Meldingsformulier klein evenement
Als u één van de volgende vragen met JA beantwoordt, is dit formulier niet voor u van toepassing.
Het door u te organiseren evenement is dan vergunningplichtig; u moet dan schriftelijk een evenementenvergunning aanvragen.
Duurt het evenement meer dan één dag? .......................................................
Brengt u na 21.00 uur versterkte muziek ten gehore?.....................................
Gaat het evenement na 24.00 uur door? .........................................................
Is het evenement is er mede of hoofdzakelijk op gericht om bezoekers van
buiten de wijk of kern te trekken? ...................................................................
Sluit u tijdens het evenement doorgaande wegen af? .....................................
Vindt het evenement plaats in een (tijdelijk) bouwwerk zoals een tent of een
schuur / loods? .................................................................................................
Vindt het evenement plaats in of nabij een milieu- en/of natuurbeschermingsgebied? ............................................................................................................
Is het evenement een circusvoorstelling? ........................................................

ja
ja
ja

nee
nee
nee

ja
ja

nee
nee

ja

nee

ja
ja

nee
nee

Dit formulier moet u minimaal vier weken voorafgaande aan het evenement bij
de gemeente Sluis inleveren. Levert u dit formulier te laat in, dan is het mogelijk dat u geen toestemming voor het evenement krijgt of dat uw melding niet in
behandeling wordt genomen!
1.

Gegevens van de organisator

a.

Aanvrager:__________________________________________________________________

b.

Stichting

Vereniging

Onderneming

Particulier

c.

Secretariaatadres:____________________________________________________________

d.

Postcode en plaats:___________________________________________________________

e.

Naam contactpersoon: ________________________________________________________

f.

Telefoonnummer:

g.

06-nummer, bereikbaar tijdens evenement: ________________________________________

h.

Emailadres: _________________________________________________________________

2.

Gegevens over het evenement

a.

Naam evenement:____________________________________________________________

b.

Omschrijving evenement:______________________________________________________

werk: _________________

privé: ___________________

___________________________________________________________________________
c.

Datum: _________________________________ van ___________ uur tot ___________ uur
Evt. opbouw: datum:

______________________ om ______________________ uur

Evt. afbouw: datum:

______________________ om ______________________ uur
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3.

Plaats evenement

a.

Naam straat / straten; plein(en)
_______________________________________

b.

Kern:
______________________________

_______________________________________
______________________________
Betreft dit (al dan niet gedeeltelijk) particulier terrein:
ja
nee
Eigenaar terrein:_____________________________________________________________
Adres + huisnummer:__________________________________________________________
Postcode + plaats:____________________________________________________________

c.

Neemt u ook openbare parkeerplaatsen in gebruik?
betaald parkeren
vrije parkeerplaatsen

d.

e.

ja

nee

___________________ stuks
___________________ stuks

Maakt u gebruik van verkeersregelaars?
Aantal _______________
Hebt u overleg gevoerd met de teamchef van politie over de inzet van
verkeersregelaars?
Zal de politie een instructie verzorgen/toezicht houden op de verkeersregelaars?

ja
ja

nee
nee

ja

nee

Volgt u een route:
ja
nee
Zo ja, omschrijving van de route: ________________________________________________
___________________________________________________________________________

f.

Verwacht aantal deelnemers/ bezoekers: __________________________________ personen

4.

Geluid

Wilt u muziek ten gehore brengen?

ja
Binnen

nee

a.

Wilt u dit buiten / binnen of beide doen?

Buiten

Beide

b.

Versterkte of onversterkte muziek?

Versterkt

c.

Live muziek?

ja

nee

d.

Maakt u gebruik van een omroepinstallatie, megafoon, of iets soortgelijks?

ja

nee

e.

Soort / genre muziek? _________________________________________________________

f.

De tijden waarop muziek ten gehore gebracht wordt? van ___________ uur tot __________uur

5.

Drankverstrekking

Onversterkt

Aanvrager vraagt tevens een ontheffing ex artikel 35 van de Drank- en Horecawet om tijdens
het evenement zwak-alcoholische dranken (<15% alcohol) buiten een bestaande inrichting te
schenken.
Kopie van de verklaring Sociale Hygiëne van de aanwezige perso(o)n(en) onder wiens verantwoordelijkheid zwak-alcoholische dranken worden verstrekt.
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a.

Naam van de tijdens het evenement aanwezige perso(o)n(en) in het bezit van de verklaring
Sociale Hygiëne op de dag van het evenement (kopie bijvoegen)

Naam:

____________________________

______________________________

Adres:

____________________________

______________________________

Postcode + Plaats:

____________________________

______________________________

Geboortedatum en –plaats: _________________________

______________________________

b.

De tijden van drankverstrekking

6.

Gebruik gemeentelijke materialen

van __________ uur tot __________ uur

Aangeven welke gemeentelijke materialen u wenst te gebruiken:
a.

Gebruik drang- en geleidehekken

Aantal: ________ stuks

b.

Gebruik vlaggenmasten

Aantal: ________ stuks

c.

Gebruik vlaggen

Opdruk: ______________________

Aantal: ________ stuks

d.

Gebruik verkeersborden

Soort:

Aantal: ________ stuks

e.

Verzorgt u zelf het transport van de gemeentelijke materialen (gratis)
ja
nee
Zo nee, belt u dan naar 0117-457000 voor het laten brengen en halen van het materiaal en
voor informatie over de daaraan verbonden kosten.

f.

Gebruik gemeentelijke stroomkasten (indien aanwezig)

ja

nee

g.

Gebruik wateraansluiting (indien aanwezig)

ja

nee

h.

Gebruik muziektent (indien aanwezig)

ja

nee

7.

Bij deze melding moet u het volgende bijvoegen (aankruisen dat u het heeft bijgevoegd)

______________________

Een overzicht van de te organiseren activiteiten.
Een situatieschets en plan van wegafzetting.
8.

Overige gegevens (die u voor de gemeente van belang acht)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
9.

Ondertekening

Naam:

______________________________________________

Datum:

______________________________________________

Plaats:

______________________________________________

Handtekening: ______________________________________________
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