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Kennisgeving incidentele festiviteit 
Artikel 4:3 Algemeen plaatselijke verordening 

 

1 Gegevens van de aanvrager en inrichting 

1a Naam en voorletters             man    vrouw 

1b Naam inrichting  _________________________________________________________________ 

1c Correspondentieadres _________________________________________________________________                                                                                                                                     

1d Postcode en plaats  _________________________________________________________________                                                                                                                                     

1e Email adres  _________________________________________________________________ 

1f Mobiele nummer  _________________________________________________________________ 

1g BSN- of KvK-nummer _________________________________________________________________ 

  

2 Informatie over de festiviteit  

2a Dag en datum festiviteit: __________________dag, van _________     uur tot  ___________________uur . 

2b Maximaal aantal te verwachten  personen:     __________________________________________ personen. 

2c Omschrijving festiviteit ___________________________________________________________________    

 _____________________________________________________________________________________ 

2d Soort muziek 0   livemuziek 0   bestaande installatie 0   anders nl:__________________________ 

2e Maatregelen ter voorkoming van (geluid)overlast________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

2f Hoeveel gecertificeerde beveiligers worden er ingehuurd ?________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

2g Aantal eerder gedane kennisgevingen incidentele festiviteiten dit jaar:_______________________________ 

2h Op welke manier heeft u de omwonenden ingelicht ?____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

2i Eventuele opmerkingen:___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

6 Handtekening 

 

Naam aanvrager  _________________________________________________________________ 

Datum   _________________________________________________________________ 

 

Handtekening aanvrager _________________________________________________________________ 

 

Dit formulier dient ten minste twee weken voor aanvang van de festiviteit te worden ingediend bij de afdeling 
Ruimtelijke ontwikkeling, taakveld vergunningen van de gemeente Haaksbergen, postbus 102, 7480 AC Haaksbergen 
of per e-mail gemeente@haaksbergen.nl 
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 Toelichting kennisgeving incidentele festiviteiten  
 

Algemene informatie 

Dit formulier is bedoeld voor het melden van incidentele festiviteiten binnen een inrichting waarbij de geluidsnormen 
uit het Activiteitenbesluit zullen worden overschreden. In artikel  4:3 van de Algemene plaatselijke verordening 
Haaksbergen is vastgesteld dat inrichtingen maximaal 12 keer per kalenderjaar de geluidsnormen uit het 
Activiteitenbesluit mogen overschrijden.  
 
De overschrijding is uitsluitend toegestaan als de inrichting, ten minste twee weken voor aanvang van de 
voorgenomen festiviteit een melding hiervan doet. 
 
Bij het ten gehore brengen van muziekgeluid dient u ramen en deuren gesloten te houden. U dient er voor te zorgen 
dat u alles doet wat redelijkerwijs van u verwacht kan worden om overmatige hinder en overlast tijdens de festiviteit te 
voorkomen. Bovendien mogen de festiviteiten de woon- en leefsituatie in de omgeving van uw horeca-inrichting en/of 
de openbare orde niet op ontoelaatbare wijze beïnvloeden. Voor de beoordeling van uw aanvraag kan advies worden 
ingewonnen bij de politie. 
 
Een melding van een incidentele festiviteit wordt doorgegeven aan de politie. 
 
Gegevens melder 

Alleen diegene die verantwoordelijk is voor het drijven van betreffende inrichting kan een melding incidentele festiviteit 
doen.  Hij of zij is ook verantwoordelijk voor het goed laten verlopen van de festiviteit. 
 
Gegevens van de festiviteit 

De beschrijving van de festiviteit , als ook het soort muziek, moet worden ingevuld om in te kunnen inschatten hoe 
“ernstig” eventuele geluidsoverlast zal zijn. 
 
Beveiligers 

Afhankelijk van de festiviteit  kan het zijn dat het inzetten van beveiligers noodzakelijk wordt geacht. 
 
Omwonenden 

Om klachten van omwonenden over geluidsoverlast zoveel mogelijk te voorkomen, is het nodig dat zij door u worden 
ingelicht over de voorgenomen festiviteit. U moet aangeven hoe u de omwonenden gaat inlichten. 
 
Meldingsformulier 

Er is een meldingsformulier beschikbaar voor het melden van incidentele activiteiten op grond van de 12 dagen 
regeling. 
 
Wetgeving 

Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit, Algemene plaatselijke verordening (Apv) 
 
Bevoegd gezag 

Gemeente 
 
Informatie 

Gemeente  Haaksbergen, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, team Vergunningen, telefoon 053-5734567 e-mail 
gemeente@haaksbergen.nl 
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