Aanvraagformulier voor een evenement
(Aanvraag vergunning voor het organiseren van een evenement, zoals feesten, wedstrijden,
muziekvoorstellingen, braderieën, optochten als bedoeld in artikel 2:25 van de
Algemene Plaatselijke Verordening)
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Gegevens aanvrager

Naam en voorletters…………………………………………………………………………………………..
Straatnaam en huisnummer………………………………………………………………………………….
Postcode en plaatsnaam……………………………………………………………………………………..
Mobiel en/of telefoonnummer………………………………………………………………………………...
Email…………………………………………………………………………………………………………….
KvK nummer / BSN nummer ………………...........................................................................................
Voor het in behandeling nemen van de aanvraag is legesbedrag verschuldigd. Naar welk
adres kan de nota worden verzonden?
Naam:…….……………………………………………………………………………………………………..
Adres (geen postbus):…………………………………………………………………………………………
Postcode en plaatsnaam:……………………………………………………………………………………..
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Het evenement

Datum waarop het evenement wordt
gehouden:………………………………………………………………………………………………………
Omschrijving activiteit:…..…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………...
Locatie:…………….…………………………………………………………………………………………....

□ Besloten
□ Binnen
□ Openbaar
□ Buiten
Te verwachten aantal bezoekers per dag:……………….…….…………………………………………
Te verwachten aantal deelnemers……..…………………………………………………………………
Verwachte aantal (piekmoment):…….……………………………………………………………………
Kunt u aangeven wanneer het piekmoment: van…….……………………tot…………………………
Limitering via kaartverkoop: □ Ja

□ Nee

Indien kaartverkoop, hoeveel kaarten gaan er in de verkoop:…………………………………………
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Nadere gegevens evenement

Begin- en eindtijd (per dag aangeven)
Dag 1:

Tijdstip van……………. tot……………………..

Dag 2:

Tijdstip van……………. tot……………………..

Dag 3:

Tijdstip van……………. tot……………………..

Dag 4:

Tijdstip van……………. tot……………………..

Dag 5:

Tijdstip van……………. tot……………………..

Dag 6:

Tijdstip van……………. tot……………………..

Dag 7:

Tijdstip van……………. tot……………………..

Organiseerde u dit evenement al eens eerder?

□ Ja, datum:………………………………
□ Nee

Datum opbouw:………………………….van……………………………….tot……………………….........
Datum afbouw:………………………….van……………………………….tot……………………….........
Leeftijdscategorie evenement:

□ Alle leeftijden
□ Leeftijd van ……..tot ……...jaar
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Bouwwerk en brandveiligheid

Wordt er een podium, tribune of enig ander tijdelijk bouwwerk geplaatst die bestemd is voor meer dan
150 personen?

□ Ja grootte:………….m²

□ Nee

Wordt er een tent of overkapping geplaatst die bestemd is voor meer dan 150 personen?

□ Ja grootte:………….m²

□ Nee

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

□ Ja

□ Nee

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

□ Ja

□ Nee

Wilt u de brandveiligheid op een andere manier regelen dan door toepassing van de concrete
voorschriften in de hoofdstukken 3 tot en met 5 in het “Besluit brandveilig gebruik en
basishulpverlening overige plaatsen”?

□ Ja

□ Nee

Indien u één of meer vragen met “Ja” heeft beantwoord, dan bent u
verplicht ten minste vier weken voor de start van de activiteit een melding
in te dienen. De melding dient u apart aan te vragen via www.olo.nl
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Eten en drinken

Zijn er verkoopactiviteiten?

□ Ja □ Nee

(bijv. een snack- of ijswagen)

Zo ja, wordt er gebruik gemaakt van een mobiele bakinstallatie?

□ Ja □ Nee

Wilt u buiten een horecabedrijf alcoholhoudende dranken verstrekken?

□ Ja

□ Nee

Zo ja, waar vindt de verstrekking van alcoholhoudende dranken plaats:……………………………….
Wie gaat de alcoholhoudende dranken schenken?*:……………………………………………………...
*Deze persoon moet in het bezit te zijn van het diploma Sociale Hygiëne. De aanvrager voor
de horeca-activiteiten moet zelf hiervoor een ontheffing van artikel 35 van de Drank- en
Horecawet aanvragen (het aanvraagformulier is te downloaden via ons Digitaal Loket op
onze website www.gemeentelangedijk.nl)
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Geluid

Wordt er muziek ten gehore gebracht?
Zo ja, waar:

□ Ja □ Nee

□ Binnen
□ Buiten (kan alleen tot 24.00 uur)
□ Beide

Versterkte of onversterkte muziek?

