Meldingsformulier evenement
Naam organisatie/vereniging/stichting: …………………………………………………………….
Naam aanvrager: ….…………………………………………………………………………………
Adres: .…………………………………………………………………………………………………
Postcode/woonplaats: ………………………………………………………………………………
Telefoonnummer: .…………………………………………………………………..………………
Telefoonnummer contactpersoon tijdens evenement ……………….………………………..…
Kopie Legitimatiebewijs/ BSN…………………………………………………………………………
Inschrijving Kamer van Koophandel (indien van toepassing) ……………………………………
Verzekeringsbewijs (aansprakelijkheid)……………………………………………………………..
Gegevens vergunning vrij evenement. (zie ook evenementenbeleid op gemeentewebsite)
Datum en tijdstip evenement
Aanvangstijdstip
Eindtijdstip
Adres/omschrijving locatie
Omschrijving evenement
Er is toestemming van de locatie eigenaar

O Ja
O Nee

Het evenement heeft een incidenteel karakter (maximaal 1 maal per jaar)

O Ja
O Nee

De duur van evenement bedraagt maximaal één dag

O Ja
O Nee

Het evenement start op zondag na 13.00 uur.

O Ja
O Nee

Het evenement vindt plaats tussen 09.30 uur en 24.00 uur.

O Ja
O Nee

Wordt er voor 9 uur en/of na 23.00 uur (vr en za na 01.00 uur) geen muziek
ten gehore gebracht?

O Ja
O Nee

Het evenement veroorzaakt geen overmatige geluidsoverlast.

O Ja
O Nee

(< 70 dB(A) gemeten aan de gevels van de dichtstbijzijnde woningen van derden dan wel
op 100 meter afstand van de locatie van het evenement).

Er zijn minder dan 100 personen (inclusief kinderen) aanwezig?
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Er zijn niet meer dan 50 personen gelijktijdig aanwezig in een tent of een
ander (tijdelijk) bouwwerk.

O Ja
O Nee

Het evenement vindt niet plaats op rijbaan, (brom)fietspad of
parkeerplaats?

O Ja
O Nee

Er worden geen hoofdwegen* geblokkeerd of afgezet zodat doorgaand
verkeer belemmerd wordt?

O Ja
O Nee

Er is geen belemmering voor verkeer/hulpdiensten?

O Ja
O Nee

Er worden geen objecten (zoals een tent) geplaatst met een oppervlakte
van meer dan 10m2 per object?

O Ja
O Nee

Er worden geen publicatieborden en/of spandoeken geplaatst op of aan de
openbare weg.

O Ja
O Nee

Er worden geen waren/goederen te koop aangeboden.

O Ja
O Nee

Er wordt geen alcohol verschonken dan wel uitsluitend ‘om niet’ **.
Er mag alleen plastic glaswerk worden gebruikt.

O Ja
O Nee

* hoofdwegen: Provinciale weg N271, Ringbaan, Heumensebaan, Singel, Lindenlaan, Stationsstraat,
Middelweg, Veldweg, Bovensteweg, Groesbeekseweg, Gen. Gavinstraat, Meulenbroekstraat,
Lambertusweg, Elzenstraat, Cuijksesteeg, Veerstraat, Dorpsstraat, Voordijk, Heikantseweg en
Witteweg.
** met “om niet” wordt bedoeld; zonder dat daar enige vergoeding tegenover staat. Er wordt geen drank
verkocht, maar er wordt bijvoorbeeld ook geen entreeprijs geheven om daarna “gratis” te kunnen
drinken.
Als u bij bovenstaande vragen overal Ja hebt ingevuld, wordt de activiteit als een meldingsplichtig evenement aangemerkt. Er is dan geen vergunning of ontheffing nodig en er zijn geen
legeskosten verschuldigd. U kunt dan volstaan met het invullen van dit formulier. In alle overige gevallen
is een vergunning en/of ontheffing noodzakelijk en dient u een aanvraagformulier evenement in te vullen.
Het volledig ingevulde meldingsformulier (inclusief de beantwoording van bovenstaande vragen) dient
uiterlijk 3 weken voor datum van het voorgenomen evenement te worden ingediend en behoeft een
accoordstempel van de gemeente Mook en Middelaar.
Zodra een geaccordeerde melding hebt ontvangen mag u het evenement houden mits u voldoet aan de
standaardvoorwaarden, eventueel aangevuld met specifieke nadere voorschriften en/of beperkingen.
Locatieschets bijvoegen, indien van toepassing duidelijk op tekening aangeven waar attributen
(zoals tentjes, barbecue, springkussen e.d.) worden geplaatst.
Indien het een optocht of wandel/fietstocht betreft dient een plattegrondkaart bijgevoegd te
worden waarop de route duidelijk is ingetekend.
Verklaring:
Ondergetekende verklaart uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud:




dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld;
voorwaarden onverkort in acht te zullen nemen bij het organiseren van het evenement;
zich bewust te zijn van het feit dat het niet naleven van de voorwaarden aan deze melding gevolgen
kan hebben voor toekomstig te organiseren evenementen;
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de gemeente te zullen vrijwaren van iedere aansprakelijkheid van derden in verband met eventueel
aan hen toegebracht(e) schade of letsel aan persoon of goed.

