Melding klein evenement
(indieningstermijn uiterlijk 2 weken voorafgaand aan het evenement)
1

Gegevens van de aanvrager

1a

Naam en voorletters

1b

Organisatie (indien van toepassing)__________________________________________________________

man

vrouw

1c

Adres

1d

Postcode en plaats __________________

1e

Mobiele nummer ________________________________________________________________________

1f

E-mailadres_____________________________________________________________________________

1g

BSN- of KvK-nummer

2

Omschrijving activiteiten klein evenement

_______________________________________________________________________________
____________________________________________

_________________________________________________________________

____________________________________
_______ _________________________________________________________________ _____________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3

Locatie klein evenement
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4

Het evenement vindt plaats op

4a

_______________dag, datum:______________________tussen__________uur en ___________ uur

5

Verwacht aantal bezoeker/deelnemers

5a

Er worden________________________bezoekers/deelnemers verwacht tijdens het evenement.

5b

Eventuele toelichting:___________________________________________________________
___________________________________________________________

6

Plaatsen van kleine objecten met een oppervlak van minder dan 60m² per object
(aankruisen wat van toepassing is)

6a

Wij plaatsen een tent kleiner dan 60m op de volgende locatie:__________________________________

6b

Wij plaatsen overig kleine objecten van minder dan 60m, te weten:______________________________

6c

Wij plaatsen geen objecten.

7

Afzettingen
(aankruisen wat van toepassing is)

7a

Wij plaatsen een afzetting op de volgende locatie:____________________________________________
op_________dag, datum____________ _____, tussen ______ uur en _________uur.

7b

Wij plaatsen geen afzetting.
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8

Eventuele opmerkingen organisator:

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
9

Handtekening organisator

Plaats: ________________________________________ Datum:_______________________________________
Naam:__________________________________________Handtekening:__________________________________

10

Toelichting

Aan het doen van een melding zijn geen kosten verbonden.
U

kunt

het

verzoek

indienen

per

post

(Postbus

102,

7480

AC

HAAKSBERGEN),

per

E-mail

(gemeente@haaksbergen.nl) of persoonlijk afgeven aan de balie in het gemeentehuis (locatie: Blankenburgerstraat
28 te Haaksbergen). Denk er aan dat in alle gevallen het formulier volledig is ingevuld en voorzien is van de
benodigde handtekening.
Hand- en spandiensten
U kunt via het telefoonnummer 0900 - 85 20 111 contact opnemen met Twente Milieu indien u gebruikt wenst te
maken van hand- en spandiensten. Op afspraak kunnen bijvoorbeeld afzetmaterialen en dergelijke worden
opgehaald. U dient zelf te zorgen voor het halen en brengen van de goederen.
Er wordt verwacht dat u het volgende in acht neemt:
•

Tijdens het houden van het evenement mag geen schade worden aangebracht aan gemeente
eigendommen en alle mogelijke maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, moeten worden
genomen om te voorkomen dat de gemeente Haaksbergen of derden schade lijden door het evenement.

•

Het terrein moet uiterlijk op de dag na het evenement leeg en schoongemaakt zijn; indien dit niet gebeurt

•

Het evenement mag geen (geluid)overlast voor de omgeving veroorzaken.

•

Indien er bedrijfsmatig alcoholhoudende dranken worden verstrekt, moet de daartoe gerechtigde persoon in

•

Indien er tijdelijk een gedeelte van een weg wordt afgezet dient dit zo te gebeuren dat ambulante diensten

wordt het terrein door ons schoongemaakt, eventuele kosten worden op de organisator verhaald.

het bezit zijn van een ontheffing op grond van artikel 35 Drank en horecawet.
ten alle tijden een directe vrije doorgang hebben van minimaal 3,5 meter breedte en 4.20 hoogte.
•

In zijn algemeenheid vinden omwonenden het prettig om geïnformeerd te worden over activiteiten die in hun
woonomgeving plaatsvinden. Wij adviseren u dan ook om omwonenden tijdig te informeren over het door u
te organiseren evenement.

•

Het is verboden bij een evenement de orde te verstoren.

Artikel 2:25b Kennisgeving klein evenement (APV)
1.
2.

Het is verboden zonder kennisgeving aan de burgemeester een klein evenement te organiseren, toe te laten,
feitelijk te leiden of daaraan deel te nemen.
Van een klein evenement is sprake indien:
a.
het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan:
- 250 bij fietstochten
- 500 bij wandeltochten
- 100 bij andersoortige evenementen;
b.
het evenement tussen 08.00 uur en 00.00 plaats vindt;
c.
geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 08.00 of na 23.00
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d.

3.
4.

het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een
belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;
e.
slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 60 m2 per object;
f.
er een organisator is.
De aanvrager stelt de burgemeester minimaal 15 werkdagen voorafgaand aan het evenement schriftelijk in
kennis van het evenement.
De burgemeester kan binnen 7 dagen na ontvangst van de melding een klein evenement verbieden, indien
er aanleiding is te vermoeden dat daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid
of het milieu in gevaar komt.
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