
 Aanvrager (stichting, vereniging,
 onderneming, particulier)

 Adres en huisnummer

 Postcode en woonplaats

 Website evenement

 Inschrijving KvK Nummer

 Naam contactpersoon

 Telefoonnummer

 Emailadres

 Contactpersoon tijdens evenement

 Telefoonnummer

 Naam evenement

 Nadere omschrijving evenement
 (programma/activiteiten/doelgroep)
 
  
  

 Is het evenement vrij toegankelijk?           Ja            Nee (zo nee, hoeveel bedraagt de toegangsprijs?  ............................

 Locatie evenement                 Buiten      Binnen

 LET OP!  U dient het risicoclassificatieformulier in te vullen voor het bepalen van de risicoklasse en de daarmee 
  samenhangende indieningstermijn.

  Voor evenementen in bouwwerken (en de bouwwerken waarvoor het gebruik anders is dan in de gebruiksvergunning 
 of gebruiks melding is aangegeven), moet een gebruiksmelding incidenteel gebruik worden gedaan. U kunt deze melding 
 indienen via  de website www.omgevingsloket.nl

 Op welke datum vindt het evenement plaats?

 Datum van tot uur

 Datum van tot uur

 Datum van tot uur

 Op welke datum vindt de op- en afbouwperiode van het evenement plaats

 Opbouwdagen datum   van   tot uur

 
 Afbouwdagen datum   van   tot uur

 Verwacht maximaal aantal bezoekers en deelnemers op het piekmoment

 Totaal aantal bezoekers

 Is het evenement gelijk aan vorig jaar?  Ja           Nee
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 GEMEENTE SMALLINGERLAND

 

 Aanvraagformulier 
  Evenementenvergunning

 Gegevens van de organisator/aanvrager

 Evenement
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Veiligheid tijdens het evenement

Wordt er een tijdens het evenement
een beveiligingsbedrijf  ingeschakeld?

Ja Nee

Naam bedrijf

Vestigingsplaats

ND-nummer

Aantal beveiligers dat wordt ingezet:

Verkeer

Welke locaties worden gebruikt als parkeergelegenheid?

Worden er personen ingezet voor parkeerbegeleiding?                                                                                                                   ja, aantal                                   nee
Op een plattegrond moet u duidelijk aangeven op welke locatie(s) u deze personen inzet

Worden er verkeersregelaars ingezet op de openbare weg?               ja, aantal                                   nee 
Op een plattegrond moet u duidelijk aangeven op welke locatie(s) u deze personen inzet
Bij het inzetten van verkeersregelaars dient u te voldoen aan de Regeling Verkeersregelaars 2009. 
Meer informatie over de instructie voor verkeersregelaars vindt u op www.verkeersregelaarsexamen.nl 

Wordt er gebruik gemaakt van een route of vindt er een optocht plaats?           ja                                                    nee
U moet een route ingetekend op kaart indienen met hierop aangegeven de positie van 
de verkeersregelaars. 

Wilt u een (deel) van een straat afsluiten?             ja                    nee
U moet op een plattegrond aangeven waar de afsluiting wordt geplaatst.
Op www.velsen.nl vindt u meer informatie over het gebruiken van afzethekken.

Eten en drinken

Wilt u tijdens het evenement  tegen betaling zwak alcoholische drank verstrekken?                                           ja                                                    nee 
Voor verstrekking van zwak alcoholische dranken moet  een ontheffing artikel 35 van 
de Drank en Horecawet worden aangevraagd. Voor meer informatie zie www.velsen.nl
 

Worden er etenswaren bereid                   ja   nee

Wilt u gebruik maken van :

Bak- en braadinstallatie                               nee             ja                elektrisch             gas

Barbecue                                                                nee ja                 elektrisch             gas                 houtskool

Brandveiligheid/Bouwwerken

Bouwwerken
Wilt u één van de volgende objecten plaatsen?
          podium

          tent
          een ander groot bouwkundig object zoals een tribune

  Aantal personen gelijktijdig aanwezig in het object

Tijdelijke inrichting
Onder een tijdelijke inrichting valt:
- evenemententerrein
- kampeerterrein
- een grote tent waar meer dan 50 personen in (kunnen) verblijven

Van een tijdelijke inrichting moet u bij de aanvraag een plattegrond en een indelingstekening meesturen.
Voor de inhoud zie checklist bijlagen.

