Meldingsformulier kleine evenementen
Klein evenement
Wanneer u een klein evenement wilt
organiseren dan hoeft u geen
evenementenvergunning aan te vragen,
maar volstaat een melding. U dient hiervoor
het meldingsformulier in te vullen. Met de
checklist (zie punt 7) kunt u bepalen of uw
evenement een ‘klein evenement’ is. Voor
kleine evenementen gelden
veiligheidsvoorschriften uit de Nadere
regels kleine evenementen.
Het formulier moet uiterlijk vier weken
voorafgaand aan het evenement in bezit
van de gemeente zijn.
Schenkt u alcohol tijdens het
evenement?
Wilt u tijdens uw evenement
zwakalcoholhoudende drank schenken, dan
heeft u een ontheffing nodig. Met dit
formulier kunt ook deze ontheffing
aanvragen, zie punt 8. Het schenken van
sterk alcoholhoudende drank is niet
toegestaan.
Paracommerciële inrichtingen zoals een
sportvereniging of buurtcentrum hebben
een ontheffing artikel 4 lid 4 van de
Alcoholwet nodig. Dit formulier kunt u bij
ons opvragen.
Maakt u geluid tijdens het evenement?
Als u tijdens het evenement meer geluid
wilt maken dan alleen achtergrond muziek
dan moet u hiervoor een geluidsontheffing
aanvragen, zie punt 10.
Is het evenement op zondag?
Als het evenement op zondag plaatsvindt
moet u een ontheffing aanvragen, zie punt
11.

Moet ik betalen voor een melding?
Aan het melden van een klein evenement
zijn geen kosten verbonden.
Moet ik betalen voor een ontheffing?
Voor het aanvragen van ontheffingen
worden leges in rekening gebracht.
Wilt u gebruik maken van
(gemeentelijk) afzetmateriaal?
Dan kunt u contact opnemen met de
beheerder van de gemeentewerf via het
algemene telefoonnummer 088 432 7000.
Het materiaal mag niet gebruikt worden
voor het afzetten van een openbare weg.
Het materiaal moet door u zelf worden
opgehaald, geplaatst, verwijderd en weer
worden terugbezorgd. In geval van schade
aan of vermissing van materiaal of
verkeersovertredingen worden de kosten
daarvan bij u in rekening worden gebracht.
Wat doet u na het invullen?
U stuurt het formulier naar apv@wijchen.nl
of per post naar
Gemeente Wijchen
APV/Bijzondere Wetten
Postbus 9000
6600 HA WIJCHEN
Heeft u nog vragen?
U kunt ons bereiken op 088 432 7988 van
ma t/m do van 10.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van
10.00 tot 12.00 uur of via apv@wijchen.nl.

Meldingsformulier kleine evenementen
1. Particulier, bedrijf of instelling
� Particulier
< ga naar vraag 2
� Bedrijf, vereniging of stichting < ga naar vraag 3
2. Melder particulier
Naam
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
3. Melder bedrijf of instelling
Naam onderneming/organisatie
Nummer Kamer van Koophandel
Vestigingsnummer
Statutaire naam
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Indien afwijkend postadres
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mailadres
4. Contactpersoon tijdens evenement
Naam
Telefoonnummer
E-mailadres
5. Evenement
Naam evenement
Gewenst tijdstip

Dag 1: van

tot

zondag t/m donderdag uiterlijk tot
24.00 uur en vrijdag en zaterdag
uiterlijk tot 01.00 uur

Dag 2: van

tot

Data (maximaal 2 dagen)
Locatie
stuur mee: plattegrondtekening!

Totaal aantal bezoekers totaal
gedurende het gehele
evenement: max. 250 bezoekers

6. Korte omschrijving evenement

7. Checklist melding klein evenement
vink aan welke van onderstaande punten van toepassing zijn op het evenement

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�

Deze melding doet u uiterlijk vier weken voorafgaand aan het evenement.
Het evenement vindt maximaal 2 dagen plaats.
Er zijn totaal maximaal 250 personen aanwezig bij het evenement.
Het evenement vindt niet plaats op een locatie in Wijchen, gelegen aan de
Vierdaagseroute, op de woensdag van de Nijmeegse Vierdaagse.
Het evenement is geen vechtsportevenement, motorcross of motorrace evenement
of stuntshow voor gemotoriseerde voertuigen.
Het evenement vindt niet plaats op zondag voor 13:00 uur,
� U vraagt een ontheffing op grond van de Zondagswet.
Het evenement eindigt op zondag tot en met donderdag niet later dan 24:00 uur en
op vrijdag en zaterdag niet later dan 01:00 uur ‘s nachts. Indien de dag na het
evenement een feestdag is dan eindigt het evenement niet later dan 01.00 uur ’s
nachts.
De openbare weg blijft toegankelijk voor al het verkeer. Het evenement vindt niet
plaats op de rijbaan of veroorzaakt anderszins geen belemmering voor het verkeer,
inclusief voetgangers.
Parkeren van voertuigen geschiedt alleen op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen
of op eigen grond.
Er wordt zwak alcoholhoudende drank geschonken:
� het betreft een besloten feest op particuliere grond, of
� u vraagt ontheffing op basis van artikel 35 van de Alcoholwet aan
Er wordt geen tent gebruikt voor meer dan 150 personen.
Het evenement veroorzaakt geen geluidhinder. Er wordt buiten alleen gebruik
gemaakt van achtergrondmuziek. Een muziek- en/of omroepinstallatie is niet
toegestaan, of:
� u vraagt een ontheffing voor geluid aan.
Ik verklaar dat alle bovenstaande punten van toepassing zijn op het
evenement.

Als bovenstaande voorwaarden van toepassing zijn op het evenement dan kunt u
volstaan met een melding. Als uw evenement niet voldoet aan één of meerdere
voorwaarden, dan moet u een evenementenvergunning aanvragen.

Aanvullende vragen voor aanvraag ontheffing artikel 35 Alcoholwet
indien van toepassing
8.

Dag en tijdstip waarvoor de ontheffing wordt gevraagd
Dag 1: van
tot
Gewenst tijdstip
Dag 2: van
tot

9. Gegevens leidinggevende onder wiens onmiddellijke leiding de
verstrekking plaatsvindt
Leidinggevende 1
Voorletters
Achternaam
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres
Geboortedatum en -plaats
Leidinggevende 2 (optioneel)
Voorletters
Achternaam
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres
Geboortedatum en -plaats

Aanvullende vragen voor aanvraag ontheffing voor het in werking hebben van
toestellen of geluidsapparaten indien van toepassing
10.Dagen en tijdstip waarvoor de ontheffing wordt gevraagd
Dag 1: van
tot
Gewenst tijdstip
Dag 2: van
tot
Omschrijving toestellen of
geluidsapparaten

Aanvullende vragen voor aanvraag ontheffng zondagswet indien van toepassing
11.Dag en tijdstip waarvoor de ontheffing wordt gevraagd
Gewenst tijdstip

van

Er vindt op zondag verkoop van
goederen plaats.

Ja/nee

tot

12.Ondertekening
Datum
Handtekening

Bij dit formulier de volgende bijlage toevoegen:
 Plattegrond van het terrein op schaal inclusief de te plaatsen objecten zoals tenten,
kramen, podia e.d.

