
 

 Kennisgeving incidentele festiviteit  
 Incidentele festiviteiten binnen een inrichting waarbij de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit 
worden overschreden. 

1 Gegevens van de aanvrager (let op alleen de houder van de inrichting kan aanvragen) 

1a Naam en voorletters_____           man    vrouw 

1b Organisatie ___________________________________________________________ 

1c Correspondentieadres_______________________________________________________ 

1d          Postcode en plaats   ________________________________________________________                                                                                           

1e Mobiele nummer   __________________________________________________________ 

1f E-ailadres_________________________________________________________________ 

1g BSN of KvK nummer_________________________________________________________ 

2  Informatie over de incidentele festiviteit        
2a Dag en datum festiviteit: ___________dag van _______uur tot _________uur (let op 

maximaal tot 24.00 uur) 
 Locatie festiviteit ____________________________________________________ 
 
2b Maximaal aantal te verwachten personen ________________________personen. 
 
2c Omschrijving festiviteit ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
2d  Soort muziek:  O live muziek    O bestaande installatie    O ander nl:____________ 
 
2e Maatregelen ter voorkoming van (geluid)overlast ___________________________ 

___________________________________________________________________ 
2f Hoeveel gecertificeerde beveiligers worden er ingehuurd en op welke 

tijden?______________________________________________________________ 

2g Aantal eerder gedane kennisgevingen incidentele festiviteit dit jaar _____________ 

2h Op welke manier heeft u de buurt geïnformeerd ---------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2i Eventuele opmerkingen: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

9 Handtekening houder van de inrichting 

Naam:__________________________________________Handtekening:_______________________________ 

Datum:_______________________________________ 

 

U kunt de kennisgeving 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. 



Toelichting kennisgeving incidentele festiviteiten  

Dit formulier is bedoeld voor het melden van incidentele festiviteiten binnen een inrichting waarbij de 
geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit worden overschreden. In artikel 4:3 van de Algemene 
plaatselijke verordening Haaksbergen is vastgesteld dat inrichtingen maximaal 6 dagen of dagdelen 
per kalenderjaar de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit mogen overschrijden tot uiterlijk 24.00 
uur. 

Het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door de inrichting bedraagt niet meer dan 65 dB(A) 
of 78 dB(C), gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter. Onder het 
equivalente geluidsniveau wordt verstaan, het in de meterstand LAeq (“Fast”) gemeten niveau 
gedurende minimaal drie minuten. 

De overschrijding is uitsluitend toegestaan als de houder van de inrichting, ten minste twee weken 
voor aanvang van de voorgenomen festiviteit een melding hiervan doet.  

Bij het ten gehore brengen van muziek dient u ramen en deuren gesloten te houden. U dient ervoor 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 inrichting en 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 in de omgeving over (geluid)overlast zoveel mogelijk te voorkomen, is het nodig dat de 
omgeving door u wordt ingelicht over de voorgenomen festiviteit.  

Voor een melding incidentele festiviteit worden geen leges geheven. 

 


