AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING

BUITENEVENEMENT, EN/OF

Soort evenement/
Plaatsen tijdelijk bouwsel t.b.v.:

BINNENEVENEMENT, EN/OF

…............................................................................

BOOT
PLAATSING TIJDELIJK BOUWSEL (tent,
luifel, etc.)
S.v.p. aankruisen wat voor u van toepassing is

LET OP:
Bij de aanvraag dient u een gedetailleerde
inrichtingstekening (op schaal) aan te leveren.
Voor een plattegrond van het door u in gebruik te
nemen terrein kunt u contact opnemen met het
Team Vergunningen telefoon 14 0183

…............................................................................
…............................................................................
…............................................................................
………………………………………………..……….
………………………………………………………..

1. GEGEVENS AANVRAGER:

1.1 Naam vereniging/stichting
1.2 Naam contactpersoon
1.3 In functie van
1.4 Straat
1.5 Postcode en woonplaats
1.6 Telefoonnummer

werk: ....................................... privé: ..............................................
tijdens evenement: ...........................….… (m.n. contactpersoon bij calamiteiten)

1.7 E-mail adres

2. OMSCHRIJVING ACTIVITEIT(EN)

3. DATUM/TIJDSTIPPEN ACTIVITEIT(EN) - AANTAL BEZOEKERS/DEELNEMERS: 1):Totaal 2): Gelijktijdig

Datum: ...................... van:…….uur tot:…… uur. Aantal te verwachten bezoekers: 1)......................2)……………...

Datum: ...................... van:…….uur tot:…… uur. Aantal te verwachten bezoekers: 1)......................2)……………...

Datum: ...................... van:…….uur tot:…… uur. Aantal te verwachten bezoekers: 1)......................2)……………...

4. ADRES ACCOMMODATIE / IN GEBRUIK TE NEMEN TERREIN

4.1 .............................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Dit terrein is:
4.2

verhard terrein

onverhard terrein

4.3

eigendom van: .............................

gemeente-eigendom

anders, nl.:......................................

5. ACCOMMODATIE
5.1 Aantal gelijktijdig te verwachten bezoekers binnen (maximaal) ……...............
5.2
Vast gebouw; nl: …….................................................................................................................
Gebruiksvergunning aanwezig; nr:………………….
Boot (verplicht overleggen Certificaat van Onderzoek volgens de Binnenschepenwet)
Tijdelijk bouwsel nl:
Materiaal waaruit tijdelijk bouwsel bestaat:
tent
Materiaal wanden………………………..
paviljoen
Materiaal dak…………………………….
luifel
Materiaal vloer:………………………….
podium
anders, nl……..................................
Bij tent/luifel certificaat overleggen aan brandweer
5.3 Afmetingen te gebruiken ruimte in gebouw / tijdelijk bouwsel / boot:
2
a. lengte ……........ m. x breedte ……......... m. = ……........ m
2
lengte ……........ m. x breedte ……......... m. = ……........ m
2
lengte ……........ m. x breedte ……......... m. = ……........ m
b. hoogte zijwanden: ……............... m.
c. hoogte nok: ……..........................m.
5.4 Afstand accommodatie tot omliggende bebouwing; afstand ..……… meter
5.5 (Nood)uitgangen aanwezig:
Aantal ……..;Totale uitgangsbreedte (nood)uitgang: ……...................... meter (1.10m per 100 personen)
5.6 Datum en tijdstip oprichten : …….....................................................................................
Datum en tijdstip afbreken : …….....................................................................................
5.7

Wordt in het gebouw/bouwsel/boot versiering (slingers, ballonnen, spandoeken) aangebracht/opgehangen
Nee
Ja, nl. …….................................................................................................................
Soort materiaal: ……..................................................................................................
Situering versiering (o.a. plafond): …….......................................................................
LET OP: situering van het bouwwerk vermelden op plattegrond, incl.: (nood)uitgang(en), podium enz.

6. AANWEZIGE VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
Plan van Aanpak / Calamiteitenplan (meesturen met aanvraag)

6.1 Blusapparaten aanwezig:
slanghaspel, aantal ....................................................
blusser, aantal ................................................
anders, n.l. ................................... aantal ...............
6.2 Noodverlichting en/of transparanten aanwezig:
Nee
Ja, nl: boven alle nooduitgangen
.................................
6.3 Zijn er gediplomeerde E.H.B.O ers aanwezig
Nee
Ja aantal ………………….

6.4 Maakt u gebruik van gecertificeerde portiers
Nee
Ja aantal……………..
Naam beveiligingsbedrijf………………………………………….
LET OP:
situering van blusmiddelen, transparanten, noodverlichting, E.H.B.O.-post enz. vermelden op plattegrond.

