
  

  

 
 

Vragenlijst 

Een vergunning nodig? 

  

 

 
 
 

1.Valt uw evenement onder een of meer van de hieronder genoemde activiteiten?  

 indooractiviteiten (zoals bazaar, rommelmarkt, beurs, tentoonstelling, 
muziekvoorstelling met zitplaatsen, toneelvoorstellingen, uitvoering van sportieve 
aard), waarbij er niet meer dan 50 personen tegelijkertijd aanwezig zijn; 

 wandel- en fietsactiviteiten voor zover geen wedstrijdelement aanwezig is en 
waarbij niet van bestaande wegen en paden wordt afgeweken; 

 kaartleesritten en/of oriëntatieritten; 

 optocht, indien het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of 
anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en hulpdiensten; 

 voorstelling door stichtingen en verenigingen op een openbare plaats; 

 rondgangen, serenades, braderieën, folklorische activiteiten, buurtfeesten, 
buurtbarbeques en rommelmarkten, indien het evenement niet plaatsvindt op de 
rijbaan, (brom)fietspad of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en 
hulpdiensten. 

Ja.  Nee. Voor u eindigt de vragenlijst. Uw 
evenement valt onder de vergunningsplicht. 
U dient een evenementenvergunning aan te 
vragen. U kunt dit doen via aanvraag 
evenementenvergunning (klik hier).  

2. Is het aantal aanwezigen minder dan 49 personen tegelijkertijd bij 
buitenactiviteiten? 

Ja. Ga verder naar vraag 4. Nee.  

3. Is het aantal aanwezigen meer dan 49 personen en minder dan 100 personen 
tegelijkertijd bij buitenactiviteiten. 

Ja. Voor u eindigt deze vragenlijst. 
Uw evenement moet u melden. U dient een 
meldingsformulier evenement in te dienen. 
U kunt dit doen via melden evenement (klik 
hier) 

Nee. Voor u eindigt deze vragenlijst. Uw 
evenement valt onder de vergunningsplicht. 
U dient een evenementenvergunning aan te 
vragen. U kunt dit doen via aanvraag 
evenementenvergunning (klik hier). 

4. Is het een eendaags evenement?  

Ja. Nee. Voor u eindigt deze vragenlijst. Uw 
evenement valt onder de vergunningsplicht. 
U dient een evenementenvergunning aan te 
vragen. U kunt dit doen via aanvraag 
evenementenvergunning (klik hier). 

5. Vindt het evenement vindt plaats op: 

 maandag tot en met donderdag tussen 23.00 - 07.00 uur,  

 vrijdag en zaterdag tussen 24.00 - 07.00 uur en  

 zondag voor 13.00 uur; 
(met uitzondering van die activiteiten die naar hun aard of traditie vóór 07.00 uur starten) 
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Ja. Voor u eindigt deze vragenlijst. Uw 
evenement valt onder de vergunningsplicht. 
U dient een evenementenvergunning aan te 
vragen. U kunt dit doen via aanvraag 
evenementenvergunning (klik hier). 

Nee.  

6. Wordt er muziek ten gehore gebracht voor aanvangstijd van het evenement en na 
23.00 uur? 

Ja. Voor u eindigt deze vragenlijst. Uw 
evenement valt onder de vergunningsplicht. 
U dient een evenementenvergunning aan te 
vragen. U kunt dit doen via aanvraag 
evenementenvergunning (klik hier). 

Nee. 

7. Zet u weg- en/of openbaar water(gedeelten) of gebiedsontsluitingswegen, niet 
zijnde parkeerplaatsen, af? 
 

Ja.  Nee. Ga verder naar vraag 8. 

8. Zet u weg- en/of openbaarwater(gedeelten) langer dan 80 meter of 
gebiedsontsluitingswegen afgezet? 

Ja. Voor u eindigt deze vragenlijst. Uw 
evenement valt onder de vergunningsplicht. 
U dient een evenementenvergunning aan te 
vragen. U kunt dit doen via aanvraag 
evenementenvergunning (klik hier). 

Nee. Uw evenement moet u melden. U 
dient een meldingsformulier evenement in 
te dienen. U kunt dit doen via melden 
evenement (klik hier)  

9. Wilt u tent of podium plaatsen met een oppervlakte groter dan 25m2 per object. 

Ja. Voor u eindigt deze vragenlijst. Uw 
evenement valt onder de vergunningsplicht. 
U dient een evenementenvergunning aan te 
vragen. U kunt dit doen via aanvraag 
evenementenvergunning (klik hier). 
 

Nee. 
 

10. Is het totaal aantal te plaatsen tenten en podia meer dan 4? 

Ja. Dit is het einde van de vragenlijst. Uw 
evenement valt onder de vergunningsplicht. 
U dient een evenementenvergunning aan te 
vragen. U kunt dit doen via aanvraag 
evenementenvergunning (klik hier). 
 

Nee. Dit is het einde van de vragenlijst. U 
hoeft u evenement niet te melden. U dient 
zich wel aan algemene voorschriften te 
houden. Welke dit zijn leest u hier (klik hier)   

 
 

 


