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Aanvraagformulier voor het houden van een evenement  
 

Dit aanvraagformulier is bedoeld voor het aanvragen van een evenementenvergunning. Voor het doen 
van een melding van een klein evenement, is een ander formulier beschikbaar op onze website.  
 
De aanvraag voor een evenementenvergunning moet 12 weken voor de aanvang van het evenement 
zijn ingediend.  
 
Evenementenloket 
Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Heeft u vragen over de stukken die u moet 
aanleveren? Of heeft u wellicht andere vragen? Bij het evenementenloket kunnen wij u op weg helpen. 
U kunt uw vragen mailen naar info@gemeente-steenbergen.nl of bellen via telefoonnummer 14 0167. 
Of u kunt een afspraak maken via onze website voor een bezoek aan het evenementenloket. Het 
bezoekadres is Buiten de Veste 1 te Steenbergen. 
 
Nadere gegevens 
Het kan zijn dat het voor een goede beoordeling nog om nadere informatie wordt verzocht. U ontvangt 
hiervan dan bericht. 
 

 
1. Gegevens aanvrager 
Naam organisatie   

Naam contactpersoon   

Adres   

Inschrijfnummer KvK   

BSN (bij particuliere aanvrager)  

Telefoonnummer   

Telefoonnummer tijdens evenement   

e-mailadres   

 
2. Gegevens evenement  
Naam evenement   

Omschrijving evenement   
 
 

Datum van het evenement   

Tijdstip van het evenement  Starttijd: 

 Eindtijd: 

  

Plaats van het te houden evenement   

Ondergrond verhard?  

 
 
3. Bezoekers evenement  
Aantal te verwachten deelnemers   

Aantal te verwachten bezoekers   

Aantal bezoekers op piekmoment   

Leeftijdscategorie deelnemers/bezoekers 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

 0 
0 
12 
12 
18 
40 
65 

- 11 jaar (zonder ouders/begeleiders) 
- 11 jaar (met ouders/begeleiders) 
- 17 jaar (zonder ouders/begeleiders) 
- 17 jaar (met ouders/begeleiders) 
- 40 jaar 
- 65 jaar 
Jaar en ouder 

   

mailto:info@gemeente-steenbergen.nl
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Is er sprake van een specifieke doelgroep?  
(denk aan: activisten, radicalen, conflicterende groepen, 
personen met een bijzonder of verhoogd risico, personen met 
een fysieke of verstandelijke handicap) 

 

 

Is er begeleiding bij deze specifieke doelgroep? 

 
 nee 

ja 

Wordt er alcoholhoudende drank of drugs 
genuttigd gedurende het evenement?  

 alcoholhoudende drank 
drugs 
geen van beiden 

Wat is de uitstraling van het evenement?   lokaal 
regionaal 
landelijk 
internationaal 

 
 
4. Gegevens activiteiten  
Omschrijving activiteiten gedurende het 
evenement 
 
  

 

Wordt er akoestische muziek gespeeld?  nee 
ja, namelijk (muzieksoort invullen) 

 
 

Wordt er gebruik gemaakt van versterkte 
muziek/geluidsinstallatie? 

  nee 
 ja, namelijk (muzieksoort invullen en welke 
bands/artiesten) 

 
 

Toelichting: in verband met de Zondagswet kan op zondag voor het ten gehore brengen van muziek slechts ontheffing worden 
verleend vanaf 13.00 uur. 

 

Wordt er vuurwerk afgestoken?   nee 
 ja, namelijk: 
  professioneel vuurwerk > 100 kg 
  professioneel vuurwerk < 100 kg 

 
Toelichting: voor het afsteken van professioneel vuurwerk, dient u een ontheffing te vragen bij de Provincie. Het afsteken van 
particulier vuurwerk is verboden buiten de periode van 31 december tot en met 1 januari.  
 

Zijn er spandoeken aanwezig?   nee 
ja 

Aantal en afmetingen  

Wijze van plaatsing/bevestiging  

Plaatsaanduiding  

Doelomschrijving  

 
Wenst u gebruik te maken van reclameborden? 

 nee 
ja  zie toelichting 

 
Toelichting: Voor eventuele aankondiging van uw evenement/activiteit via reclameborden verwijzen wij u naar Hoffman outdoor  

B.V. Dit bedrijf beschikt in onze gemeente over een permanent netwerk van hoogwaardige en opvallend in het straatbeeld 

aanwezige tweezijdige reclameborden. Mocht u gebruik willen maken van de diensten van dit bedrijf, dan kunt u  

contact opnemen via telefoonnummer 050-5250525. Het zelfstandig plaatsen van reclameborden is niet mogelijk. 
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5. Melding brandveilig gebruik  
 
Toelichting: Voor het plaatsen van objecten dient u een melding te doen in het kader van brandveilig gebruik. Onderstaande 
gegevens worden gevraagd op basis van artikel 2:25 lid 3 van de APV en artikel 2.3 van het Besluit Brandveilig Gebruik en 
Basishulpverlening Overige Plaatsen (“BBGBOP”). Door het aanleveren van deze gegevens voldoet u aan de meldingsplicht 
brandveilig gebruik.  
 

a. Wordt er in een tijdelijke verblijfsruimte 
bedrijfsmatig of voor verzorging nachtverblijf 
geboden aan meer dan 10 personen?  

 nee 
 ja  u dient een melding brandveilig gebruik te 
doen, zie voor de benodigde bijlagen onder 12. 
 
