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Aanvraagformulier vergunning evenement 
 
 Lees de toelichting 

 Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen. 

 

1.  Aandachts- of regulier evenement* 
 
Voor een aandachtsevenement de aanvraag uiterlijk 13 weken voorafgaand aan het evenement 
indienen. 
 
Voor een regulier evenement de aanvraag uiterlijk 8 weken voorafgaand aan het evenement indienen. 
 

* zie toelichting 

 

2. Gegevens aanvrager/organisator 

Aanvrager/organisator: _____________________________________________________________ 

KVK nummer:   ______________ èn Vestigingsnummer:___________________________ 

of BSN:            _____________________________________________________________ 

Straat en huisnummer: _____________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats: _____________________________________________________________ 

Contactpersoon:  __________________________________________________________M/V 

Straat en huisnummer*: _____________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats*: _____________________________________________________________ 

*alleen invullen indien dit adres als correspondentieadres wordt gebruikt 

Telefoonnummer:  werk:_____________________ privé:_____________________________ 

06-nummer tijdens evenement___________________________________________________________ 

E-mailadres:   _____________________________________________________________ 

Website evenement: _____________________________________________________________ 

Is er een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor dit evenement? 

 Nee   Ja, polisnummer__________________________________________________________ 

 

3. Soort evenement  
 

Naam evenement: ___________________________________________________ 

Omschrijving evenement: _____________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________ 

Datum/data evenement:  _______-_____ tijd _______-_____uur  

    _______-_____ tijd _______-_____uur 

 

Organiseerde u dit evenement al eens eerder?  Ja,datum_____________________________ 

        Nee 

 

Doelgroep evenement   alle leeftijden     
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      leeftijd van _____ tot _____ jaar 

 

Verwacht aantal deelnemers:  ______________ personen 

Verwacht aantal bezoekers:   ______________ personen 

 

Limitering via kaartverkoop   Ja,aantal_______________________ 

      Nee 

Eventuele opbouw, datum: _______-_______-______  tijd:_____________uur 

Eventuele afbouw, datum: _______-_______-______  tijd:_____________uur 

 

4. Locatie evenement    
 
Indien u gebruik maakt van een terrein dat niet van de gemeente of van uzelf is, dan heeft u 
toestemming nodig van de eigenaar van het terrein. Deze toestemming zendt u mee met de aanvraag. 
Voor gebruik gemeentegrond ondertekent u onderstaande verklaring. 
 

 
Ik verklaar hierbij het eigendom van de gemeente voor de daarin vermelde periode van de 
gemeente in gebruik te willen nemen om op dit terrein een circus/evenement te organiseren; 
 
Ik verklaar hierbij een bedrag te betalen van € 100 per dag voor het gebruik van het eigendom van 
de gemeente, indien ik vanwege commerciële doeleinden minder dan 2000 m2 in gebruik neem, of; 
 
Ik verklaar hierbij een bedrag te betalen van € 150 per dag voor het gebruik van het eigendom van 
de gemeente, indien ik vanwege commerciële doeleinden meer dan 2000 m2  in gebruik neem; 
 
Ik verklaar het terrein, eigendom van de gemeente,  schoon (vrij van afval en dergelijke) op te 
leveren in de dezelfde staat als waarin deze werd aangetroffen; 
 
Ik verklaar dat de kosten van schoonmaak- en herstelwerkzaamheden en overige schadekosten 
voor mijn rekening komen; 

Ik verklaar dat ik mij realiseer dat ik geen gebruik kan maken van de te verlenen 
evenementenvergunning, indien ik niet akkoord ga met de in deze verklaring vermelde 
voorwaarden, omdat ik dan geen toestemming heb van de gemeente om haar eigendom te 
gebruiken; 

Met de ondertekening van de verklaring verklaar ik akkoord te gaan met de voorwaarden, die de 
gemeente verbindt om gebruik te mogen maken van het eigendom van de gemeente. 

 
 
 
 
 
 

Voor akkoord: 
 
 

 

(datum) 

 

 
 
 

 

(handtekening) 

 

Locatie evenement* 

* ook aangeven op de situatietekening! 
 

 straat/plein: _________________________________________________________________________ 

Lopen er één of meer buslijnen door deze straat/straten: _____________________________________ 

 plantsoen/groenstrook:_________________________________________________________________ 

 gebouw (adres):_______________________________________________________________________ 
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 water(haven)_________________________________________________________________________ 

 

Volgt u een route?   

 nee  ja*, omschrijving route:__________________________________________________________ 

Wilt u een tijdelijke object plaatsen (bijv. podium, attractie, springkussen)? 

 nee   ja*, namelijk____________________________________________________________________ 

* graag aankruisen wat van toepassing is 

 

5. Waarborgsom of bankgarantie voor een circus 

Een waarborgsom of een bankgarantie wordt geïnd in verband met de mogelijkheid dat er schade aan 

het terrein wordt toegebracht of dat er van gemeentewege schoonmaakkosten worden gemaakt. Na 

afloop van de circusvoorstelling wordt het terrein geïnspecteerd. 

