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Toelichting bij melding kleinschalig evenement
Evenementen in Zeewolde
In Zeewolde zijn de evenementen in drie categorieën ingedeeld.
Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, hoeft u voor evenementen in
categorie 1 geen vergunning aan te vragen. U moet het evenement – in
verband met verkeers- en brandveiligheid – wel melden bij de gemeente via
een meldingsformulier kleinschalig evenement.
Voor evenementen in de categorieën 2 en 3 moet een vergunning worden
aangevraagd via het aanvraagformulier Vergunning voor evenement.
Drie categorieën
Er zijn drie categorieën vastgesteld:
1. Evenementen met maximaal 100 deelnemers, zoals buurt- en
straatfeesten.
2. Evenementen met 100 tot 500 deelnemers, zonder live-optredens van
bands of dj’s of risicovolle activiteiten. Er wordt geen inzet van
hulpdiensten verwacht.
3. Evenementen met meer dan 500 deelnemers en/of live-optredens van
bands of dj’s en/of risicovolle activiteiten en/of inzet van hulpdiensten
wordt verwacht.
Categorie 1
Voor de evenementen die onder categorie 1 vallen kan volstaan worden met
een melding (legesvrij) als aan de volgende criteria voldaan wordt:
-

Er zijn maximaal 100 deelnemers.
Het evenement heeft een incidenteel karakter.
Het evenement wordt minimaal een week van tevoren aangemeld.
Het geluidsniveau blijft beneden 65 dB(A), gemeten op 50 meter
afstand.
Het evenement is uiterlijk om 24.00 uur afgelopen.
Er zijn twee coördinatoren / ordebewakers en een aanspreekpunt
voor de hulpdiensten aangewezen.
In een tent of een gebouw zijn maximaal 50 personen tegelijkertijd
aanwezig (i.v.m. brandveiligheid).
Doorgaande wegen worden niet afgezet.
Bij plaatsing van objecten op de weg moet er rekening mee
gehouden worden dat hulpdiensten altijd doorgang kunnen hebben.
Indien een springkussen wordt geplaatst, mag deze alleen worden
gebruikt onder begeleiding van een volwassene.
Bij een barbecue moet een handblusapparaat met een inhoud van
minimaal 6 kg blusstof aanwezig zijn. Per drie barbecuetoestellen
dient steeds een blusapparaat aanwezig te zijn.
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Een barbecuetoestel mag uitsluitend met houtskool of gas gestookt
worden. Bij een gasbarbecue moet uitgegaan worden van
propaangas en mag de gasfles een inhoud hebben van maximaal 26
liter.
Er worden geen alcoholische dranken verkocht.
Het terrein dient netjes en schoon te worden opgeleverd.
Klachten of geconstateerde overlast door politie kan consequenties
hebben voor toekomstige activiteiten.

Faciliteiten
Materialen van de gemeente, zoals stroomkasten, noodaggregaten en
afzethekken zijn bestemd voor calamiteiten op het grondgebied van
Zeewolde. Voor evenementen zullen de organisatoren zelf moeten zorgen
voor inhuur van deze materialen.
Toelichting bij het formulier
Vraag 1: Aanvrager
Hier vermeldt u de gegevens van de aanvrager. Deze is verantwoordelijk voor
een ordelijk verloop van het evenement en aansprakelijk voor eventuele
gevolgen die hieruit voortvloeien.
Vraag 2: Contactpersoon tijdens het evenement
De hulpdiensten moeten bij eventuele problemen tijdens het evenement een
duidelijk aanspreekpunt hebben. Deze contactpersoon moet steeds
bereikbaar zijn tijdens het evenement.
Vraag 3: Evenement
Tijd
Een evenement dat onder categorie 1 valt, moet uiterlijk om 24.00 uur
afgelopen zijn.
Verwacht aantal deelnemers
Als er meer dan 100 deelnemers verwacht worden heeft u een vergunning
nodig. Deze kunt u aanvragen via het aanvraagformulier Vergunning voor
evenement.
Locatie
Een kleinschalig evenement kunt u houden op uw eigen terrein of in de
openbare ruimte, zo lang er geen doorgaande weg afgesloten moet worden.
Vraag 4: Omschrijving evenement
Hier kunt u het evenement gedetailleerder omschrijven.
Vraag 5: Locatie
Hier geeft u aan welk gedeelte van de openbare ruimte u voor uw evenement
wilt gebruiken.
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Afsluiten van een straat of plein
Als u ten behoeve van uw evenement wegen, straten of gedeelten daarvan wilt
afsluiten, dan wordt bekeken of deze afsluiting mogelijk is. Dit zal onder meer
afhangen van het soort weggedeelte en de intensiteit van het verkeer dat
hiervan gebruik maakt. Doorgaande wegen kunnen niet worden afgesloten.
Als er tot afsluiting mag worden overgegaan, mogen hiervoor geen moeilijk te
verplaatsen materialen worden gebruikt. De afgezette locatie moet namelijk
onder alle omstandigheden bereikbaar zijn voor hulpdiensten. De afzetting
moet voor alle verkeersdeelnemers duidelijk zijn en ’s avonds zijn verlicht.
Particulier terrein
Voor het gebruik van terreinen die niet in beheer zijn bij de gemeente heeft u
toestemming nodig van de desbetreffende eigenaar/beheerder.
Vraag 6: Geluid
Bij een evenement dat onder categorie 1 valt, moet het geluidsniveau steeds
beneden 65 dB(A) blijven (gemeten op 50 meter afstand).
Als u een evenement organiseert in een inrichting, zoals bedoeld in de Wet
milieubeheer, dan moet u zich houden aan de geluidsnormen die genoemd
worden in een aan de Wet milieubeheer gerelateerd besluit (bijv. Besluit
horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer).
Vraag 7: Drankverstrekking
Als er tijdens het evenement bedrijfsmatig drank wordt geschonken, dan kunt u
niet volstaan met een melding, maar dan moet er een evenementenvergunning
en een ontheffing volgens artikel 35 Drank- en Horecawet aangevraagd worden.
Vraag 8: Ondertekening
De aanvraag moet altijd ondertekend worden.
De ondertekenaar verklaart hiermee kennis te hebben genomen van de
toelichting bij het formulier en tevens dit formulier naar waarheid te hebben
ingevuld.
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