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Behoort bij:  zaaknummer: 2022-102506 
 

 
 
 
 
 

MELDING EVENEMENT 2023 
Met meer dan 2.000 bezoekers, risicovolle evenementen  

en evenementen met  Koningsdag 
 

(Eén formulier per evenement per locatie) 
 
Dit formulier voor 4 november 2022 sturen naar: 

Gemeente Uithoorn 
t.a.v. team Vergunningen, Toezicht en Handhaving Duo+ 
afdeling Buurt 
Postbus 8 
1420 AA  UITHOORN 
 
Of per email aan gemeente@uithoorn.nl 

 

Gegevens van de organisator/aanvrager  
Organisator/ Aanvrager  …..……………..…………..………………………….………. 
Inschrijfnr. Kamer van Koophandel ………………………………………………………………. 
Adres en huisnummer  …………………………………………………………………. 
Postcode + woonplaats  …………………………………………………………………. 
Volledige naam contactpersoon dhr/mw…………..……………………………….……………. 
Adres contactpersoon   .…..……………………………………..……………….……. 
Postcode + woonplaats   .…..……………………………………………..……….……. 
Telefoonnummer overdag   .…..……………………………………………………...……. 
Mobiel nummer   …..…………………………………………………………….. 
E-mail      …..……………………………………………….…………… 
Correspondentie digitaal  ja /nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Gegevens evenement   
 
Naam evenement    .………………………………………………………….….… 
Omschrijving evenement   ..………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………………….……….. 
Locatie evenement    .….………………………………………….………………… 
Adres      ….………………………………………………….…………. 
Telefoonnummer    ….……………………………………………………….……. 
Datum evenement .………..……………………………………………………………………….. 
Begin- en eindtijd(en) per dag  ….………………………………………………….……….… 
…………………………………………………………………………………………….………….. 
………………………………………………………………………………………………….…….. 
Te verwachten aantal deelnemers/bezoekers gedurende het gehele evenement: 
……………………………………….…………. 
Te verwachten aantal deelnemers/bezoekers op het hoogtepunt van het evenement: 
…………………………………………………… 
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Dit formulier wordt gebruikt om inzicht te krijgen in het aanbod van grote en/of risicovolle evenementen in 
2023 en evenementen die plaatsvinden met Koningsdag. Ten minste twaalf weken voor aanvang van uw 
evenement dient u een uitgewerkte vergunningaanvraag in te leveren. Meer informatie hierover vindt u op 
www.uithoorn.nl. 
 
Om vast te kunnen stellen welke procedure voor uw evenement moet worden gevolgd en om een inschatting 
te maken van de maatregelen die nodig zijn voor een feestelijk, veilig en ordelijk verloop van het evenement, 
vragen wij u alvast een beeld te schetsen van het soort evenement dat u wilt organiseren, de activiteiten die 
gaan plaatsvinden en het soort publiek dat u verwacht. 
 
Denk bij het ‘soort evenement’ aan het karakter van het evenement (is het bijvoorbeeld een dancefeest, 
buurtfeest, kermis etc.) welke soort muziek er wordt gedraaid/gespeeld, of het een lokaal of (inter)nationaal 
karakter heeft, of het voor iedereen vrij toegankelijk is of dat er wordt gewerkt met kaarten e.d. 
 
Bij ‘activiteiten’ vragen wij u globaal te beschrijven wat er gaat gebeuren: is er live muziek en/of versterkte 
muziek, wordt er alcohol verstrekt, wordt er vuurwerk afgestoken, zijn er sportactiviteiten activiteiten op het 
water of ander bijzondere activiteiten, etc. 
 
Geef bij ‘publieksprofiel’ in elk geval een indicatie van de doelgroep waar u zich op richt en de gemiddelde 
leeftijd van de bezoekers die u verwacht. Indien u al een meer specifiek beeld heeft van uw publiek dan kunt 
u dit hier ook toelichten. 
 

A.    Soort evenement 
Naam evenement: ………………………………………………………………………………… 
 
Soort evenement: …………………………………………………………………………………. 
 
Het evenement is:     openbaar (voor iedereen toegankelijk) 
       besloten  
Toelichting: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

B.    Activiteiten 
Omschrijf welke activiteit plaats zal vinden: 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Verdere activiteiten die plaats kunnen vinden: 
Zijn er verkoopactiviteiten      ja  nee 
Zo ja, welke?        commerciële verkoop 

snacks/versnaperingen  
zwak-alcoholhoudende 
drank 
anders…….…………………. 

 
Wordt er muziek ten gehore gebracht?    ja  nee 
- zo ja,         versterkt onversterkt 
         live 
- Soort /genre muziek: ………………………………………………….................................. 
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Wilt u ander geluid ten gehore brengen? (bijv. omroepen/megafoon) 
Zo ja, welke?   ………………………………………………………………………….. 
 
Maakt u gebruik van een attractie(s)    ja  nee 
 
Is er open vuur       ja   nee 
Wordt er vuurwerk afgestoken     ja   nee 
 
 

C.    Publieksprofiel 
 
Doelgroep:……………………………………………………………………………………………. 
 
Gemiddelde leeftijd:………………………………………………………………………………….. 
 
Toelichting:…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

D.    Ondertekening 
 
 
Plaats en datum   …..…………………………………………………………………….. 
 
 
 
Naam en Handtekening  …………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