7. KOKEN, BAKKEN, BRADEN EN VERWARMING

7.1 Koken, bakken, braden, verwarmen en barbecue:
Niet van toepassing
Ja, nl.:
in de open lucht
In accommodatie vermeld onder punt 5; betreffend een vast toestel.
In accommodatie vermeld onder punt 5; betreffend een tijdelijk toestel;( hier is alleen elektr. Toegestaan)
Toestel(len):
barbecue
branders/fornuizen e.d.
elektrische kooktoestellen
open vuur
anders, …...............
Inhoud:
niet van toepassing
inhoud fles ….................. liter
aantal flessen …..............stuks
7.2

Verwarming:
Niet van toepassing
Centrale verwarming
Hete luchtverwarming; soort
Brandstof
inhoud fles
aantal flessen
Locatie

:……………….
:……………….
:……………….
:……………….
:……………….

LET OP:
situering kooktoestel(len) en verwarming vermelden op plattegrond.

8. PODIUM / ZITPLAATSEN

8.1 Podium:
Niet aanwezig
Aanwezig
Buiten
In accommodatie zoals vermeld onder punt 5;……………………….
Materiaal podium: ……......................................................................
Afmetingen podium: ……………………………………………………..
Maximaal aantal personen op podium: ..........………………………..
8.2 Zitplaatsen:
Niet aanwezig
Aanwezig, aantal ........................ plaatsen

losse stoelen
geschakelde stoelen/banken
anders, nl.: ............................

LET OP:
situering podium en zitplaatsen vermelden op plattegrond

9. DRANKVERSTREKKING

9.1

Geen
Frisdrank
Zwakalcoholische dranken (buiten horeca verplichte ontheffing in kader art. 35 D&H-wet)
glas
Sterke drank
plastic / polycarbonaat
blikjes

10. MARKTKRAAMPJES, KERMISATTRACTIES, SPRINGKUSSENS, TOILETVOORZIENING(EN) ETC.

10.1

Niet aanwezig
Toiletvoorziening(en), aantal …………..
Aanwezig, aantal: …..............
soort: …...............................................................................................................…………….
Deelname particulieren
Deelname handelaren (ijsverkoop, hamburgers etc.)

LET OP: 1. situering kraampjes, tafel/stoelenplan, toiletvoorziening(en) vermelden op plattegrond
2. lijst met vermelding van de te verkopen goederen bijvoegen

11. VOORZIENINGEN GEMEENTE GEWENST bijv. water, stroom, parkeerborden, dranghekken, afvalcontainers
(aantallen). Ingeval van stroomvoorziening op Grote Markt of terrein Buiten de Waterpoort Eurostekker en
haspel meenemen!
11.1

Nee
Ja, nl. .……………………………………………………………………………………………………………

11.2 Schoonmaken:
Maakt u het terrein na afloop zelf (veeg)schoon?
Wanneer:………………………………………
Wilt u dat de gemeente het terrein tegen betaling schoonmaakt?
Wanneer:………………………………………
11. 3 Welke maatregelen/voorzieningen heeft u genomen om vervuiling van het terrein te beperken?
……………………………………………………………………………………………………………..

12. MUZIEK - LET OP: muziekbron aangeven op plattegrond

12.1

Geen muziek
Mechanische muziek / geluidsinstallatie
Levende muziek :
Soort: .................................................................................. (bijv. orkest).
Aanvangstijdstip muziek :..................... uur

Eindtijdstip muziek: ........................... uur

Afstand muziekbron tot dichtstbijzijnde woning bedraagt: ................................................ meter

13. TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

13.1 Is het noodzakelijk dat er wegen worden afgesloten?:
Nee
Ja, nl. …..........................................................................................................…………….
13.2

Is het noodzakelijk dat voor een weg of een aantal wegen éénrichting verkeer wordt ingesteld?
Nee
Ja, nl. ….........................................................................................................................…..

13.3

Is het noodzakelijk dat voor een bepaalde locatie een parkeerverbod wordt ingesteld?
Nee
Ja, nl. ….........................................................................................................................…..

13.4

Legt het evenement een groot beslag op de beschikbare parkeeraccommodatie?
Nee
Zo ja, op welke manier? (gebruik parkeerterrein voor evenement / (deel) parkeerruimte ingenomen door
bezoekers evenement…..................................................................................................................

14. SLUITINGSUUR

14.1 Wilt u gebruikmaken van ontheffing van het horeca-sluitingsuur?
Nee
Zo ja, tot hoe laat?..............................................................
(voorwaarde bij die ontheffing: publiek mag binnenkomen tot 03.00 uur, daarna afbouwen tot 04.00 uur)

15. VERDERE BIJZONDERHEDEN / ACTIVITEITEN, NIET EERDER VERMELD
…......................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

ONDERTEKENING:
Naam: .....................................................

Datum: ....................................................

Plaats: ......................................................

Handtekening:..........................................

Versie 1.0