Handtekening aanvrager:

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

datum: ...........................

Voor akkoord gemeente Mook en Middelaar
Afdelingshoofd Bedrijfsvoering
Drs. J.P.P. van den Heuvel

VOORSCHRIFTEN VERGUNNINGVRIJE EVENEMENTEN
Organisatie

De organisatie is verplicht alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen teneinde te voorkomen
dat de gemeente dan wel derden ten gevolge van het evenement schade lijden of overlast
ondervinden.


De organisatie is verantwoordelijk voor een veilig en ordentelijk verloop van de activiteiten.



De geaccordeerde melding dient ter plaatse aanwezig te zijn en op de eerste vordering van een
ambtenaar van de gemeente, brandweer of politie te worden getoond.



Indien tijdens een controle blijkt dat niet aan de opgelegde voorschriften is voldaan of de veiligheid
van de bezoekers onvoldoende is gewaarborgd dan kan, op last van de burgemeester, het gebruik
worden verboden dan wel onmiddellijk worden beëindigd.



Indien niet aan de opgelegde voorschriften is voldaan, kan dit gevolgen hebben voor toekomstige
aanvragen voor soortgelijke evenementen.



De organisatie dient tijdens het evenement telefonisch bereikbaar te zijn.



De met controle belaste functionarissen van de gemeente, brandweer en politie moeten altijd worden
toegelaten tot de locatie. De aanwijzingen die, in verband met de (brand)veiligheid, door deze
functionarissen worden gegeven moeten onmiddellijk worden opgevolgd.



Na afloop van de activiteiten dient de weg schoon en opgeruimd achtergelaten te worden.
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Indien er verkeersmaatregelen genomen moeten worden (zoals het afsluiten van een weg) dient dit
te gebeuren middels de wettelijke verkeersborden en afzethekken. Verkeersmaatregelen dienen
altijd in overleg met de gemeente te worden ingesteld. De benodigde borden en afzethekken stellen
wij u, voor zover voorradig, ter beschikking. Als de afzethekken worden opgehaald dat is dit gratis.
Als de afzethekken moeten worden gebracht dan zijn de kosten €80,00. Voor nadere afspraken
hierover kunt u contact opnemen met de heer H. Bouhuis, bereikbaar op telefoonnummer 06 54 377
204. Indien wij geen of onvoldoende verkeersborden en/of afzethekken beschikbaar hebben dient u
zelf voor de benodigde materialen te zorgen.



De organisatie is verplicht eventueel aan gemeente-eigendom aangerichte schade te vergoeden.



Aanwonenden van het af te sluiten weggedeelte dienen minimaal 1 week voor de datum van het
evenement door uw organisatie in kennis gesteld te worden van de afsluiting en festiviteiten.

Vrijhouden terreingedeelten

De vrije doorgang naar en vanuit uitgangen en nooduitgangen van aan straten gelegen panden,
moeten altijd gehandhaafd blijven.


Brandkranen en brandputten moeten voor de brandweer vrij en goed bereikbaar worden gehouden.
Als er gebruik wordt gemaakt van brandkranen en/of andere waterwinplaatsen, moet dit zodanig
gebeuren dat de brandweer er altijd zonder vertraging toch gebruik van kan maken.



Voor voertuigen van de hulpverlenende diensten (politie, brandweer, ambulance) moet altijd een vrije
route zijn gegarandeerd met een breedte van tenminste 4,50 meter en een hoogte van 4,20 meter.
Obstakels die deze route blokkeren moeten snel en gemakkelijk verwijderd kunnen worden.
Bouwwerken e.d. moeten tot op 25 meter afstand te bereiken zijn.

Elektrische installatie

Zorg voor een deugdelijke, veilige elektrische installatie (conform NEN 1010).


Plak kabels en snoeren die over vloeren lopen met goede plak strips af, zodat er niemand over kan
vallen.

Elektrische en gasgestookte kooktoestellen

Plaats kooktoestellen stevig op de vloer c.q. de tafel en zorg ervoor dat ze niet kunnen omvallen of
omgestoten kunnen worden.


Plaats kooktoestellen tenminste 1,5 meter van tentdoek of andere brandbare materialen of zorg voor
een brandwerende afscherming.



Zorg ervoor dat in de directe omgeving van pannen goed passende deksels aanwezig zijn; “vlam in
de pan” moet u nooit met water proberen te doven.



Het gebruik van andere gassen dan butaan of propaan (bv LPG) is niet toegestaan.



Er mogen niet meer dan twee gasflessen met een inhoud van maximaal 26 liter per gasfles aanwezig
zijn.



