Randvoorwaarden vergunningvrije en meldingvrije evenementen
 Het evenement duurt maximaal één dag (inclusief opbouwen/afbouwen).
 De opbouw/afbouw van het evenement mag niet plaatsvinden tussen 23.00 uur en 07.00
uur en op zondag niet vóór 13.00 uur.
 De organisator benoemt een contactpersoon die tijdens het evenement kan handelen
namens de organisatie. Deze persoon is aanspreekpunt voor de gemeente en de
hulpdiensten. Hij of zij is tijdens het evenement aanwezig en telefonisch bereikbaar.
 De organisator treft de noodzakelijke maatregelen om te voorkomen dat de gemeente of
anderen door het evenement schade leiden.
 Na het evenement zorgt de organisator er voor dat de openbare ruimte schoon en zonder
schade wordt opgeleverd; bij niet nakoming brengt de gemeente herstelkosten in
rekening.
 Aanwijzingen/bevelen door of namens de politie, Brandweer Gooi en Vechtstreek en/of de
burgemeester worden nauwkeurig opgevolgd.
 Het evenement mag geen ernstige geluidshinder veroorzaken.
 Na de eindtijd van het evenement stopt het geluid (muziek of anders).
 Een eventuele (nood)aggregaat plaatst u zo ver mogelijk van de bestaande bebouwing.
 De organisatie informeert tijdig de omwonenden over het evenement.
 Het evenement veroorzaakt geen overlast voor het verkeer en de hulpdiensten.
 Er is voldoende openbare parkeergelegenheid.
 Tenten en podia mogen niet aaneengeschakeld zijn.
 U gebruikt alleen een tent die volgens certificering berekend is op aangekondigde
weersomstandigheden.
 Bij een algeheel stookverbod (droogte waardoor natuurbrandgevaar ontstaat) is het niet
toegestaan om gebruik te maken van:
-

verlichting door kaarsen en fakkels;

-

sfeervuren, zoals terrashaarden en vuurkorven;

-

vuur voor koken, bakken en braden.

 De organisator bekijkt voor en tijdens het evenement regelmatig de weersvoorspellingen
en weersomstandigheden.

 Bij extreme weersomstandigheden die gevaar kunnen opleveren voor bepaalde
activiteiten, worden deze activiteiten gestaakt.
 Er gelden algemene brandveiligheidseisen, opgesteld door de brandweer Gooi en
Vechtstreek:
http://www.brandweer.nl/gooienvechtstreek-com/evenementen/item_938/#top
 Waterwinplaatsen en/of (ondergrondse) brandkranen worden vrijgehouden.
 U mag kleine tenten plaatsen, met een oppervlakte tot 30 m2 per tent, met een maximum
van vier tenten per evenement. Een aaneenschakeling van tenten is niet toegestaan.
 Wanneer u een activiteit organiseert op een grasveld of ander onverhard terrein, plaatst u
bij nat weer planken, platen of andere terreinverhardingen om het terrein te beschermen.
 Voor het verstrekken/schenken van zwakalcoholhoudende drank vraagt u apart een
ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet aan (tijdelijk alcohol schenken).
Verstrekken/schenken van zwakalcoholhoudende drank aan personen onder de 18 jaar is
niet toegestaan. Tijdens evenementen mag geen sterke drank verstrekt/geschonken
worden.
 Bij extreme temperaturen zorgt u er voor dat er voldoende gratis drinkwater aanwezig is.
 U voorkomt vervuiling tijdens het evenement.
 U plaatst voldoende afvalbakken en/of minicontainers.
 U leegt en verwijdert de afvalbakken en/of minicontainers onmiddellijk na het evenement.
 U zorgt ervoor dat er voldoende sanitaire voorzieningen aanwezig zijn.

