Meldingsformulier klein evenement

Aanvrager
Naam organisatie
Adres
Postcode en woonplaats
Naam contactpersoon
Telefoonnummer
E-mailadres
Aanvraag

Melding voor het organiseren van een kleine evenement, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, als
bedoeld in artikel 2:24 en 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 2010(APV).
Naam evenement
Locatie
(Situatietekening/schets toevoegen)

Kern
Datum
Tijd

van

uur t/m

uur

Informatie aanvraag
Wat is de bedoeling van het evenement?
Welke activiteiten vinden plaats tijdens
het evenement?
Hoeveel bezoekers/deelnemers worden
verwacht?
Wat is de doelgroep van het evenement?

Wordt er een (party)tent geplaatst?
Zo, ja waar en wat zijn de afmetingen?

o
o
o
o
o

tot 18 jaar
18 jaar tot en met 25 jaar
25 jaar en ouder
ouder dan 55 jaar
alle leeftijden

o Ja
o Nee
afmetingen:

m x

m=

m2

m x
m x

m=
m=

m2
m2

(locatie tent op de situatietekening aangegeven)

Worden er andere objecten dan een tent o Ja
geplaatst?
o Nee
Zo, ja wat, waar en de afmetingen?
object(en):
(locatie object(en) op de situatietekening aangegeven) afmetingen:
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Wilt u gebruik maken van een
gemeentelijke stroomvoorziening?

o
o

Ja
Nee

(voor gebruik van stroom van de gemeente wordt een
vergoeding in rekening gebracht).

Opmerkingen
Hier kunt u eventuele opmerkingen of toelichting vermelden:

Checklist bijlagen
Welke bijlagen dient u mee te sturen:
o Situatietekening
(Als de tekening ontbreekt wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen).

Ondertekening

Door dit aanvraagformulier te tekenen geeft u aan dat u een klein evenement wilt organiseren dat voldoet aan
de voorwaarden voor een klein evenement zoals opgenomen in artikel 2:25 van de APV.
Plaats
Datum
Handtekening

Kosten
Aan de behandeling van een melding zijn geen kosten verbonden.
Voorwaarden organiseren van een klein evenement
Aan het organiseren van een klein evenement of festiviteit zijn de volgende voorwaarden verbonden:
− het aantal aanwezigen mag niet meer dan 50 personen bedragen;
− op zondag tot en met donderdag eindigt het evenement om 23.00 uur;
− op zaterdag (vrijdagnacht) en zondag (zaterdagnacht) eindigt het evenement om 01.00 uur;
− doorgaande wegen of ontsluitingswegen worden niet geblokkeerd en er wordt zorg gedragen voor een
vrije doorgang voor hulpdiensten van minimaal 3,5 meter breedte en 4,2 meter hoogte;
− er wordt geen glaswerk, aardewerk ed. gebruikt;
− er worden slechts kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object;
− er wordt geen muziek ten gehore gebracht vóór 09.00 uur en na 23.00 uur;
− er is geen sprake van overmatige geluidhinder;
− de organisator dient uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan een melding in bij de
burgemeester;
− de omwonenden worden vooraf door de organisator geïnformeerd over het evenement;
− de locatie wordt in de oorspronkelijke staat achtergelaten;
Als u niet aan één of meer voorwaarden voldoet, bent u verplicht om een evenementenvergunning aan te
vragen.
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Voorschriften
Ook willen wij het volgende onder uw aandacht brengen:
− Wanneer de melding niet minimaal 10 werkdagen voor dat het kleine evenement plaatsvindt wordt
ingediend of relevante gegevens ontbreken, kan het bevoegde bestuur besluiten de melding niet in
behandeling te nemen.
− U bent in alle redelijkheid verplicht om maatregelen te treffen om te voorkomen, dat de gemeente en/of
derden schade lijden als gevolg van uw evenement;

−
−

De gemeente is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm ook, ook niet richting derden, ontstaan
door gebruikmaking van deze melding.
Eventuele schade die wordt toegebracht aan eigendommen van de gemeente worden op uw kosten
hersteld.

Indiening aanvraag
U kunt dit formulier e-mailen naar gemeente@waterland.nl of sturen naar:
Gemeente Waterland
Afdeling Algemene en Juridische Zaken
Postbus 1000
1140 BA Monnickendam

Akkoordverklaring gemeente Waterland
Melding akkoord?
o JA
o NEE
Plaats

Monnickendam

Datum
Paraaf
Gemeentestempel

Pagina 3 van 3