□ Ik betaal een waarborgsom van € 1.500,- en die voldoe ik twee weken vóór de circusvoorstelling. Ik 

ontvang de waarborgsom met eventuele verrekening van de kosten uiterlijk 14 dagen na de laatste 

speeldag retour, of; 

□ Ik geef een bankgarantie af voor een bedrag van € 1.500,- van mijn zakelijke bank-of spaarrekening 

voor de eventuele verrekening van de kosten. De bankgarantie is geldig tot uiterlijk 14 dagen na de 

laatste speeldag. 

___________________________________________________________________ 

6. Plaatsen (feest)tent 

Vindt het evenement plaatst in een (feest) tent? 

 nee   ja 

Zo ja,    gedeeltelijk in een (feest) tent 

    geheel in een (feest) tent 

Is er sprake van:  open tent (alleen dak en één of twee zijwanden, type partytent)  

    gesloten tent  

Indien er sprake is van een gesloten tent vult u de volgende vragen in. Is er geen sprake van een 

gesloten tent dan kunt u doorgaan naar vraag 6.  

  

Aanvraag tijdelijke gebruiksvergunning tent: 

1. De vergunning wordt aangevraagd voor het in gebruik nemen of houden van een inrichting waarin: 

 meer dan 50 personen aanwezig kunnen/zullen zijn     nee  ja 

 bedrijfsmatig de in artikel 1 van het Besluit Brandveilig gebruik 
bouwwerken bedoelde stoffen worden opgeslagen    nee  ja 

 aan meer dan 10 personen bedrijfsmatig of in het kader van  
verzorging nachtverblijf wordt verschaft     nee  ja 

 aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of aan meer 
dan 10 lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten 
dagverblijf wordt verschaft       nee  ja 

 

2. Overige gegevens tent 
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Maximaal aantal personen in de tent  _________ personen 

Totaal gebruiksoppervlakte    _________m² 

 

3. Soort activiteit                      ruimte(n) waar activiteit plaatsvindt aantal personen 

 

Toneelvoorstelling ______________________________  ________ 

filmvoorstelling ______________________________ ________ 

feesten ______________________________  ________ 

markten ______________________________ ________ 

tentoonstellingen ______________________________ ________ 

vergaderingen ______________________________ ________        

recepties ______________________________ ________        

anders nl. ______________________________ ________ 

 

4. Welke brandbare, brandbevorderende en bij brand gevaar opleverende stoffen zijn aanwezig? 

plaats: soort stof: Hoeveelheid: 

   

   

   

 

5. Welke technische installaties zijn aanwezig?* 

 verwarmingsinstallatie   barbecue/kookinstallatie  luchtbehandelinginstallatie 

 afzuig-/ ventilatiesysteem  anders, namelijk____________________________________ 

 
6. Welke brandveiligheidinstallaties zijn aanwezig?* 

 er zijn geen installaties aanwezig   noodverlichting   vluchtroute aanduiding 

 brandblusapparatuur   anders, namelijk____________________________________ 

 
7. Zijn er verder voorzieningen getroffen om ongelukken bij brand te voorkomen?* 

 ontruimingsplan    brandveiligheidsinstructie medewerkers 

 bedrijfshulpverlening aanwezig  anders, namelijk____________________________________ 

 

* graag aankruisen wat van toepassing is 

 

7. Gebruik gebouw 

Vindt het evenement (gedeeltelijk) plaats in een gebouw? 

 nee   ja 

Zo ja, vul dan onderstaande vragen in. Zo nee, dan kunt u doorgaan naar vraag 7. 

Melding tijdelijk gebruik bouwwerken: 

1. U bent:    eigenaar   huurder 

    anders, namelijk:_______________________________________________ 

2.Welke brandveiligheidinstallaties zijn aanwezig? 
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 er zijn geen installaties aanwezig    noodverlichting   vluchtroute aanduiding 

 

 brandmeldinstallatie     ontruimingsinstallatie 

 anders, namelijk____________________________________ 

Waarvoor wordt het gebouw normaal gebruikt?__________________________________________ 

Beschikt het gebouw over een gebruiksvergunning?_______________________________________ 

8. Geluid  

1. Gebruikt u bij het evenement een omroepinstallatie?   nee  ja 

 

2. Wilt u muziek ten gehore brengen?   nee   ja, waar:  binnen 

                  buiten 

                  beide 

         

