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Gelieve dit formulier 14 weken voorafgaande aan het evenement toe te zenden aan de
Gemeente Weert.

MELDINGS- EN AANVRAAGFORMULIER
In verband met de organisatie van een evenement in de gemeente Weert.
Artikel 2:25 Algemene Plaatselijke Verordening
Na invulling en ondertekening toezenden aan of inleveren bij:
gemeente@weert.nl
Gemeente Weert
Afdeling: Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Postbus 950
6000 AZ Weert

Inleveren:
Gemeente Weert
Wilhelminasingel 101
6001 GS Weert

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Gemeente Weert, afd. Vergunningen, Toezicht en Handhaving, tel.
(0495) 57 50 00, op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur.
1a. Melder/ aanvrager

Voorletters
Voorvoegsel
Achternaam
Straatnaam + huisnummer
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
> Een aanvraag kan door een persoon worden gedaan ten behoeve van een rechtspersoon
of een andere samenwerkingsvorm. Bij andere samenwerkingsvormen moet u denken aan
een tijdelijke samenwerking ten behoeve van bijvoorbeeld een wijkfeest of een ander
evenement op een plaats.

1b. Rechtspersoon

□ Niet van toepassing

> ga naar 1c

(bedrijf, instelling, vereniging)

Naam bedrijf
KvK-nummer
Vestigingsnummer
Correspondentieadres
Postcode
Plaats
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1c. Andere samenwerkingsvorm

□ Niet van toepassing

> ga naar 1d

Naam
Bijzonderheden/omschrijving

1d. Contactpersoon tijdens het evenement
Voorletters
Voorvoegsel
Achternaam
Straatnaam + huisnummer
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Telefoonnummer bij calamiteit
E-mailadres

A
1. Naam evenement waarvoor
de melding wordt gedaan/
vergunning wordt
aangevraagd:
2. Melding/vergunning
evenement
> Aankruisen wat van toepassing is

Algemene gegevens voor:

□ Het evenement duurt korter dan 3 dagen
□ Het evenement speelt zich af in de open lucht
□ Het gelijktijdige aantal bezoekers is minder dan 200
□ Het evenement duurt maximaal tot 23:00 uur
□ Er zijn geen verkeersmaatregelen nodig
□ Er worden tijdens het evenement niet meer dan 3 kleine (kleiner
dan 16 m²) objecten geplaatst
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3. Gebruiksmelding: reden dat
melding verplicht is:
> Aankruisen wat van toepassing is (ten behoeve van
brandveilig gebruik).

□ Er wordt in een verblijfsruimte bedrijfsmatig of in het kader van
verzorging nachtverblijf geboden aan meer dan 10 personen.
□ Er wordt in een verblijfsruimte verzorging geboden aan
meer dan 10 personen onder 12 jaar, of meer dan 10
lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.

□ Er wordt een verblijfsruimte gebruikt die is bestemd voor meer
dan 150 personen tegelijk.

□ De brandveiligheid op de plaats wordt op een andere
manier geregeld dan door toepassing van de concrete
voorschriften in de hoofdstukken 3 tot en met 5 van het
Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige
plaatsen.
5. (Eigendoms)situatie terrein
5a. Is er sprake van een
verhard of onverhard terrein?

□ Verhard

5b. Wat is de eigendomssituatie
van het terrein?

□ Gemeentelijk eigendom > ga naar 6
□ Niet-gemeentelijk eigendom ;
□ U bent eigenaar van het terrein
□ U bent erfpachter van het terrein
□ U bent huurder van het terrein
□ Anders, Namelijk:

> * U dient te allen tijde toestemming te hebben van
de eigenaar van het terrein.

6. Eventuele nevenactiviteiten
Welke nevenactiviteiten worden
er georganiseerd tijdens het
evenement?

B

□ Onverhard
*

□ Niet van toepassing

> ga naar B1

□ Kinderopvang
□ Plaatsen van attractie/speeltoestellen
□ Plaatsen van zandbakken
□ Tatoeages/piercing
□ Anders, namelijk:

Gegevens met betrekking tot evenement

1. Adres waar het evenement wordt georganiseerd
Straatnaam
Huisnummer
Postcode + plaats
Beschrijving locatie
(als geen adres bekend is)
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2. Omschrijving
Naam evenement waarvoor
melding/aanvraag wordt gedaan

3. Aanvang en einde
van het gebruik

Dag

Maand

jaar

Tijd

Uur

Min

3a. Op welke datum en
tijd start het afbakenen
en inrichten van de
locatie/het terrein
3b. Op welke datum is het
afbakenen en inrichten afgerond

3c. Op welke datum en tijd start
het evenement

3d. Op welke datum en tijd
eindigt het evenement

3e. Datum en tijd van
evenement en de te verwachten
bezoekers

3g. Leeftijdscategorie doelgroep

Datum

Tijd

Te verwachten
bezoekers

□ <17jr. □ 17jr.-30jr. □ 30jr.-55jr. □ >55jr.

