Aanvraagformulier evenementenvergunning
1. Gegevens aanvrager
Naam organisatie:
Achternaam aanvrager:
Voornaam aanvrager:
Geslacht:

 Man

 Vrouw

Straat en huisnummer:
Postcode:

Woonplaats:

E-mailadres:

@

Telefoonnummer:
2. Gegevens contactpersoon tijdens evenement
Naam contactpersoon:
Telefoonnummer tijdens evenement:

06

3. Gegevens evenement
Naam evenement:
Datum evenement:
Begintijd:
Eindtijd:
Locatie:
Omschrijving evenement:

Verwacht aantal gelijktijdige bezoekers op het
drukste moment:
Verwacht totaal aantal
bezoekers:

 Tot 100 personen



10.000-15.000

 100-200 personen



15.000-20.000

 200-1000 personen



20.000-30.000

 1000-2500 personen



30.000-40.000

 2500-5000 personen



40.000-50.000

 5000-10.000 personen



Meer dan 50.000

Welke van de volgende activiteiten vinden plaats?
 Oplaten ballonnen

 Activiteiten met wilde dieren

 Lasershow

 Vuurwerk afsteken

 Zeppelin of vliegeren

 Vuur stoken

 Gevaarlijke activiteiten (zoals auto- of
motorraces)

 Het zetten van tatoeages, piercings of permanente
make-up

 Activiteiten met (landbouw)huisdieren

 Geen van deze activiteiten

4. Doelgroep evenement
Doelgroep evenement:
Wat is de leeftijd van de grootste groep bezoekers?


0-15 jaar, zonder ouders



0-15 jaar, met ouders



15-18 jaar



18-30 jaar



30-65 jaar



Ouder dan 65 jaar

Is een groot gedeelte van de bezoekers fysiek of verstandelijk beperkt?


Nee

 Ja, fysiek beperkt

 Ja, verstandelijk beperkt

Waar komen de bezoekers vandaan?


Hattem

 Landelijk



Regio

 Internationaal

5. Op- en afbouw evenement
Datum opbouw:

Begintijd opbouw:

Datum opleveren schoon terrein:

Tijd opleveren schoon terrein:

6. Eten en drinken
Wordt er tijdens het evenement eten bereid?

 Ja

 Nee

Wordt bij het bereiden van eten gebruik gemaakt
van gasflessen?

 Ja

 Nee

Worden tijdens het evenement zwakalcoholhoudende dranken verkocht buiten een horeca-inrichting?

 Ja, er is een ontheffing artikel 35 DHW nodig

 Nee

Een ontheffing als bedoeld in artikel 35 Drank- en Horecawet voor het mogen verkopen van zwakalcoholhoudende drank om tijdens het evenement te nuttigen kan worden aangevraagd met het aanvraagformulier
“ontheffing verstrekken zwakalcoholhoudende drank tijdens evenementen”.
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7. Objecten
Geef hieronder aan welke objecten worden geplaatst en hoeveel van deze objecten worden geplaatst.
Object

Aantal

Object

Aantal



Uitgifte-/verkooppunt eten

 Aggregaat



Uitgifte-/verkooppunt drinken

 Reuzenrad



Hekken

 Toiletvoorzieningen



Marktkramen

 Podium



Terrasmeubilair (niet regulier)

 Zwembad



Overkappingen (maximaal 1 zijde gesloten)

 Geluidstoren(s)



Douches of vernevelinstallaties

 Tribunes



Attracties/speeltoestellen

 Lichtmasten



Tent(en) (2 of meer zijden gesloten)

 Geen

 een situatietekening van het evenemententerrein waarop alle objecten zijn ingetekend met
maatvoering is bijgevoegd (schaal minimaal 1:100).
Indien er een tent wordt geplaatst, zullen hier dan 50 personen of
meer gelijktijdig in verblijven?



Ja

 Nee

 van iedere tent is een indelingstekening bijgevoegd met daarop aangegeven: de
(nood)uitgangen (incl. afmetingen), de locaties van de blusmiddelen en de objecten die in de tent
staan (tafels, stoelen, bar, podia, etc.).
8. Loterij


Wordt er tijdens het evenement een verloting gehouden?

Ja

 Nee

Indien nee, ga door met punt 9.
Aantal in omloop te brengen loten:
Prijs per lot:
Totale waarde van de prijzen:
9. Parkeergelegenheid auto en fiets
Locatie 1 parkeren auto:

Aantal parkeerplaatsen:

Locatie 2 parkeren auto:

Aantal parkeerplaatsen:

Locatie 3 parkeren auto:

Aantal parkeerplaatsen:

Locatie fietsenstalling 1:

Aantal fietsplaatsen:

Locatie fietsenstalling 2:

Aantal fietsplaatsen:

Wordt er gebruik gemaakt van verkeersregelaars bij de parkeerplaatsen?
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Ja

 Nee

10. Verkeersmaatregelen en verkeersregelaars
Worden er ten behoeve van het evenement straten, pleinen, fietspaden, parkeerplaatsen e.d. afgesloten?
Locatie

Afgesloten vanaf (datum +
tijd)

 Ja, vul tabel
in

 Nee

Afgesloten tot (datum + tijd)

 Ja



Zijn de afsluitingen voorzien van verkeersregelaars?

 Ja

 Nee

Worden er op andere punten verkeersregelaars ingezet?

 Ja

 Nee

 Ja

 Nee

Zijn er andere verkeersmaatregelen nodig?

Nee

Omschrijving andere verkeersmaatregel

Totaal aantal in te zetten verkeersregelaars
11. Geluid
Wordt er tijdens het evenement geluid ten gehore gebracht?
Indien nee, ga door met punt 12.
Begintijd geluid:
Eindtijd geluid:
Soort geluid:

 Muziek

 Omroepen

Versterkt of onversterkt?

 Versterkt  Onversterkt



Anders, namelijk:

Soort muziek:
12. Gezondheid
Aantal in te zetten personen EHBO:


Is er een EHBO-ruimte aanwezig?

Ja



Nee



Nee

13. Promotie
 Ja

Maakt u reclame voor het evenement?
Indien ja, in welke vorm maakt u reclame?
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Op welke schaal wordt het evenement gepromoot?


Lokaal

 Landelijk



Regionaal

 Internationaal

14. Beveiliging
Worden tijdens het evenement gecertificeerde beveiligers ingezet?



Ja

 Nee



Ja

 Nee

Aantal in te zetten beveiligers:
Naam beveiligingsbedrijf:
ND-nummer beveiligingsbedrijf:
Contactpersoon beveiliging:
Telefoonnummer contactpersoon beveiliging:
15. Afval
Maakt u het evenemententerrein na afloop zelf schoon?
Zo nee, dan verzorgt de gemeente Hattem de schoonmaak op uw kosten.

16. Ruimte voor vragen of opmerkingen van u als organisatie

Aldus naar waarheid ingevuld,

Plaatsnaam

Datum

Handtekening

Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kunt u, samen met de bijlage(n), verzenden naar:
Gemeente Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem
Of ingescand mailen naar:
gemeente@hattem.nl
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