Meldingsformulier klein evenement
Op basis van artikel 2.25a van de Algemene Plaatselijke Verordening heeft de
burgemeester van Achtkarspelen bepaald dat u geen vergunning nodig heeft voor
een evenement dat aan de volgende voorwaarden voldoet:
Vrijgesteld zijn evenementen;









waarvan het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 100 personen;
die tussen 08.00 uur en 24.00 plaatsvinden;
geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 07.00 uur of na 23.00 uur;
het evenement niet op zondag voor 13.00 uur plaatsvindt;
het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of
parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en
de hulpdiensten;
slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van
minder dan 10 m2 per object;
er een organisator is;
de organisator binnen 10 dagen voorafgaand aan het evenement
daarvan melding heeft gedaan aan de burgemeester.

Voldoet uw evenement aan de voorwaarden, dan is het voldoende om dit
meldingsformulier 3 weken (15 werkdagen) voor het evenement in te dienen. U
ontvangt dan van de gemeente een bevestiging van de melding. Bij deze
bevestiging worden een aantal algemene regels gevoegd waar u zich aan moet
houden.


LET OP: Indien u een wedstrijd organiseert waarbij u over het grondgebied van
meerdere gemeenten rijdt/loopt heeft u een vergunning van de provincie nodig.
U dient de gemeente Achtkarspelen dan om een Verklaring van geen bezwaar te
vragen.

Naam organisatie:

Naam aanvrager:

Burger Service Nummer:

Adres:

Postcode en plaats:

E-mail adres:

Telefoonnummer:

M

V

Omschrijving evenement:

Verwachting aantal mensen:

Het evenement is:

besloten / voor iedereen toegankelijk
(doorstrepen / weghalen wat niet van toepassing is)

Locatie evenement:

Datum evenement:

Begin en eindtijd:

Plaats:

Datum:

Handtekening:

Heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij de heer J. Hogendorp van team Toetsing en
Vergunning (telefoonnummer 140511).
Dit formulier met (eventuele) bijlagen kunt u sturen naar: Gemeente Achtkarspelen, Postbus
2, 9285 ZV, Buitenpost of mailen naar: gemeente@achtkarspelen.nl