3f. Eventueel toelichting op de
planning/programmering
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4. Bouwsels
4a. Welke bouwsels
(tenten, podia,
tribunes, paviljoenen,
luifels e.d.) zijn
aanwezig op het
terrein

4b. Afmetingen
bouwsels

4c. Materiaal
bouwsels

□ Niet van toepassing

> ga naar 5

Nr.

Bouwsel
(beschrijving,
oppervlakte)

Max. aantal
aanwezige
personen

Toelichting

Nr.

Lengte
Breedte
in meters in meters

Oppervlakte
(m²)

Hoogte
Hoogte
zijwanden nok
in meters in meters

Nr.

Materiaal wanden

Materiaal
dak

Materiaal vloer

5. Veiligheid
5a. Afstand
accommodatie tot
omliggende
bebouwing(meters)
5b. (Nood)uitgangen
aanwezig

5c. Maximale
loopafstand naar
(nood)uitgangen
(in meters)
5d. Zijn er in het
gebouw en in de
directe omgeving van
de (nood)uitgangen
aan de buitenkant
lichtpunten
aangebracht?

Aantal

Uitgangsbreedte
(nood)uitgangen
totaal (in meters)

In een ingedeelde situatie

□ Nee

Uitgangshoogte
(nood)uitgangen
(in meters)

In een oningedeelde situatie
(in vogelvlucht)

□ Ja
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5e. Worden in het
bouwwerk
versieringen (slingers,
ballonnen, etc)
aangebracht/
opgehangen?
5f. Wordt er in het
bouwwerk/de
bouwwerken
overnacht?
5g. Aanwezig
blusapparatuur

□ Nee

□ Ja, namelijk:

Soort materiaal:
Vrije ruimte tussen vloeroppervlakte en versiering (in meters):

□ Nee

□ Ja, aantal personen:

□ Brandslanghaspels, aantal:
□ Brandblussers, aantal:
Inhoud (ltr/kg):
Aanwezig per (m²):

5h. Zijn er
brandmelders
aanwezig?
5i. Is er in of in de
directe nabijheid van
het bouwwerk een
telefoontoestel
aanwezig om bij
calamiteiten 112 te
kunnen bellen?
5j. Is er nood- en/of
transparantverlichting
(vluchtrouteaanduiding)
aanwezig?
5k. Zijn er EHBO’ers
aanwezig?

□ Anders, namelijk:
□ Nee
□ Ja

aantal:

□ Nee

□ Ja

□ Nee

□ Ja, namelijk: □ Boven alle (nood)uitgangen
□ Anders, namelijk:

□ Nee

□ Ja, aantal:

Naam contactpersoon EHBO:
Telefoonnummer contactpersoon EHBO:
5l. Is er een EHBOpost in gericht?

□

□

Nee
Ja:
Overig medisch personeel en voorzieningen:
Naam contactpersoon EHBO:
Telefoonnummer contactpersoon EHBO:

5m. Is er
beveiligingspersoneel
aanwezig?

□ Nee

□ Ja, aantal:

Naam beveiligingsbedrijf:
Naam contactpersoon beveiliging:
Telefoonnummer contactpersoon beveiliging:
5n. Is er een
noodstroombron
aanwezig?

□ Nee

□ Ja, capaciteit:
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6. Hygiëne
6a. Zijn er toiletten
aanwezig?

□ Nee

6b. Is er aansluiting
op riool of oppervlakte
water nodig?
6c. Is er sprake van
tijdelijke plaatsing
overige sanitaire
voorzieningen?
6d. Is er sprake van
een tijdelijke
drinkwater
voorziening?

□ Nee

□ Ja, welke:
□ In bestaand gebouw, aantal:
□ In tijdelijke voorziening, aantal:
□ Met waterspoeling
□ Zonder waterspoeling
□ Ja, namelijk: □ Riool □ Oppervlakte water

□ Nee

□ Ja, aantal:

□ Nee

□ Ja, maatregelen:

7. Muziek
7a. Soort muziek

□ Niet van toepassing

7b. Aanvangstijdstip
muziek

Datum

Tijd

Datum

Tijd

Datum

Tijd

7c. Gewenst
eindtijdstip muziek

Datum

Tijd

Datum

Tijd

Datum

Tijd

> ga naar 8

□ Mechanische muziek/geluidsinstallatie
□ Levende muziek (bijv. orkest): soort:

7d. Afstand
muziekbron tot
dichtstbijzijnde
woning (in meters)
8. Podium/zitplaatsen/tafels □ Niet van toepassing
> ga naar 9
8a. Waar wordt het
podium geplaatst?
Buiten
In accommodatie (vermeld onder punt 4)

□

□

Materiaal podium:
Afmetingen podium:
Maximaal aantal personen op podium:
8b. Heeft het podium
een bovenbouw?