3. Levende muziek (bijv. band of orkest)?     nee  ja 

 

4. Soort/genre muziek?       rock/pop 

          dj/vj 

          jazz 

          klassiek 

          anders, nml. ____________ 

Tijden optredens: 

Datum_________-___________  van _____________uur   tot ________________ uur 

Datum_________-___________  van _____________uur   tot ________________ uur 

Datum_________-___________  van _____________uur   tot ________________ uur 

 

Tijden  mechanische muziek: 

Datum_________-___________  van _____________uur   tot ________________ uur 

Datum_________-___________  van _____________uur   tot _________________uur 

Datum_________-___________  van _____________uur   tot _________________uur 

 

Verwacht geluidsniveau:  

 minder dan 85 dB(A)  max. 85 dB(A)  max. 95 dB(A)  ______dB(A) 

Decibel, afgekort als dB, is de maat waarmee de sterkte van geluid wordt aangegeven. Om u een idee te 

geven van hoeveel geluid een bepaalde decibel weergeeft treft u hierbij een paar voorbeelden aan: 

60 – gespreksniveau / 80 – drukke verkeersweg op 10 m afstand/ 100 – opstijgende jumbojet op 200 m 

 

 

9. Drank- en Horeca 

1.  Wilt u terrasruimte creëren?  Ja -Oppervlakte_________m x ___________m=______m² 
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-Locatie______________________________________ 

      Nee 

2. Wilt u buiten een horecazaak zwakalcoholhoudende dranken tegen betaling schenken?  nee  ja 

Zo ja, vult u dan onderstaande vragen in. Zo nee, dan kunt u doorgaan naar vraag 9. 

 

1. Voor welke dagen (maximaal 12 opeenvolgende dagen) en tijdstippen wordt ontheffing gevraagd en 

hoeveel tappunten wilt u plaatsen?    

Datum van_________uur 

(niet voor 12.00 uur) 

tot_________ uur aantal tappunten 

(maximaal 6) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

 

Aantal bezoekers op het drukste moment: ______________________________________________ 

Totaal aantal bezoekers: ___________________________________________________ 

Is het evenement gericht op personen die 18 jaar en ouder zijn?   ja  nee 

Omschrijf de meerwaarde van de aanwezigheid van zwakalcoholhoudende drank: 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Persoonlijke gegevens van degene(n) onder wiens onmiddellijke leiding de verstrekking van 
zwakalcoholhoudende dranken plaatsvindt:  
Als er sprake is van meerdere tappunten is er minimaal één leidinggevende per tappunt  
aanwezig. Indien er sprake is van één groter tappunt zijn er minimaal twee 
leidinggevenden aanwezig. 
 

Verantwoordelijke 1 

Naam en voornamen:  ________________________________________________________  

Straatnaam en huisnummer: ________________________________________________________ 

Postcode en plaatsnaam: ________________________________________________________ 

Telefoonnummer:   ________________________________________________________ 

Geboortedatum:  ________________________________________________________ 

Geboorteplaats:  ________________________________________________________ 
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 heeft de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt 

 is in bezit van verklaring sociale hygiëne  

 is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag 

 

Verantwoordelijke 2 

Naam en voornamen:  ________________________________________________________  

Straatnaam en huisnummer: ________________________________________________________ 

Postcode en plaatsnaam: ________________________________________________________ 

Telefoonnummer:   ________________________________________________________ 

Geboortedatum:  ________________________________________________________ 

Geboorteplaats:  ________________________________________________________ 

 heeft de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt 

 is in bezit van verklaring sociale hygiëne  

 is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag 

 

Verantwoordelijke 3 

Naam en voornamen:  ________________________________________________________  

Straatnaam en huisnummer: ________________________________________________________ 

Postcode en plaatsnaam: ________________________________________________________ 

Telefoonnummer:   ________________________________________________________ 

Geboortedatum:  ________________________________________________________ 

Geboorteplaats:  ________________________________________________________ 

 heeft de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt 

 is in bezit van verklaring sociale hygiëne  

 is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag 

 

Verantwoordelijke 4 

Naam en voornamen:  ________________________________________________________  

Straatnaam en huisnummer: ________________________________________________________ 

Postcode en plaatsnaam: ________________________________________________________ 

Telefoonnummer:   ________________________________________________________ 

Geboortedatum:  ________________________________________________________ 

Geboorteplaats:  ________________________________________________________ 

 heeft de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt 

 is in bezit van verklaring sociale hygiëne  

 is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag 

 

10. Hygiëne en gezondheid 
 
1. Zijn er tijdens het evenement EHBO’ers aanwezig?   nee  ja, aantal_________ 
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2. Is er AED (hartstimulatie) aanwezig?     nee  ja 
 

