Postadres:
Gemeente Wijdemeren
Postbus 190
1230 AD Loosdrecht

Aanvraagformulier evenementenvergunning
Let op! Lever dit formulier tenminste acht weken voor de aanvang van het evenement in bij de
Burgemeester. Wanneer uw aanvraag minder dan drie weken voor aanvang van het evenement wordt
ingediend, loopt u het risico dat uw aanvraag niet meer wordt behandeld.

Gegevens organisator / aanvrager (particulier of rechtspersoon/personen)
BSN-nummer of KvK-nummer
van de aanvrager:
Naam onderneming/stichting/
vereniging (rechtspersoon):
Naam en voorletters gemachtigde
of particuliere aanvrager:
Correspondentieadres aanvrager
(straat en huisnr. of postbusnr.):
Postcode en Woonplaats:
E-mailadres aanvrager:
Telefoonnummer aanvrager
overdag:
Contactpersoon aanwezig tijdens
evenement (naam en voorletters):
Mobiel nummer contactpers.
aanwezig tijdens evenement:
Gegevens evenement
Naam evenement:
Datum:
Aanvangs- en
eindtijd(en):
Adres locatie
evenement:
Aantal bezoekers
en/of aantal
deelnemers:
Omschrijving
evenement /
activiteiten (lever ook
een draaiboek of
programma-overzicht
in):

Opbouw:
Afbouw:

Datum:
Datum:

-

-

Tijd:
Tijd:

uur tot
uur tot

uur
uur

Gebruik locatie

1

Op de locatie maakt u gebruik van een:
Ja Nee
Gebouw
Terrein
Open tent ( + aantal)
Gesloten tent (+ aantal)
Indien u gebruik maakt van een tent, welke afmetingen heeft de tent?
Aanvullende informatie:

Ja

bij

Nee

Meter

Parkeren
Parkeren zal gebeuren op
de volgende locatie(s):

Facilitaire voorzieningen
Wilt u (indien aanwezig) op de locatie gebruik maken van:
Ja Nee
Een gemeentelijke
elektriciteitsvoorziening?
Een gemeentelijke
watervoorziening?
Plaatst u zelf een generator? Zo
ja, hoeveel en waar (voeg
situatietekening bij)
Plaatst u een toiletunit (voeg
Aantal units:
situatietekening bij)?
De afvoer wordt aangesloten op:

Aantal toiletten:

Verkoop alcoholische dranken en etenswaren
Wilt u:
Ja Nee
Alcoholische dranken verkopen?
Kleine etenswaren verkopen?
Verkoop zal gebeuren op de
volgende locatie(s) (geef ook aan
op de situatietekening):
Voor het schenken van zwak-alcoholische drank vraagt u apart een ontheffing aan als
bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet. Een aanvraagformulier kunt u
downloaden op www.wijdemeren.nl .
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Geluid
Wilt u:
Ja

Nee

Een omroepinstallatie gebruiken?
Mechanische muziek afspelen?
Levende muziek spelen?
Wordt de levende muziek
versterkt gespeeld?
Naam groep/artiest en genre
muziek vermelden:

Tijd:
Tijd:
Tijd:

uur tot
uur tot
uur tot

uur
uur
uur

Indien u mechanische muziek af wilt spelen, moet u hiervan opgave doen aan de
BUMA, Postbus 3080, 2130 KB HOOFDDORP (023) 799 79 99.
Borden of spandoeken
Wilt u een vermelding op de digitale borden? Dan kunt u zich aanmelden op de website via:
www.wijdemeren.nl/informatieborden .
Het gebruik van de vaste aankondigingborden is uitbesteed aan Event Support Holland. Voor
het plaatsen van aankondigingborden kunt u contact opnemen met hen:
Telefoon: 0348 – 689 362
Fax:
0348 – 689 262
Adres:
Pompmolenlaan 31, 3447 GK Woerden
Email:
info@eventsupportholland.nl
Internet:
www.eventsupportholland.nl
Wilt u:
Ja

Nee

Ja

Nee

Spandoek(en) ophangen?
Gebeurt dit op het
evenemententerrein zelf?
Locatie(s) op het terrein (waar,
voeg situatietekening bij):
Vaste locatie(s) in de gemeente,
waar: Ankeveen, ’s-Graveland,
Kortenhoef, Loosdrecht,
Nederhorst den Berg?
Verkeersmaatregelen
Wilt u:
Een openbare weg afsluiten?
Af te sluiten wegen (voeg
situatietekening bij):
Verkeersborden plaatsen?
Locatie en soort borden (voeg
situatietekening bij):
Verkeersregelaars inzetten?
Locatie verkeersregelaars (voeg
situatietekening bij):

Aantal:
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Objecten plaatsen
Wilt u op de locatie:
Ja
Dranghekken plaatsen?
Vlaggenmasten plaatsen?
Een podium plaatsen?
Afmetingen podium:
Een tribune plaatsen?
Afmetingen tribune:
Zitplaatsen per tribune:
Stoelen plaatsen?

Nee
Aantal:
Aantal:
Aantal:

In eigen beheer:

Aantal:

Aantal:

Situatietekening
In de volgende gevallen wordt de aanvraag alleen in behandeling genomen wanneer een
situatietekening van het terrein is toegevoegd:
 Bij gebruik van een tent of een gebouw.
 Als er muziek wordt (af)gespeeld.
 Als er meer dan 100 bezoekers verwacht worden.
 Als er een weg wordt afgezet.
 Bij het plaatsen van een tribune, podium, stoelen, dranghekken en vlaggenmasten.
Aanvullend hierop dient u wanneer het evenement in een gebouw wordt gehouden of er een
tent wordt geplaatst, waarin meer dan 100 personen gelijktijdig aanwezig zullen zijn, een
tekening van de inrichting toe te voegen.
Checklist
Zijn alle bijlagen toegevoegd?
Ja

Nee

Een draaiboek of programma-overzicht
Een situatietekening evenemententerrein
Een plattegrond van de inrichting (gebouw/tent)
Een aanvraagformulier ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet
Een aanvraagformulier voor het houden van een kansspel (loterij)
Een meldingsformulier voor het houden van een klein kansspel
Een kennisgeving incidentele festiviteit (digitaal indienen via de website
www.wijdemeren.nl)
Dit formulier is pas compleet, als het volledig is ingevuld en voorzien is van de
benodigde bijlage(n). Is uw aanvraag niet compleet, dan loopt u het risico dat uw aanvraag
niet verder wordt behandeld.
Naar waarheid ingevuld
Datum:
Naam:
Handtekening:
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Opmerkingen
Aanvrager:

Gemeente:
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