Gebruik alleen deugdelijke slangklemmen en goedgekeurde oranje propaanslangen, die van een
jaarmerk zijn voorzien.



Zorg ervoor dat gasflessen niet verhit kunnen worden door het kooktoestel of de zon.

Barbecue

De barbecue dient op voldoende afstand van gebouwen, goederen of beplanting te worden geplaatst
om brandgevaar te voorkomen.


Boven de barbecue mag geen afdak c.q. zeil bevestigd worden, tenzij dit is vervaardigd van moeilijk
brandbaar materiaal en zich bevindt op een hoogte van minimaal 2,5 meter vanaf de brandhaard.
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Gebruik alleen barbecues die deugdelijk geconstrueerd zijn en stel ze zodanig op dat deze niet
kunnen omvallen of worden omgestoten.



Doof direct na afloop de nog smeulende resten.

Blusmiddelen

Zorg voor één of meer goedgekeurde blusapparaten, die voor direct gebruik gereed zijn. Ze dienen
bij voorkeur in de nabijheid van het bedienend personeel te worden geplaatst of in de directe
omgeving van opslag van brandbare vloeistoffen, gasvormige brandstoffen of een plaats waar
gebakken of gebraden wordt.
Toezicht

Zorg ervoor dat gedurende de tijd dat er personen aanwezig zijn, er een verantwoordelijk persoon
namens de organisatie aanwezig is, die erop toeziet:

dat vlucht- en toegangswegen goed zichtbaar en goed bereikbaar en niet versperd worden
door obstakels;

dat aanwezige blusmiddelen goed zichtbaar en gebruiksklaar zijn;

dat er op een veilige manier met elektriciteit, gas en open vuur (barbecue) wordt omgegaan;

dat in geval van een incident de hulpverleningsdiensten worden gealarmeerd;

dat de veiligheid in het algemeen gewaarborgd is en het feest daardoor een feest blijft.
Tent

De lange zijde van tent/overkapping dient over de gehele lengte geopend te blijven gedurende het
feest of er dient noodverlichting te worden aangebracht met vluchtweg-aanduiding volgens de
wettelijke norm.


Het materiaal van de tent/overkapping moet tenminste voldoen aan het gestelde in klasse II, bijdrage
-1
tot brandvoortplanting NEN-6065 en een rookgetal van 5.4m NEN 6066 of daarmee vergelijkbare
norm.

Weersomstandigheden

Het is verboden om zonder overleg met de brandweer een tent of paviljoen in gebruik te hebben
indien de weersvoorspellingen en/of weersomstandigheden dusdanig zijn of kunnen zijn dat een
windsnelheid heerst of windvlagen kunnen voorkomen van windkracht 6 (zes) of hoger op de schaal
van Beaufort (zie windkrachttabel), of indien er door de regionale alarmcentrale een waarschuwing
voor zwaar weer is afgegeven. Hiertoe dient de organisatie voor en tijdens het evenement regelmatig
te informeren naar de weersomstandigheden en/of weersvoorspellingen.


Indien de weersomstandigheden zoals hierboven omschreven zich tijdens het evenement voordoen,
dient de tent onmiddellijk geheel te worden ontruimd.

Windkrachttabel in beaufortschaal:

Gemiddelde windsnelheid
Bft

Benaming

Kenmerken
m/s

knopen

km/u

mijl/u

0

Windstil

< 0,2

<1

<1

<1

Rook stijgt recht omhoog

1

Zwak

0.3 - 1.5

1-3

1-5

1–3

Rookpluimen geven richting
aan

2

Zwak

1.6 - 3.3

4-6

6 - 11

4–7

Bladeren ritselen

3

Matig

3.4 - 5.4

7 - 10

12 - 19

8 – 12

Bladeren en twijgen
voortdurend in beweging
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4

Matig

5.5 - 7.9

11 - 16

20 - 28

13 - 18

Stof en papier dwarrelen op

5

Vrij krachtig

8.0 - 10.7

17 - 21

29 - 38

19 - 24

Takken maken zwaaiende
bewegingen

6

Krachtig

10.8 - 13.8

22 - 27

39 - 49

25 - 31

Grote takken bewegen

7

Hard

13.9 - 17.1

28 -33

50 - 61

32 - 38

Bomen bewegen

8

Stormachtig

17.2 - 20.7

34 - 40

62 - 74

39 - 46

Twijgen breken af

9

Storm

20.8 - 24.4

41 - 47

75 - 88

47 - 54

Takken breken af. Dakpannen
waaien weg

10

Zware storm

24.5 - 28.8

48 - 55

89 - 102

55 - 63

Bomen worden ontworteld

11

Zeer zware
storm

28.5 - 32.6

56 - 63

102 - 117

64 - 74

Uitgebreide schade aan
bossen en gebouwen

12

Orkaan

> 32.6

> 63

> 117

> 74

Niets blijft meer overeind
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