3. Plaatst u toiletvoorzieningen?*     nee   
 ja, soort:   
 chemisch  via riolering 

*ook aangeven op situatietekening 

Aantal toiletvoorzieningen: 
Plaskruis 

 
Heren Dames 

  
stuks 

 
stuks 

 
stuks 

 
 

Datum plaatsen:  __________-__________-________ 

Datum verwijderen: __________-__________-________ 

 

4. Worden er eetwaren en/of goederen verkocht?   nee  ja, soort:________________ 
 
Aantal wagens/kramen*: _____________________ 
 
Tijden verkoop:   
Datum: ____________ van ___________ uur tot ____________uur 
Datum: ____________ van ___________ uur tot ____________uur 
Datum: ____________ van ___________ uur tot ____________uur 
 
5. Is er sprake van aanwezigheid van (klein)dieren, vogels of anderszins? 

 

 nee   ja, namelijk____________________________________________________________________ 

*ook aangeven op situatietekening 

 
11. Beveiliging 
 
1. Gaat u een beveiligingsbedrijf inzetten?    nee  ja 

Zo ja, naam beveiligingsbedrijf:________________________________________________________ 

2. Zo nee, zijn er toezichthouders aangesteld?   nee  ja, aantal_______________ 

 

Gegevens toezichthouders: 

Naam______________________________ Adres________________________________ 

Naam______________________________ Adres________________________________ 

3. Heeft u een veiligheidsplan opgesteld?   nee  ja 

 

12. Wegafsluiting, hekken en borden  

1. Is het noodzakelijk om verkeersmaatregelen te treffen?   nee  ja 

(bijvoorbeeld afsluitingen van de openbare weg en/ of parkeerverbod(en) 

Zo ja, welke straat/straten/parkeerplaatsen?   Tijdstip 

__________________________________________________  ___________-___________ 

__________________________________________________  ___________-___________ 

__________________________________________________  ___________-___________ 

__________________________________________________  ___________-___________ 
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2. Gaat u zelf dranghekken plaatsen?    nee  ja, aantal:____________ 

3. Gaat u zelf afzettingshekken plaatsen?    nee  ja, aantal:____________ 

4. Zijn er verkeersregelaars aanwezig?    nee  ja, aantal:____________ 

Indien er sprake is van aanwezigheid van verkeersregelaars dan vult u de volgende vragen in.  

Zijn er geen verkeersregelaars aanwezig dan kunt u doorgaan naar vraag 12. 

13. Evenementen verkeersregelaars 

Instructie (zie toelichting) 

De aan te wijzen verkeersregelaars hebben vooraf de instructie en het examen via Stichting 
Verkeersregelaars Nederland (SVNL) gevolgd. 
De organisator van een evenement meldt zich aan bij de SVNL via telefoonnummer 030-82003610 of 
secretariaat@verkeersregelaarsexamen.nl. De organisator stuurt de vergunning van het evenement of 
een intentieverklaring van de gemeente mee. 
Via de stichting krijgt de organisator een digitaal aanvraagformulier waarmee een inlogcode voor de  
e-learning kan worden aangevraagd.  
 
  

Naam verkeersregelaar  

(voorletters en naam) 

Adres, postcode, woonplaats Geboortedatum 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Als de verkeersregelaar niet in de gemeente Medemblik woont dan moet u een kopie van de 
aanstellingspas meesturen met de aanvraag. 
 

 

14. Kansspelen 

Wilt u een kansspel organiseren?   nee  ja 

Zo ja, dan vult u onderstaande vragen in. Zo nee, dan kunt u doorgaan naar vraag 13. 
 
1. Wat is het doel/bestemming van de netto-opbrengst van het kansspel? 

 
_____________________________________________________________________________________ 

2. Wat is de wijze waarop en het tijdvak waarin de deelnemingsbewijzen worden verkocht? (bijv. via 

huis aan huisverkoop) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Aantal deelnemingsbewijzen/loten_________________________prijs per stuk  € ________________ 

 

mailto:secretariaat@verkeersregelaarsexamen.nl
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3. Wat is de aard en de opzet van het kansspel? 

 loterij  tombola  rebus  anders, namelijk_______________________________ 

4. Wat is de gezamenlijke waarde van de prijzen en premies?  € 

_________________________ 

 

5. Prijsbepaling geschiedt door:  notaris  aangewezen persoon* 

Naam:  ___________________________________________________________________ 

Adres:  ___________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats: _______________________________________________________________ 

* aankruisen wat van toepassing is. Bij een gezamenlijke waarde van prijzen en premies van € 4.500 kan een 

willekeurig persoon worden aangewezen. Overschrijdt deze waarde dit bedrag dan moet de prijsbepaling door een 

notaris gedaan worden. 