Van bouwwerken moet u een tekening en berekening van de tent of bouwkundige constructies aanleveren.
Voor meer informatie over de richtlijn constructieve veiligheid bij evenementen zie www.velsen.nl.

 Veiligheid tijdens het evenement

 Wordt er tijdens het evenement             Ja      Nee
 een beveiligingsbedrijf ingeschakeld?

 Naam bedrijf

 Vestigingsplaats

 ND-nummer

 Aantal beveiligers dat wordt ingezet:

 Bouwwerken

 Wilt u één van de volgende objecten plaatsen?

  podium
  tent
  een ander groot bouwkundig object zoals een tribune

 Aantal personen gelijktijdig aanwezig in het object
 

 Tijdelijke inrichting
 Onder een tijdelijke inrichting valt:
 - evenemententerrein
 - kampeerterrein
 - een grote tent waar meer dan 50 personen in (kunnen) verblijven

 Van een tijdelijke inrichting moet u bij de aanvraag een plattegrond en een indelingstekening meesturen.
 Voor de inhoud zie checklist bijlagen.

 Van bouwwerken moet u een tekening en berekening van de tent of bouwkundige constructies aanleveren.

 Welke locaties worden gebruikt als parkeergelegenheid?

 Worden er personen ingezet voor parkeerbegeleiding?   ja, aantal   nee
 Op een plattegrond moet u duidelijk aangeven op welke locatie(s) u deze personen inzet

 Worden er verkeersregelaars ingezet op de openbare weg?   ja, aantal   nee
 Op een plattegrond moet u duidelijk aangeven op welke locatie(s) u deze personen inzet
 Bij het inzetten van verkeersregelaars dient u te voldoen aan de Regeling Verkeersregelaars 2009.
 Meer informatie over de instructie voor verkeersregelaars vindt u op www.verkeersregelaarsexamen.nl

 Wordt er gebruik gemaakt van een route of vindt er een optocht plaats?    ja   nee
 U moet een route ingetekend op kaart indienen met hierop aangegeven de positie van
 de verkeersregelaars.

 Wilt u een (deel) van een straat afsluiten?     ja   nee
 U moet op een plattegrond aangeven waar de afsluiting wordt geplaatst.

Eten en drinken

 Wilt u tijdens het evenement tegen betaling zwak alcoholische drank verstrekken?   ja   nee
 Voor verstrekking van zwak alcoholische dranken moet een ontheffing artikel 35 van
 de Drank en Horecawet worden aangevraagd. Zie aanvraagformulier DHW.

 Worden er etenswaren bereid   ja   nee

 Wilt u gebruik maken van :

 Bak- en braadinstallatie   nee   ja   elektrisch   gas

 Barbecue   nee   ja   elektrisch   gas   houtskool
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 Brandveiligheid/Bouwwerken

 Verkeer

 Eten en drinken



 Gezondheid en Hygiëne

 Op welke wijze wordt de EHBO georganiseerd

 Naam organisatie

 Aantal EHBO-ers Aantal BHV-ers

 Wordt er gebruik gemaakt van vernevelingsbronnen (zoals bijv bubbelbaden en fonteinen)?   Ja   Nee

 Wordt er gebruik gemaakt van een tijdelijk waterleidingsysteem?    Ja   Nee

 Indien ja, welk waterleidingbedrijf regelt dit?