 

b. Wordt in een tijdelijke verblijfsruimte 
verzorging geboden aan meer dan 10 
personen onder 12 jaar, of meer dan 10 
lichamelijk of verstandelijk gehandicapte 
personen?  

 nee 
 ja  u dient een melding brandveilig gebruik te 
doen, zie voor de benodigde bijlagen onder 12. 
 

c. Wordt een tijdelijke verblijfsruimte gebruikt 
die bestemd is voor meer dan 150 
personen?  

 nee 
 ja  u dient een melding brandveilig gebruik te 
doen, zie voor de benodigde bijlagen onder 12. 
 

 
 
6. Plaatsen van objecten  
Tenten  

Aantal te plaatsen tenten   

Afmetingen   

Plaatsomschrijving   
 
Ten aanzien van het plaatsen van tenten dient u een situatietekening bij te voegen met o.a. aangegeven vluchtuitgangen enz. 
Let op: de tent dient gecertificeerd te zijn met een voldoende brandklasse. 
 

Kramen en dergelijke 

Kramen   

 - aantal en soort   

 - plaatsomschrijving   
 

Wagens/kramen voor de verkoop van eet- en 
drinkwaren:  

 

 - aantal en soort   

 - plaatsomschrijving   
 

Zijn er bak- en braadwagens aanwezig?    

 - aantal en soort   

 - plaatsomschrijving   
 

Wordt er gebruik gemaakt van gas of een 
elektrische installatie?  

 

Andere te plaatsen zaken, voertuigen of 
voorwerpen:  

 

 - aantal en soort    

 - plaatsomschrijving   
 

Terrassen bij het evenement (buiten de reguliere terrassen van horecabedrijven)  

Aantal   

Oppervlakte   

Plaatsomschrijving  
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Gebruik van vuur  

Worden verwarmingsapparaten, heaters, 
gasbranders, barbecuetoestellen, vreugdevuren etc. 
toegepast?  

  nee 
ja 

- wat/aantal/doel (bv. voedselbereiding)   
 

- plaatsomschrijving  
 

Is er een aggregaat aanwezig?   nee 
ja 

Overige objecten 
(podia, tribunes, luchtkussen, lichtmasten e.d.)  

 

Aantal te plaatsen en soort objecten   
 

Afmetingen   
 

Plaatsomschrijving   
 

 
Wij kunnen u als gemeente tegen betaling van de kosten materialen zoals dranghekken, vlaggen(masten), verkeersborden e.d.  
in gebruik geven. Voor eventuele vragen over reservering van materialen kunt u contact opnemen met de dienstdoende  
opzichter, telefoon 06-51551197. Het formulier kunt u online invullen.

     

 
 
7.  Voorzieningen terrein 

EHBO-voorzieningen getroffen  nee 
ja, 

Inrichting:  
 
Aantal EHBO-ers: 
 
EHBO-organisatie en contactgegevens: 
 
 
 

Is er gespecialiseerd personeel aanwezig?  
Bijv. artsen, verpleegkundigen 

 
 

nee 
ja, 

Omschrijving en aantal personeel en organisatie: 
 
 

Toiletvoorzieningen getroffen   nee 
ja, 

Aantal dixies:  
Aantal toiletwagens:  
Aantal plaskruizen: 
 

Stromend watervoorzieningen getroffen  nee 
ja 

Wordt er tijdelijk gekampeerd of overnacht?   nee 
ja, 
 

Aantal bezoekers:  
Douches:  
Omschrijving overnachtingsterrein: 
 
 

 

http://www.gemeente-steenbergen.nl/producten/materialen_van_gemeente_lenen_of_huren
http://www.gemeente-steenbergen.nl/producten/materialen_van_gemeente_lenen_of_huren
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8.  Beveiliging 

Professionele beveiligers aanwezig  nee 
ja, aantal: 
 

 

9. Omleiding verkeer en afzetting of afsluiting van terreinen of wegen  
Op welke wijze vindt de 
omleiding/afzetting/afsluiting plaats?  
Welke wegen, weggedeelten of terreinen  
(evt. aangeven in het verkeersplan)  

 
 
 

 
 
 

 
Inzet verkeersregelaars  
(aantal en locaties aangeven op plattegrond bij verkeersplan) 

  
nee 
ja, aantal: 

Vanaf welke datum is het evenemententerrein 
afgesloten?  