6. Waar en wanneer vindt het kansspel plaats?    

Datum: ____________-_____________ 

Locatie: __________________________________________________________________________ 

7. De administratie voor dit kansspel waarvoor vergunning wordt gevraagd zal worden gevoerd door: 

Naam:  ___________________________________________________________________ 

Adres:  ___________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats: ______________________________________________________________ 

BEGROTING 

 

Inkomsten  Uitgaven  

Deelnemingsbewijzen/loten 
(verkocht) 
 _______stuks à € _________ 

€ Prijzen en premies: 

 In geld 

 Waarde aan te kopen prijzen 
en premies 

 Waarde om niet (gratis) 
verkregen prijzen en premies  

 
€ 
 
€ 
 
€ 

Waarde prijzen en om niet (gratis) 
verkregen premies 

€ Voor eigen rekening te nemen 
kansspelbelasting 

 
€ 

 € Provisie aan wederverkopers € 

 € Overige kosten: 

 Drukwerk 

 Advertentie(s) 

  

  

  

 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

 € Netto-opbrengst € 

Totaal € Totaal € 

 

 

15. Tijdelijke reclameborden/spandoeken 

Wilt u een melding doen voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden dan vult u onderstaande 

vragen in.  Zo niet, dan kunt u doorgaan naar vraag 14. 

1. Soort melding:  voor commerciële evenementen 
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    voor niet-commerciële evenementen/activiteiten  

2. Datum gewenste plaatsing:    _____________-____________ 

3. Datum verwijdering (uiterlijk 2 weken na plaatsing): _____________-____________ 

 
4. 3. Aantal te plaatsen borden      
5.     per kern: 

 
 

Maximaal 58 borden in de hele gemeente.    
                                            MAX. 

   □ Abbekerk   ____________ stuks         2 

   □ Andijk                  ____________ stuks         8 

   □ Benningbroek   ____________ stuks         2 

   □ Hauwert    ____________ stuks         2 

     □ Lambertschaag   ____________ stuks         2 

   □ Midwoud    ____________ stuks         2 

   □ Nibbixwoud   ____________ stuks         2 

   □ Onderdijk    ____________ stuks         2 

   □ Oostwoud   ____________ stuks         2 

   □ Opperdoes   ____________ stuks         2 

   □ Sijbekarspel   ____________ stuks         2 

     □ Twisk    ____________ stuks         2 

   □ Wervershoof         ____________ stuks         8 

   □ Wognum    ____________ stuks         6 

   □ Zwaagdijk-Oost    ____________ stuks          2 

   □ Zwaagdijk-West   ____________ stuks          2 

   □ Medemblik-kern   ____________ stuks        10  

 

Totaal               ____________ stuks        58 

Overige: 

□  reclameborden bij de vier invalswegen van de kern 

Medemblik (let op: uitsluitend indien het een evenement 

of niet commerciële activiteit in de kern Medemblik 
betreft!) 

 

 
4. 

 
Te plaatsen spandoeken op 
een hoogte van minimaal 
4,4 meter boven de 
openbare weg 

□  aantal_______   in de kern _________________ 

□  aantal_______  in de kern _________________ 

 

 
5. 

 
Plaatsing vanaf - tot datum _____________ t/m datum ______________ 

 

-Ik meld hierbij het voornemen tot het plaatsen van tijdelijke reclameborden en verklaar me te    
 houden aan de regels die in de toelichting staan vermeld;  

 -Ik verklaar hierbij een bedrag te betalen van € 267,00 voor het in gebruik nemen van  

 gemeente-eigendommen vanwege een commercieel evenement, of: 
 -Ik verklaar hierbij een bedrag te betalen van € 26,70 voor het in gebruik nemen van gemeente-  
 eigendommen vanwege een niet-commercieel evenement/activiteit.   
-Ik betaal de gemeente € 50,00 per niet verwijderd bord. 
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Voor akkoord: 
 
 

_____________________________  ______________________________________ 
(datum)     (handtekening) 

 

16. Elektriciteit en water 
 
Wilt u gebruik maken van faciliteiten zoals wateraansluiting of elektriciteitsaansluiting?  nee  ja  

Zo ja, aangeven welke faciliteiten en locatie: 

 elektriciteit Nieuwstraat/kern Medemblik  

 andere locatie elektriciteit ___________________________________________________________ 

 wateraansluiting, locatie: ___________________________________________________________ 

 

17. Diversen 

1. Is een vuurwerkvergunning aangevraagd?     nee  ja 

2. Wilt u vlaggenmasten plaatsen (alleen voor kern Medemblik)?   nee  ja 

Zo ja, aantal_________ stuks 

Aanleveren op:  datum__________-__________ om _______ uur   locatie:__________________ 