□ Versterkt
□ Onversterkt

Live muziek (bijv. band of orkest):

□ Ja, soort………………………………..…………………….
□ Nee

Soort/genre muziek?

□ klassiek
□ jazz
□ rock/pop
□ dance
□ dj/vj
□ combinatie, te weten:…………………………………………………………

Datum en tijdstip geluid
Dag 1:

Tijdstip van……………..tot……………………..

Dag 2:

Tijdstip van……………. tot……………………..

Dag 3:

Tijdstip van……………. tot……………………..

Dag 4:

Tijdstip van……………. tot……………………..

Dag 5:

Tijdstip van……………. tot……………………..

Dag 6:

Tijdstip van……………. tot……………………..

Dag 7:

Tijdstip van……………. tot……………………..

Verwacht geluidsniveau:
□ Achtergrondmuziek
□ Minder dan 70 dB(A)
□ Meer dan 70 dB(A)
□ Max. 90 dB(A)
Wilt u ander geluid ten gehore brengen? (bijv. omroepen, geluidswagen)
□ Ja □ Nee
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Verkeer en Vervoer

Heeft u toestemming van de eigenaar van de grond (niet gemeentegrond)?

□ Ja
□ Nee
□ Het terrein is in eigendom/beheer van de Gemeente Langedijk
Bewijzen van toestemming meesturen!
Vervoermiddel bezoekers/deelnemers: □ lopend/fiets

□ auto □ openbaar vervoer

Zijn er in de omgeving voldoende parkeermogelijkheden? □ Ja

□ Nee

Zo ja, hoeveel:………………………………………………………………………………………………….
Kunt u voor voldoende parkeergelegenheid zorgen:

□ Ja

□ Nee

Zo nee, welke oplossing heeft u hiervoor of waar worden parkeermogelijkheden
gecreëerd?..........................................................................................................................................
Is voor de activiteiten nodig dat u een weg of een gedeelte van een weg afsluit?

□ Ja, welke wegen of straten en ter hoogte van welke
huisnummers?...................................................................................................................................

□ Nee
Zijn er overige verkeersmaatregelen nodig (bijv. instelling parkeer- of rijverboden)

□ Ja □ Nee
Zo ja, welke:……………………………………………………………………………………………………
Heeft u zelf voor voldoende begeleiding gezorgd om de verkeersveiligheid te waarborgen?

□ Ja □ Nee
Zo ja, hoeveel personen worden ingezet:………………………………………………………………….
Zo nee, hoe denkt u dit op te lossen:……………………………………………………………………….
(Voor meer informatie kunt u kijken op www.verkeersregelaarsexamen.nl)
Is er een samenloop met een wegopbreking of een ander evenement in de buurt:

□ Ja □ Nee
Blijft er een minimale vrije doorgang van 4,5 meter breed beschikbaar voor de hulpdiensten,
waarvan 3,5 meter breed bestaat uit verharde ondergrond:

□ Ja □ Nee □ Weg wordt afgesloten
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Hygiëne en gezondheid

Bent u voornemens een toiletvoorziening te plaatsen?

□ Ja, aantal:…………………stuks en soort (chemisch/riolering):………………………………………..
□ Nee
Wilt u gebruik maken van bepaalde voorzieningen?..........................................................................

□ Ja, een elektriciteitsaansluiting
□ Ja, een aansluiting op de riolering
□ Ja, een watervoorziening
□ Nee
Als u van stroom gebruik gaat maken, wat voor stroom wilt u gebruiken?

□ 230 Volt (huisaansluiting)
□ 400 Volt (krachtstroom)
Wat is uw aansluitvermogen?..........................................................................................Watt/ampère
Zijn er tijdens het evenement één of meerdere EHBO-ers aanwezig?

□ Ja, aantal:………………….

□ Nee

Is er AED (hartstimulatie) aanwezig?

□ Ja □ Nee
Hoe is tijdens de activiteiten de afvalvoorziening geregeld?..............................................................
………………………………………………………………………………………………………………......
Worden er eet- en/of drinkwaren ter plekke bereid?

□ Ja, soort:………………………………………………….

□ Nee

Is er sprake van aanwezigheid van (klein) dieren of vogels of anderszins

□ Ja, soort:………………………………………………….