 

Vanaf welk tijdstip is het evenemententerrein 
afgesloten?  

 

Tot welke datum is het evenemententerrein 
afgesloten?  

 

Tot welk tijdstip is het evenemententerrein 
afgesloten?  

 

 
Voor een snelle afwikkeling van uw verzoek verzoeken wij u aan deze aanvraag een lijst met NAW-gegevens (bij gehuwde 
meisjesnaam) en bijbehorende BSN-nummers van de verkeersregelaars toe te voegen (indien van toepassing).  
 
 
10. Aanbrengen van tekens op de weg  
Op welke wegen?  
 
 
Met behulp van welke middelen?  

 

 
 
 

 

Let op: tekens dienen te worden aangebracht met materialen die eenvoudig te verwijderen zijn. 
 

 
11. Toestemming Evenementenplatform  
Heeft u er bezwaar tegen dat uw gegevens 
doorgegeven worden aan het 
evenementenplatform?  

 Ja  Nee 

 
Toelichting: 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  
 

mailto:info@evenementenplatformsteenbergen.nl
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12. Bijlagen bij de aanvraag  
Hieronder treft u aan welke bijlagen wij vragen bij uw aanvraag voor een evenementenvergunning. Wij verzoeken u de lijst na te 
lopen en de bijlagen die voor uw evenement van toepassing zijn toe te voegen. Indien wij de aanvraag hebben ontvangen en er 
ontbreken nog stukken, kunnen wij vragen om aanvullende gegevens.  
 

Zijn de volgende bijlagen bij uw aanvraag 
gevoegd? 
  

 

A. Plattegrond van het evenemententerrein, 
conform de “voorschriften voor indiening 
plattegronden” van de Brandweer 
Midden- en West-Brabant.  

 Ja  Nee 

B. Draaiboek  Ja  Nee 

C. Verkeers- en parkeerplan  Ja  Nee  n.v.t. 

D. Bijlagen in verband met de melding 
brandveilig gebruik (punt 5) 

 

 Ja  Nee 

 
Indien het antwoord op één van de vragen onder 5 is beantwoord met ja, dan dient u een melding brandveilig gebruik te doen. U 
dient onderstaande bijlagen bij deze aanvraag te voegen:  
  a. een situatieschets met noordpijl;  
 b. een plattegrond met een maat- of schaalaanduiding, die de objecten, groter dan 25m2, op die plaats bevat.  
Bij een bouwsel met een verblijfsruimte die is bestemd voor meer dan 150 personen tegelijk, wordt de hoogste bezetting van die 
verblijfsruimte opgegeven, en bevat de plattegrond per verblijfsruimte:  
 a. de voor personen beschikbare oppervlakte;  
 b. de gebruiksbestemming;  
 c. de opstelling van inventaris en van de in artikel 5.5 bedoelde inrichtingselementen, met aanduiding van de situering 
 van, voor zover deze aanwezig zijn:  

1°. brand- en rookwerende scheidingsconstructies;  
2°. vluchtroutes;  
3°. draairichting van doorgangen als bedoeld in artikel 4.16;  
4°. nooduitgangen en vluchtroutes, met aanduiding van de breedte daarvan;  
5°. vluchtrouteaanduidingen als bedoeld in artikel 4.15;  
6°. noodverlichting als bedoeld in artikel 4.3;  
7°. brandblusvoorzieningen als bedoeld in artikel 4.20, en  
8°. brandweeringang als bedoeld in artikel 4.24.  

De aanduidingen zijn conform NEN 1413, indien deze norm daarin voorziet. 

 
E. Veiligheidsplan en/of calamiteitenplan 

 (verplicht voor evenementen in risicocategorie B/C) 
 Ja  Nee  n.v.t. 

F. Mobiliteitsplan en beveiligingsplan  
 (verplicht voor evenementen in risicocategorie C) 

 Ja  Nee  n.v.t. 

Toelichting: bovenstaande bijlagen zijn nodig in het geval uw evenement wordt gekwalificeerd als een B- of C- evenement. Als u 
vooraf wilt weten of uw evenement een B- of C-evenement betreft, kunt u hiervoor langs komen bij het Evenementenloket. Als u  
van vorige edities weet dat het een B- of C-evenement betreft, kunt u onderstaande bijlagen bij de aanvraag meesturen. In dat 
geval zal het proces van vergunningverlening sneller verlopen. 
 

14. Ondertekening 
Datum  

 
Plaats  

 
Handtekening  
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