Meldingsformulier voor het organiseren van een evenement
als bedoeld in artikel 2:24, derde lid, en 2:25, tweede lid, van de APV

Dit formulier moet u uiterlijk 10 werkdagen voor de aanvang van het evenement inleveren
bij de gemeente Renkum.

1. Melder / organisatie
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon overdag
E-mail adres

Meldt evenement namens

2. Kunt u volstaan met een melding?
Geeft u bij onderstaande voorwaarden aan of het evenement hieraan voldoet:

a. Het evenement duurt één dag.

b. Aan het evenement nemen maximaal 250 personen deel.

c. Het evenement vindt plaats op een doordeweekse dag of zaterdag
tussen 09.00 en 23.00 uur of op zondag tussen 13.00 en 23.00 uur.

d. Live en/of versterkte muziek stopt om 22.30 uur.

e. Het evenement vindt plaats op een plein of grasveld in de buurt (niet op straat, fietspad
of parkeerplaats waar het evenement het verkeer en hulpdiensten belemmert).

f. De objecten die deel uitmaken van het evenement hebben een oppervlakte van
maximaal 25 m2 per object.

g. Voedselverstrekking (indien van toepassing) vindt plaats op een hygiënische manier en
de opslag ervan is voldoende gekoeld en deugdelijk.

h. Als u bij het evenement van een barbecue gebruik maakt:
voldoende blusmiddelen zijn aanwezig.

JA

NEE

		

JA

NEE

i. Omliggende panden / percelen en brandkranen zijn bereikbaar.

Als u één van bovenstaande vragen a t/m i met ‘nee’ heeft beantwoord, dan is een
melding niet voldoende maar moet u een vergunning aanvragen.

j. Het evenement is commercieel.

k. Tijdens het evenement wordt open vuur gestookt.

l. Tijdens het evenement wordt vuurwerk afgestoken.

Als u één van bovenstaande vragen j t/m l met ‘ja’ heeft beantwoord, dan is een melding niet voldoende maar moet u
een vergunning aanvragen.

m. Tijdens het evenement wordt (zwak)alcoholhoudende drank geschonken*.

* Een melding is voldoende als tijdens het evenement geen (zwak)alcoholische drank wordt geschonken of als zwak-alcoholische
drank (onder de15%) niet bedrijfsmatig wordt verstrekt op een evenement met een besloten karakter (u organiseert een
buurtfeest waarbij u bijv. bier en/of wijn verstrekt). In alle andere gevallen heeft u ook een ontheffing als bedoeld in artikel 35
van de Drank- en Horecawet nodig.

3. Beschrijving van het evenement
Korte beschrijving:

Locatie waar het evenement plaats gaat vinden (eventueel schets bijvoegen):

4. Datum voorgenomen evenement
Datum

van

tot

Datum opbouw

vanaf

uur

Datum afbraak

vanaf

uur

Eventueel:

uur

5. Contactpersoon
Tijdens het evenement wordt uw organisatie vertegenwoordigd door:
Naam
Deze persoon is tijdens de gehele duur van het evenement bereikbaar
onder telefoonnummer

6. Aanvullende gegevens
U vult dit in als er opmerkingen of suggesties van toepassing zijn.

7. Ondertekening
Melder verklaart hierbij dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.

Datum

Handtekening

N.B.
De burgemeester kan binnen vijf werkdagen na ontvangst van de melding besluiten het gemelde evenement te
verbieden, als daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

Voor nadere informatie: Team Servicepunt, telefoon (026) 33 48 111

Meldingsformulier opsturen/afgeven
Postadres:

Gemeente Renkum, Team Servicepunt, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek

Bezoekadres: Gemeente Renkum,
Generaal Urquhartlaan 4, 6861 GG Oosterbeek

Internet:

www.renkum.nl/evenementen