Ophalen op:  datum__________-__________ om _______ uur    locatie:__________________ 

 

 

18. Opmerkingen en eventuele toelichting 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Bijlagen en ondertekening 

 

 Situatietekening (zo gedetailleerd mogelijk) 

 Toestemming eigenaar terrein 

 Draaiboek/ veiligheidsplan 

 Plattegrond gebouw/ tijdelijke inrichting (tent) 

 Overige bijlage(n), te weten:___________________________________ 

 

Naar waarheid ingevuld d.d.    Handtekening aanvrager: 
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______________________   

 ______________________ 

   
 
 

TOELICHTING AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING EVENEMENT  
 

1. Aandachts- of regulier evenement 
Het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag voor een aandachtsevenement vraagt meer 
tijd dan een vergunning voor een regulier evenement. Daarom dient u een aanvraag voor een 
aandachtsevenement minstens 13 weken van tevoren in en die van een regulier evenement  
minstens 8 weken.  
 

2. Gegevens van de organisator/aanvrager 
Vermeld hier de naam van de rechtspersoon die aansprakelijk is voor het evenement. Vul ook een  
06-nummer in van de contactpersoon die tijdens de duur van het evenement te bereiken is. 
De gemeente zet de belangrijkste evenementen op haar website. Voor geïnteresseerde  
gebruikers is het daarom handig dat zij ook verwezen kunnen worden naar de website van het  
evenement.   

 

3. Soort evenement 
In verband met de zondagsrust is het niet toegestaan op de zondag vóór 13.00 uur evenementen te 
organiseren. De burgemeester kan hiervoor bij hoge uitzondering ontheffing verlenen. 

 
4. De locatie van het evenement 
Locatie evenement 
Op de situatietekening geeft u duidelijk het evenemententerrein aan. 
In (een) straat/straten. 
Belangrijk is om duidelijk aan te geven – ook op de situatietekening - welke straat/straten voor het 
evenement gebruikt wordt/worden, ook al is het maar een deel van een straat. 
Buslijn(en) 
Aangeven of er wel/niet buslijnen door de straat/straten lopen. De gemeente stelt vervolgens 
vroegtijdig het vervoerbedrijf in kennis van de stremming die daardoor ontstaat. 
Op een groenstrook. 
Onder de volgende voorwaarden is gebruik van een groenstrook toegestaan. 

- beplanting wordt niet betreden en er wordt niets aan bomen en struiken  aangebracht. 
- op de groenstrook wordt niet met motorvoertuigen gereden. 

Op het water  
Voor evenement op het water geeft u aan vanuit welke haven(s) de activiteiten plaatsvinden en 
hoeveel schepen hieraan deelnemen. Ook het aantal bemanningsleden is van belang, vooral als het 
evenement gekoppeld is aan een overnachting in de haven.  
Route 
Route (bijvoorbeeld bij intochten en defilés) aangeven in verband met het bepalen van eventuele 
(verkeer)maatregelen en mogelijke stremmingen voor belanghebbenden. 
 

5. Waarborgsom of bankgarantie voor een circus 
Vraagt u een evenementenvergunning aan voor een circus dan vragen wij een waarborgsom of een 
bankgarantie. Hiervoor kruist u bij vraag 5 een van de mogelijkheden aan. 
 

6. Plaatsen (feest) tent 
Bij gebruik van een gesloten tent heeft u een tijdelijke gebruiksvergunning van de brandweer nodig.   
Hiervoor vult u de vragen bij 5 in. Voor het in behandeling nemen van de aanvraag zijn leges  
verschuldigd. De hoogte hiervan is mede afhankelijk van de oppervlakte van de tent. Ook in andere  
gevallen kan de brandweer bepalen of een tijdelijk bouwwerk, bijvoorbeeld een overkapping,  
tribune enz., op deugdelijkheid en brandveiligheid moet worden gekeurd. 
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7. Gebruik gebouw 
Voor het gebruik van een gebouw doet u een melding. Hiervoor vult u de vragen bij 6 in. De reden is 
dat een afwijkend gebruik van een gebouw bepaalde risico’s met zich mee kan brengen voor de 
brandveiligheid.  
 

