

Mobiel telefoonnummer  

E-mailadres  

 

Steenbergen, (datum) 

Handtekening  

  

Tips 

Graag willen wij u nog een aantal tips meegeven voor een goed verloop van het evenement: 

- Informeer de omwonende tijdig dat u het evenement gaat houden. Op deze manier zijn ze 

voorbereid. 

- Denk aan de veiligheid van kinderen, als u gebruik maakt van springkussens, trampolines of 

andere speeltoestellen. 

- Plaats objecten, zoals springkussens of tenten, zodanig dat de hulpdiensten voldoende 

doorgang hebben. 

- Wees voorzichtig met barbecues. Plaats deze altijd in de open lucht. 

 Wees alert op overmatig alcoholgebruik onder de aanwezigen en spreek deze zo nodig hierop 

aan. 

 

http://www.evenementenplatformsteenbergen.nl/
mailto:info@evenementenplatformsteenbergen.nl

