Postadres:
Gemeente Bergen op Zoom
Team Cultuur & Toerisme
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Meldingsformulier organiseren klein evenement
(Op grond van artikel 2:25 Algemene Plaatselijke Verordening)
Een evenement kan worden aangemerkt als ‘kleinschalig’ indien het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 250
personen, het evenement tussen 09.00 uur en 24.00 uur plaatsvindt, geen muziek ten gehoren wordt gebracht vóór
07.00 uur of ná 23.00 uur, het evenement geen belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten en er
slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 50m2 per object én zich hier minder
dan 50 personen gelijktijdig in/op verblijven.
1. Gegevens aanvrager
Naam Vereniging/Stichting/etc:
Naam aanvrager:
Postadres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
06 nr. tijdens evenement:

06-

E-mail adres:
Website:

2. Omschrijving van het evenement
Omschrijving evenement:
Datum:
Begintijd:
Eindtijd:
Locatie¹:
a. Wilt u i.v.m. de (verkeers)veiligheid een straat afsluiten?
•

ja²

nee

Zo ja, welke stra(a)t(en)?

b. Neemt u parkeerplaatsen in gebruik?

ja, vrij parkeren

ja, betaald³

nee

1. U dient een situatietekening bij te voegen.
2. Let op: Bij voorkeur GEEN doorgaande wegen afsluiten. Denk bij uw evenement aan de bereikbaarheid voor hulpdiensten en de
busmaatschappij. Indien geen grasveld, doodlopende straat of parkeerterrein (geen betaald parkeren) in de nabijheid beschikbaar is, wordt
het onder bepaalde voorwaarden toegestaan om een doorgaande weg te gebruiken voor het feest. U dient dan wel zelf zorg te dragen voor
de wegafzettingen conform de Wegenverkeerswet 1994.
Dranghekken + verkeersborden zijn te huur bij de Gemeentewerf aan de Blankenweg 19 te Bergen op Zoom.
3. Indien er betaalde parkeerplaatsen in gebruik worden genomen tijdens het evenement dient u contact op te nemen met Parkeer Beheer B.V.
(0164- 660900) voor het aanvragen van de nodige parkeerontheffing(en).

3. (Brand) veiligheid
a. Blijft tijdens het evenement de vrije doorgang* voor
hulpverleningsvoertuigen van en naar straten volledig
gehandhaafd?
b. Wordt er gebruik gemaakt van een barbecue?
•

Zo ja, worden er blusmiddelen nabij de barbecue
geplaatst?
c. Vinden er overige kook- en of bakactiviteiten plaats?
•

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja¹

nee

Zo ja, op welke wijze?

d. Wordt er door vrijwilligers op de openbare weg
verkeersregelend opgetreden als verkeersregelaar?

* Met een breedte van 3.50 meter en een hoogte van 4.20 meter.
1. U dient evenementenverkeersregelaars in te zetten. Een evenementenverkeersregelaar is een persoon, ouder dan 16 jaar, die bij
evenementen, veelal als vrijwilliger, eenvoudige verkeersregelende taken verricht ter ontlasting van de politie. Verkeersregelaars zijn
noodzakelijk als tijdens een evenement gebruik gemaakt wordt van de openbare wegen. Verkeersregelaars worden aangesteld door de
burgemeester, na een instructie van de politie. Voor vragen omtrent de instructiedata kunt u een e-mail sturen naar
evenementenloket@bergenopzoom.nl.

4. Overige activiteiten
a. Wordt er tijdens het evenement geluid / muziek ten gehore
gebracht?
•

ja²

nee

ja³

nee

ja ч

nee

Zo ja, wat zijn de afmetingen van de tent?

c. Worden er overige voorwerpen geplaatst? (zoals
bijvoorbeeld luchtkussen, podium, parasols, enz,)
•

nee

Zo ja, op welke wijze?

b. Wordt er een partytent geplaatst?
•

ja¹

Zo ja, welke?

d. Wordt tijdens het evenement tegen betaling (zwak)
alcoholhoudende dranken geschonken?

1. Er mag geen muziek ten gehore worden gebracht vóór 07.00 uur en ná 23.00 uur. De geluidsnorm bedraagt maximaal 70 dB(A) en 83 dB (c)
gemeten op de gevels van omringende woningen mag NIET worden overschreden.
2. De partytent dient aan alle 4 de zijden open te zijn en mag een maximale afmeting hebben van 5m. x 10m.
3. Indien u objecten (zoals bijvoorbeeld een springkussen, partytent, barbecue, enz.) in de openbare ruimte plaats moet u deze aangeven op de
situatietekening.
4. Voor het tegen betaling verstrekken van zwak alcoholhoudende dranken is een ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet vereist. Een
aanvraagformulier kunt u aanvragen bij team Cultuur & Toerisme tel. nr. 0164-277639 of via evenementenloket@bergenopzoom.nl.

5. Opmerkingen en eventuele toelichtingen
Opmerkingen en eventuele toelichtingen

6. Checklist Bijlagen
Situatietekening van het evenemententerrein
Programma / Draaiboek
Aanvraag ontheffing Art. 35 van de Drank- en Horecawet (incl. bijbehorende bijlagen)
Specifieke gegevens en/of bijlagen

7. Ondertekening
Met de ondertekening van dit meldingsformulier verklaart de ondergetekende de aanvraag naar waarheid te hebben
ingevuld.
Naam aanvrager:
Plaats:

Handtekening:

Datum:

Dit formulier dient tenminste 4 weken voorafgaande aan het evenement volledig ingevuld en ondertekend
aanwezig te zijn op het Stadskantoor.
Let op: Verwijzingen naar eerder ingediende aanvragen/bijlagen zijn niet voldoende, u dient bij iedere aanvraag opnieuw alle stukken aan
te leveren.