8. Geluid 
Bij een regulier evenement gaat het om relatief kleinschalige activiteiten die zich in de openbare 
ruimte afspelen met als doel vermaak en ontspanning te bieden. Over het algemeen is er geen 
sprake van risico’s voor betrokkenen of de omgeving, een geringe geluidsproductie tot maximaal  
70 dB(A) en meestal overdag. Dit kunnen de volgende evenementen zijn: rommelmarkt, optocht, 
kermisborrel, Koninginnedagviering, stratentoernooien, buurtfeest,  etc.  
 

 de toegestane geluidsnorm: categorie I tot maximaal 70 dB(A) gemeten op de dichtstbijzijnde 
gevel; 

 eindtijd muziek op vrijdag en zaterdag en vóór een officiële feestdag: 23.30 uur; 
 eindtijd muziek op zondag tot en met donderdag: 23.30 uur; 
 eindtijd evenement op vrijdag en zaterdag en vóór officiële feestdag: 24.00 uur; 
 eindtijd evenement op zondag tot en met donderdag: 24.00 uur; 

 
Onder een aandachtsevenement wordt verstaan: alle evenementen die geen regulier evenement 
zijn. Het zijn evenementen die belastend zijn voor de leefomgeving en de veiligheid en of 
gezondheid rondom de evenementenlocatie. Over het algemeen is er sprake van beperkte risico’s 
voor betrokkenen of de omgeving, gevolgen voor de lokale verkeerssituatie (vanwege afsluitingen of 
omleidingen).  Er is sprake van meerdere locaties en het de geluidsniveau bedraagt meer dan 70 
dB(A). Dit kunnen de volgende evenementen zijn: muziekevenement/ festival met (live)muziek; 
circus, braderie, kermis, (sport)evenement waarbij veel beslag wordt gelegd op de openbare ruimte 
en de openbare orde, harddraverij, etc. 
 

 de toegestane geluidsnorm: categorie II (tot maximaal 85 dB(A) en/of 100 dB(C) of categorie III 
 tot maximaal 95 dB(A) en/of 110 dB(C); 
 eindtijd muziek op vrijdag en zaterdag en vóór een officiële feestdag: 00.30 uur; 
 eindtijd muziek op zondag tot en met donderdag: 23.30 uur; 
 eindtijd evenement op vrijdag en zaterdag en vóór officiële feestdag: 01.00 uur; 

 eindtijd evenement op zondag tot en met donderdag: 24.00 uur; 

 
Veel live-bands kunnen in principe onder het niveau van 85 dB(A) blijven, mits dit nadrukkelijk met 
de band zelf is afgesproken. Wij adviseren u één en ander contractueel vast te leggen. 
 
Van alle genoemde eindtijden is afwijking mogelijk als het gaat om bijzondere activiteiten die 
maatschappelijk en cultureel van belang zijn. Voor buitenevenementen is dit maximaal één 
uur extra.  

 
9. Drank- en Horeca 

Zwak-alcoholhoudende dranken 
Schenkt u drank buiten een erkende horeca-inrichting, vul dan ook de vragen bij 8 in.   
 
Bij meerdere tappunten is er minimaal één leidinggevende per tappunt aanwezig. Bij één 
groter tappunt zijn minimaal twee leidinggevenden aanwezig. 
 
Bij de aanvraag voor de ontheffing levert u een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort  
en/of identiteitskaart) van de leidinggevende(n) in. Deze persoon is in bezit zijn van een verklaring 
sociale hygiëne. Overleggen van de verklaring is niet nodig. De gemeente checkt dit op 
www.svh.nl/register. 
Bij plaatsing van een buitentap is gebruik van glaswerk niet toegestaan. 

  

10. Hygiëne en gezondheid 

EHBO’ers /AED 
Op grond van de richtlijnen van de Geneeskundige Hulpverlening Organisatie in de Regio (GHOR) 



Gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum (versie april 2016) 

B0056 

 

Versie 201701 
 
 

15 

zijn er per 1000 bezoekers 1 EHBO’aanwezig, met een minimum van 2 EHBO’ers. Zij zijn volledig 
gecertificeerd, inclusief de aantekening reanimatie. De aanwezigheid van een AED strekt tot 
aanbeveling. 
  
Toiletvoorzieningen 
De organisator draagt verplicht zorg voor voldoende toiletvoorzieningen. Een richtlijn voor het 
aantal te plaatsen toiletten is 1 toilet per 150 gelijktijdig aanwezige bezoekers. Een kwart van het 
aantal herentoiletten mag een urinoir zijn. Plaatst u geen toiletvoorziening, dan geeft u aan hoe u 
deze voorziening geregeld heeft. 
 
Worden de toiletten op het riool aangesloten, vraagt u dit aan en geeft u de plaats aan waar u het 
één en ander wilt realiseren. Wordt gebruik gemaakt van chemische toiletten dan geeft u aan waar 
u deze wilt plaatsen. 
 
Eetwaren en/of goederen 
Personen die in het kader van het evenement goederen/waren willen verkopen, hebben de volgende  
papieren nodig: 

- een geldige inschrijving bij de Kamer van Koophandel 
- een geldige vestigingsvergunning 
- een bedrijfsverzekering 

De organisator is verantwoordelijk voor naleving van deze voorschriften. 

