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Melding eendaags klein evenement  
(indieningstermijn uiterlijk 15 werkdagen voorafgaand aan het evenement) 

 

1 Gegevens van de aanvrager 

1a Naam en voorletters             man    vrouw 

1b Organisatie (indien van toepassing)__________________________________________________________ 

1c Adres _______________________________________________________________________________ 

1d          Postcode en plaats   __________________  ____________________________________________                                                                                                            

1e Mobiele nummer ________________________________________________________________________ 

1f E-mailadres_____________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

    

2  Omschrijving activiteiten klein evenement 

          ____________________________________   

 _______ _________________________________________________________________ _____________                                                                                                                                    

 _____________________________________________________________________________________                                                                                                                                     

 ______________________________________________________________________________________  

3  Locatie klein evenement ; voeg indien van toepassing een routebeschrijving mee 

   ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

 

4  Het evenement vindt plaats op 

4a  _______________dag,  datum:______________________tussen__________uur en ___________ uur  

 

5 Verwacht aantal gelijktijdig aanwezigen 

5a Er worden________________________bezoekers/deelnemers gelijktijdig verwacht tijdens het evenement. 

5b Eventuele toelichting:___________________________________________________________ 

        ___________________________________________________________ 

 

6  Plaatsen van maximaal 2 objecten met een oppervlak van maximaal 50m² per object 

         (aankruisen wat van toepassing is) 

6a  Wij plaatsen een tent kleiner dan 50m² op de volgende locatie:__________________________________ 

6b  Wij plaatsen overig kleine objecten van maximaal 50m² per object 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 
 

Voldoet uw activiteit aan onderstaande voorwaarden voor een klein evenement? 
 
1. het aantal gelijktijdig aanwezigen niet meer bedraagt dan 250 bij fietstochten, 500 bij 

wandeltochten, 100 bij andersoortige evenementen (uitgesloten zijn vechtsportwedstrijden of 

gala’s) 

2. het een eendaags evenement betreft en tussen 8.00 uur en 0.00 uur plaatsvindt; 

3. geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 08.00 of na 23.00 uur; er tussen 8.00 uur en 19.00 

uur alleen achtergrondmuziek hoorbaar is tot maximaal 55dB(A) of 65 dB(C), en tussen 19.00 uur 

tot 23.00 uur maximaal 50 dB(A) of 60 dB(C); 

4. het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad , voetpad/trottoir, parkeerplaats of 

anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten; 

5. maximaal twee objecten met een oppervlak van maximaal 50m² per object worden geplaatst, bij 

het plaatsen van een podium mag deze niet hoger zijn dan 1 meter of een tribune niet hoger dan 

2 meter; 

6. Er geen verkeersmaatregelen nodig zijn. 

 
Het is verboden bij evenementen de openbare orde te verstoren. 
 
Hand en spandiensten 
U kunt via het telefoonnummer 0900- 8520111 contact opnemen met Twente Milieu als u gebruik wenst te 
maken van bijvoorbeeld (afzet)materiaal. U maakt hiervoor een afspraak voor het halen en brengen van 
goederen. 
 
Let op 
Ambulante diensten moeten te allen tijde een directe vrije doorgang hebben van 3,5 m breedte en 4,20m 
hoogte. 

 

Aan het doen van een melding zijn geen kosten verbonden. 

 

 U kunt de melding 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 eraan dat in alle gevallen het formulier volledig is ingevuld en voorzien is van de 

benodigde handtekening. 
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