 Zijn er gasflessen aanwezig?  Nee   

   Ja, aantal  inhoud   liter

   LPG

   Buthaan/Propaan

   Anders, namelijk

Vindt er opslag plaats van gasflessen?   Ja   Nee

Wordt er gebruik gemaakt van een pyrotechnische installatie   Ja      Nee

Is er een aggregaat aanwezig   Ja   Nee            Brandstofsoort:   Diesel      LNG

De locatie van de aggregaat moet op de plattegrond worden aangegeven

Zijn er gevaarlijke stoffen aanwezig?  Ja, namelijk

Muziek
Wilt u muziek ten gehore brengen?   ja   nee

Zo ja, op welke tijden                     van                         tot          uur

 

Afval
Wordt er afvalscheiding toegepast voor papier/karton, plastic,glas en overigen?    Ja      Nee

 Speeltoestellen

 Wordt er gebruik gemaakt van attracties en/of speeltoestellen?       Ja      Nee

 Vuurwerk

 Wilt u vuurwerk afsteken tijdens het evenement?               Ja      Nee

 Het leveren en afsteken van vuurwerk mag alleen worden verzorgd door een (door het Ministerie van Veiligheid en Justitie)  
 erkend vuurwerkbedrijf. Het bedrijf moet voor het gebruik van vuurwerk een vergunning aanvragen bij de Provincie Fryslân.  
 Er wordt toestemming verleend als dit geen gevaar, schade of overlast kan veroorzaken. Postadres: FUMO, Postbus 3347,
 8901 DH Leeuwarden. Bezoekadres: FUMO, J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou. Telefoonnummer 0566 - 750 300.

 Overnachten

 Wordt er overnacht op het terrein?

  Nee

  Ja, door bezoekers/toeschouwers/deelnemers

  Ja, door medewerkers van de organisatie

 Zo ja, door hoeveel personen            Locatie
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 Milieu

 Overig



 Checklist bijlagen

  Risicoclassificatieformulier
  Plattegrond van de tijdelijke inrichting/evenemententerrein 1:1000 met hierop het volgende aangegeven:
   afstand van de tijdelijke inrichting tot de omliggende bouwwerken
   calamiteitenroutes voor de hulpdiensten
  Indelingstekening 1:100 met hierop aangegeven:
   de afmeting van de tijdelijke inrichting
   tekening en berekening van de tent of bouwkundige constructie (s)
   objecten die geplaatst worden (tenten, podia, kraampjes, tribune, geluidsboxen, (speel) attributen, EHBO-post, etc.)
   de plaats van de in- en uitgangen met bijbehorende deurbreedte en draairichting
   de plaats van bijzondere activiteiten als bakken/barbecueën/frituren, vuurwerk/open vuur etc.
   plaats van aggregaat
   plaats gasflessen
   opslagplaats gasflessen
   nood- en oriëntatieverlichting
   vluchtroute- aanduiding
   draagbare brandblusapparaten
   deuren die zonder sleutel of ander los voorwerp te openen zijn
   sanitaire voorzieningen
   tappunten
  veiligheidsplan
  beveiligingsplan (zie richtlijnen evenementenbeveiliging Nederlandse Veiligheidsbranche)
  verkeerssplan (incl. calamiteitenplan)
   route (bij voorkeur digitaal) getekend op kaart met hierop aangegeven de positie van de verkeersregelaars.

Controleer of u het formulier volledig heeft ingevuld. Het onjuist of niet compleet invullen van dit aanvraagformulier kan 
tot gevolg hebben dat vertraging optreedt in de behandeling, geen vergunning wordt verleend, de vergunning wordt 
ingetrokken of dat de werkelijke ondernomen activiteiten niet door de verleende vergunning worden gedekt.

Indien van toepassing wordt de gebruiksvergunning (brandbeveiligingsverordening), de ontheffing geluidshinder (art 4.4 APV) 
en de ontheffing voor kamperen (art 4.26 APV), en de ontheffing art. 35 (Drank & Horecawet) opgenomen in de evenemen-
tenvergunning.

U kunt uw aanvraag en de gevraagde bijlage(n) binnen de hiervoor gestelde termijn sturen naar het volgende adres:
evenementen@smallingerland.nl
of
Gemeente Smallingerland
afdeling Bestuursondersteuning
Postbus 10.000
9200 HA Drachten
Voor vragen kunt u contact opnemen met het Team Evenementen, telefoon 581234.

 Naar waarheid ingevuld

 Plaats en datum   Handtekening aanvrager
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