Aanvraagformulier melding evenement

Gemeente Cranendonck

1. Gegevens van de aanvrager
Achternaam en voorletters:

man

vrouw

Burgerservicenummer (BSN):
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Mobiel:

Email:

Website:

Namens vereniging/stichting/andere rechtsvorm:
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:
Tijdens het evenement is de volgende contactpersoon bereikbaar:
Contactpersoon:

Mobiel:

BSN:

Extra contactpersoon:

Mobiel:

BSN

(deze persoon moet tijdens het evenement bereikbaar zijn)

2. Gegevens van het evenement
Naam evenement:
Locatie van het evenement:
Geef hier een beschrijving van het te organiseren evenement/buurtfeest:

U komt in aanmerking voor afhandeling via een melding als alle onderstaande vragen met nee kunnen worden
beantwoord:
o
o

o

Bedraagt het totaal aantal bezoekers en/of deelnemers
meer dan 350?
Vinden de activiteiten plaats voor 08.00 uur of na
00.00 uur (inclusief op- en afbouw)?
Wordt er muziek ten gehore gebracht voor 08.00 uur
of na 00.00 uur?

ja
nee
ja
nee
ja
nee
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Wordt het evenement gehouden op een rijbaan, (brom)
fietspad of parkeerplaats of vormt het op een andere manier
een belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten?

ja
nee

o

Worden er een of meerdere tenten geplaatst waarin
vijftig personen of meer aanwezig kunnen zijn?

ja
nee

o

Wordt er een toegangsprijs gerekend of verrekend?

ja
nee

o

Wanneer een of meerdere vragen met “ja” zijn beantwoord, dan is een melding evenement onvoldoende en dient u
een evenementenvergunning aan te vragen.

3. Dranken en etenswaren
Wordt tijdens het evenement zwakalcoholhoudende drank verstrekt?
Nee

Ja,

Voor welke dagen en welke tijdstippen wordt ontheffing gevraagd
Datum:

van

uur

tot

uur

Datum:

van

uur

tot

uur

Datum:

van

uur

tot

uur

Door wie wordt de drank verstrekt?

Achternaam en voorletters

man

Adres

vrouw

Nr.

Postcode en woonplaats
Telefoonnummer:

BSN:

Geboortedatum:
Geboorteplaats:

Etenswaren
Plaatst u bak- en braadapparatuur?
Nee

Ja
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Op welke wijze worden etenswaren bereid?
gas

elektrisch

barbecue

overig, namelijk

4. Geluid
Wilt u geluid ten gehore brengen?

Nee

Ja, zie verdere vragen

Om wat voor soort geluid gaat het?
muziek
spraak
anders, namelijk

Nee
Nee

Ja
Ja

Geef aan wat van toepassing is op de muziek:
versterkt

live muziek
bandopname

Geef hieronder aan wat voor een soort muziek het betreft:

Op welke manier wordt naar de omgeving/omwonenden gecommuniceerd?:

5. Checklist bijlagen
Bij deze aanvraag worden de volgende bescheiden overlegd:
een programma met daarin vermeld de activiteiten met tijden en locaties
een op schaal (minimaal 1:100) gemaakte situatietekening met daarop ingetekend alle te plaatsen objecten
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6. Ondertekening
Hierbij verklaar ik dat het formulier naar waarheid is ingevuld.

Naam organisator:

Datum:

Handtekening:

7. Insturen van de aanvraag

Dit formulier + alle bijlagen drie weken voorafgaand aan het evenement versturen (bij voorkeur digitaal).
Stuur de aanvraag digitaal naar: evenementencr@cranendonck.nl

Bij formulieren die niet volledig zijn ingevuld of die niet van de gevraagde bijlage(n) zijn voorzien, wordt de
aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht, in de gelegenheid gesteld om de aanvraag
compleet te maken. Bij aanvragen die niet binnen de gestelde termijn worden aangeleverd, kan niet worden
gegarandeerd dat deze voor het evenement kunnen worden behandeld.

Bezoekadres:

Capucijnerplein 1 in Budel

Telefoon:

140495
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