 
11. Beveiliging 

Beveiligingsdienst/bewakingsdienst 
Bij een (grootschalig) evenement is het mogelijk dat de gemeente u verplicht om gecertificeerde 
beveiligers of toezichthouders aan te stellen. De gangbare norm is 1 beveiliger per 250 gelijktijdig 
aanwezige bezoekers. Bij hoge risico’s geldt de norm van 1 beveiliger per 150 bezoekers. Deze 
toezichthouders mogen gedurende het evenement geen andere taken uitvoeren.  
 
Veiligheidsplan 
De gemeente voert van ieder evenement een risicoscan. Bevat uw evenement bepaalde risico’s dan  
is het vereist om een veiligheidsplan op te (laten) stellen. Wij informeren u hierover zo spoedig 
mogelijk. Zie de formulieren ‘Model veiligheidsplan 2015’ en ‘Model veiligheidsplan 2015 
handleiding’   
 

12. Wegafsluiting, hekken en borden t.b.v. afsluitingen 
Verkeersmaatregelen 
U geeft hier exact aan welke straten (of delen daarvan) worden afgesloten en/of welke 
 parkeerverboden worden ingesteld. U geeft ook de tijden exact aan. 
 

13. Evenementen verkeersregelaars 
De organisator registreert zich op www.verkeersregelaarsexamen.nl. De organisator krijgt een code. 
De evenementen verkeersregelaar logt met de code in op de voor hem van toepassing zijnde soort 
e-learning (aanstelling voor een jaar of eenmalig) en doorloopt deze. De e-learning sluit af met een 
toets . Het is toegestaan de e-learning in delen te volgen. Een handleiding voor de instructie is te 
vinden op www.verkeersregelaarsexamen.nl onder de knop ‘evenementen verkeersregelaar’.  

 
De evenementen verkeersregelaar voor bepaalde tijd volgt per jaar eenmaal de e-learning en wordt 
daarna door de burgemeester voor maximaal 12 maanden aangesteld en ontvangt een 
aanstellingsbesluit en aanstellingspas.  
De ‘eenmalige’ evenementen verkeersregelaar (die voor 1 evenement beschikbaar is) volgt de  
e-learning en wordt daarna door de burgemeester voor een specifiek evenement aangesteld. Het 
aanstellingsbesluit wordt naar de organisator verzonden. Wij raden u aan om alle verkeersregelaars 
de instructie voor een jaar te laten volgen. 
 

14. Tijdelijke reclameborden of spandoeken 
Het plaatsen van deze borden/doeken  t.b.v. het evenement meldt u bij ons. Plaatsing van de 
borden mag niet eerder dan 14 dagen van tevoren. Aan het plaatsen van reclameborden en het 

http://www.verkeersregelaarsexamen.nl/
http://www.verkeersregelaarsexamen.nl/
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ophangen van spandoeken worden voorschriften verbonden. Zie de “nadere regels voor het plaatsen 
van tijdelijke reclame-uitingen”.  

15. Elektriciteit en water 
Op enkele locaties in de gemeente Medemblik staan elektrakasten (bv. Nieuwstraat in Medemblik). 
Indien gewenst kunnen organisatoren hiervan (tegen betaling) gebruik maken.  
 

16. Diversen 
Vuurwerk 
Vuurwerk afsteken buiten de jaarwisseling is verboden. Uitgezonderd zijn de erkende 
vuurwerkbedrijven. Alleen een erkend bedrijf is het toegestaan vuurwerk bij een evenement af te 
steken.   
 
Vlaggenmasten 
Het is mogelijk om – met name bij de havens in de kern Medemblik- vlaggenmasten te plaatsen.  
De gemeente heeft er enkele tientallen in voorraad. Het aanvragen van deze dienst houdt niet 
automatisch in dat deze verleend wordt. 

 
Tenslotte 
In te leveren documenten 
Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier met de nodige bijlagen. 
 
Postadres 
Aan de burgemeester van Medemblik 
Postbus 45 
1687 ZG WOGNUM 
 
Legeskosten  
De legeskosten voor een vergunning van een evenement bedragen: 
Voor een regulier evenement      €  66,70 
Voor een aandachtsevenement     €265,55 
Voor het verzetten van de datum van een evenement  €  33,35 
 
Ten behoeve van een inrichting die maximaal vier weken in gebruik zal zijn en indien de 
gebruiksoppervlakte van de inrichting (gesloten tent): 

a. ten hoogste 100 m2 bedraagt    €  14,20 
b. 100 m2 tot 500 m2 bedraagt    €  40,00   
c. Boven de 500 m2 bedraagt    €  65,00  

 
Loterijvergunning/kansspel     €  25,00 

 
Ontheffing artikel 35      €  31,40 

 

 