□ Nee

Wordt er gebruik gemaakt van brandbare gassen of brandbare stoffen, al dan niet bestemd voor
huishoudelijk gebruik (bijv. koken, bakken, braden, verwarmen of stoken)?

□ Ja, soort:……………………………………………………………………………………………………
□ Nee
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Beveiliging

Is voor dit evenement een contract met een beveiligingsdienst c.q. bewakingsdienst afgesloten?

□ Ja, contactgegevens beveiligingsbedrijf:……………………………………………………………….
Aantal gecertificeerde beveiligers (E.S.O. opleidingsniveau 2/grijze pas):………………….personen

□ Nee
Denkt u dat er extra politie inzet nodig is?

□ Ja, waarom:………………………………………………………………………………………………….
□ Nee
Heeft u voor uw groot evenement een veiligheidsplan opgesteld voor het evenement?
(U moet het format van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord te gebruiken, deze is te
downloaden via ons Digitaal Loket op onze website www.gemeentelangedijk.nl)

□ Ja □ Nee
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Kansspelen

Wordt er een loterij/rad van fortuin of een ander kansspel georganiseerd?

□ Ja
(U moet hiervoor apart een aanvraagformulier voor het organiseren van een kansspel in te
dienen. Deze is te downloaden via ons Digitaal Loket op onze website
www.gemeentelangedijk.nl)

□ Nee
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Tijdelijke reclame

Bent u voornemens reclameborden of spandoeken te plaatsen?

□ Ja
(U moet hiervoor apart een meldingsformulier voor het plaatsen van tijdelijke reclame in te
dienen. Deze is te downloaden via ons Digitaal Loket op onze website
www.gemeentelangedijk.nl)

□ Nee
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Ondertekening

Plaats:…………………………………………………………………………………………………………
Datum:………………………………………………………………………………………………………..
Handtekening…………………………………………………………………………………………………
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Een complete aanvraag voor een evenement moet bestaan uit:

□

Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier “voor evenementen”.

□

Situatietekening evenemententerrein/plattegrond met maatvoering waarop alle evenement
elementen en/of objecten zijn aangegeven (ingetekend basis ondergrond Google Maps)

□

Programma/Draaiboek van het evenement

□

Bewijs van toestemming eigenaar grond bij niet gemeentegrond indien van toepassing

□

Aanvraagformulier om ontheffing volgens artikel 35 van de Drank- en Horecawet (model C)
voor het mogen schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens het evenement indien
van toepassing

□

Aanvraagformulier “Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige
plaatsen” (zie onderdeel 4 van deze aanvraag)indien van toepassing

Voor een aanvraag van een groot evenement (categorie B1, B2 en C) moet u ook het
volgende aanleveren:
□

Veiligheidsplan (volgens format van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, juiste
kalenderjaar)

□

Mobiliteitsplan (Verkeers- en Vervoersplan)

LET OP: indien u één van bovenstaande vereisten niet heeft meegestuurd wordt uw
aanvraag niet in behandeling genomen.
Op tijd aanvragen!

Het aanvraagformulier moet minimaal 8 weken voor het te houden evenement bij ons binnen zijn.
Het aanvraagformulier moet ook helemaal zijn ingevuld. Half ingevulde formulieren nemen wij
niet in behandeling. Vergeet niet om alle stukken mee te sturen. Verwijzingen in de aanvraag
naar eerder ingediende aanvragen en/of bijlagen is niet voldoende. Bij de aanvraag moet u
opnieuw alle vragen invullen en bijlagen inleveren. Als u alle stukken inlevert, kunnen wij uw
aanvraag in behandeling nemen.
Een groot evenement (categorie B1, B2 en C) moet voor 26 oktober, voorafgaand aan het jaar
waarin het evenement plaats vindt, zijn aangemeld. De B1 aandachtevenementen moeten
minimaal 19 weken voor het te houden evenement bij ons binnen zijn en de B2 en C aandacht- en
risico evenementen moeten minimaal 25 weken voor het te houden evenement bij ons binnen zijn.
Waar stuurt u het formulier naar toe?

Deze aanvraag en bijlagen kunt u in enkelvoud sturen naar:
Gemeente Langedijk
Afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving
Postbus 15 1723 ZG NOORD-SCHARWOUDE
Of mailen naar: APV@gemeentelangedijk.nl