□ Nee

□ Ja
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8c. Zijn er zitplaatsen
aanwezig?

□ Nee

8d. Zijn er tafels
aanwezig?

□ Nee

□ Ja, aantal:
□ Losse stoelen
□ Geschakelde stoelen/banken
□ Anders, namelijk:
□ Ja, aantal:

9. Drankverstrekking □ Niet van toepassing
9a. Welke soort drank
Frisdrank
wordt er verstrekt?

> ga naar 10

□
□ (Zwak) alcoholische dranken; aanvraag ontheffing ex. art. 35
Drank- en Horecawet invullen.

9b. Verpakking

□ Glas
□ Blik
□ Plastic/polycarbonaat

10. Marktkramen/kermisattracties/springkussens □ Niet van toepassing
> ga naar 11
10a. Aanwezige
Soort
Aantal
Aantal meter
kramen/attracties/
springkussens
10b. Verkoop door
10c. Vrije ruimte
tussen kramen en
achterliggende
bebouwing (in
meters)
10d. Hebben de
kraampjes een
bovenbouw?

□ Particulieren

□

Handelaren (ijsverkoop, hamburgers, etc.)

Marktkramen en
achterliggende bebouwing

□ Nee

Bak- en braadkramen en
achterliggende bebouwing

□ Ja

11. Aanwezigheid brandgevaarlijke stoffen □ Niet van toepassing
> ga naar 12
> Welke gevaarlijke stoffen zijn
Locatie
Type
stoffen/
Opslagwijze/
Type toestel
aanwezig op de plaats en wat is
gebruik
gebruik
de opslagwijze. Gas, butaan,
propaan.
> Voor de brandweer is het van
belang te weten of en waar zich
brandgevaarlijke stoffen op het
terrein bevinden.
> Welke typen toestellen worden
gebruikt; elektrische
kooktoestellen,
branders/fornuizen e.d.,
barbecue, open vuur, etc.
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12. Verwarming/kampvuur/feestvuur
12a. Wordt er gebruik
gemaakt van
verwarmingstoestellen?

□ Niet van toepassing

□ Nee; > ga naar 12c

> ga naar 13

□ Ja;
□ Buiten het bouwwerk opgestelde
verwarmingstoestellen met
warmtewisselaar

□ Centrale verwarming
□ Hete luchtverwarming
12b. Gelieve de
volgende informatie
over het
verwarmingstoestel te
verstrekken

Soort

Brandstof

Locatie

Verpakking (bv.
fles)

Aantal

Inhoud

12c. Wordt er een
kampvuur/feestvuur
aangelegd?

□ Nee; > ga naar 13

□ Ja;
□ Kampvuur
□ Feestvuur

12d. Gelieve de
volgende informatie
over het kampvuur/
feestvuur te
verstrekken

Materiaal waarmee
het vuur wordt
aangestoken

Ondergrond
vuurstapel

Afmeting
kampvuur/
feestvuur
Hoogte
Opperin
vlakte
meters
(m²)

Voer- of vaartuigen

Bos- of
heideterreinen

12e. Betreft het
materiaal dat wordt
gestookt winddroog
hout in natuurlijke
toestand?
12f. Afstand tussen
kampvuur en
bebouwing, voer- of
vaartuigen en bos- of
heideterreinen (in
meters)
13. Loterij

□ Nee

□ Ja

Bebouwing

□ Niet van toepassing

□ Nee

> ga naar 14

□ Ja; aanvraag loterijvergunning invullen, neem
contact op met de afdeling VTH

14. Milieu
14a. Zijn er plannen
om (helium)ballonnen
op te laten?

□ Niet van toepassing

> ga naar 15

LET OP:
het oplaten van (al dan niet met helium gevulde) ballonnen, vóór,
tijdens en na het evenement, is in de gemeente Weert niet
toegestaan!

14b. Welke
maatregelen worden
er genomen om
vervuiling van het
terrein te beperken?
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14c. Uit welk
materiaal bestaan de
containers, asbakken,
papierbakken, e.d.?

14d. Wanneer wordt
het terrein na afloop
schoongemaakt?

Soort

Materiaal

Datum: ______-______-______
Tijd:

15. Verkeer
15a. Is het
noodzakelijk om
wegen af te sluiten?

□ Niet van toepassing

□ Nee

> ga naar 16

□ Ja; Verkeersplan indienen
Welke wegen:

Welke tijdstippen:

Verantwoordelijke voor verkeersplan:

15b. Is een
omleidingsroute voor
het verkeer
noodzakelijk?

□ Nee

□ Ja;

Welke wegen:

Verantwoordelijke voor omleidingsplan:

15c. Worden er
verkeersregelaars
ingezet?

□ Nee

15d. Wordt er
voorzien in
aanvullende
parkeergelegenheid?
15e. Zijn er plannen
om reclameborden
naast de weg te
plaatsen?

□ Nee

□ Ja, namelijk:

□ Nee

□ Ja; hoeveel?

□ Ja; Groslijst met namen verkeersregelaars
Meesturen (aanmelding op
www.verkeersregelaarsexamen.nl)

16. Minder- en invaliden
Aanwezige
voorzieningen voor
minder- en invaliden

□ Niet van toepassing

> ga naar 17

> Toiletten, kabelgoot, e.d.
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17. Verdere bijzonderheden

□ Niet van toepassing

> ga naar 18

Verdere
bijzonderheden/
activiteiten/niet
eerder vermeld

18. Plattegrondtekening

Plattegrond in 3-voud indienen; schaal: 1:100
Situatieschets schaal; 1:1000
19. Frequentie

□ Niet van toepassing

> ga naar C

> Deze vraag geeft de gemeente duidelijkheid of dit een terugkerende activiteit is. Met het beantwoorden van deze vraag heeft u
geen toestemming verkregen voor een volgende keer. U dient dan een nieuwe melding in te dienen.

Is dit een jaarlijks
terugkerend
evenement?
Heeft dit evenement
al eerder
plaatsgevonden?

□ Nee

□ Ja

□ Nee

□ Ja

Datum: ______-______-______
Plaats:

20. Beschikking
Wilt u de beschikking
digitaal ontvangen?

□ Nee

□ Ja
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C
1. Indieningsvereisten

Toe te voegen bijlagen

1. Bij gebruiksmelding verstrekt de melder:
a. Situatieschets met noordpijl;
b. Plattegrond op schaal of met maatvoering waarop de
aanwezige objecten groter dan 25 m² zijn aangegeven.
2. Plattegrond van iedere verblijfsruimte (bv.
bijeenkomsttent, tribune) die is bestemd voor meer dan 150
mensen tegelijk, waarbij hoogste bezetting van die
verblijfsruimte wordt opgegeven. Per verblijfsruimte wordt
aangegeven:
a. de voor personen beschikbare oppervlakte;
b. de gebruiksbestemming;
c. de opstelling van inventaris en van de in artikel 5.5 van het
Besluit bedoelde inrichtingselementen1, met aanduiding van
de situering van, voor zover deze aanwezig zijn:
1. brand- en rookwerende scheidingsconstructies;
2. vluchtroutes;
3. draairichting van doorgangen als bedoeld in artikel 4.16;
4. nooduitgangen en vluchtroutes, met aanduiding van de
breedte daarvan;
5. vluchtrouteaanduidingen als bedoeld in artikel 4.15;
6. noodverlichting als bedoeld in artikel 4.3;
7. brandblusvoorzieningen als bedoeld in artikel 4.20, en
8. brandweeringang als bedoeld in artikel 4.24.
De aanduidingen zijn conform NEN 1413, indien deze norm
daarin voorziet.

2. Nadere toelichting
> Beschrijving wijze waarop
gelijkwaardigheid met regels uit het
Besluit is gerealiseerd (alleen van
toepassing voor melding waarbij wordt
afgeweken van regels uit het Besluit), of
andere relevante informatie.

D

Ondertekening

> Hierbij verklaar ik dat ik de melding/aanvraag naar waarheid heb ingevuld.

Handtekening aanvrager
dag

maand

jaar

plaats

Datum en plaats
Handtekening
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E

Voorbeeld inrichtingstekening
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D

Checklist toe te voegen bijlagen

Checklist toe te voegen bijlagen aanvraag evenementenvergunning
Aanduidingen zijn conform NEN1413 indien deze norm daarin voorziet.

□ Situatieschets op schaal (1:1000) met noordpijl met afmetingen en inrichting van het terrein.
□ Plattegrond op schaal (1:100) waarop de aanwezige objecten zijn aangegeven (tenten, bak- en
braadkramen, verkoopkramen, toiletvoorzieningen).

□ Plattegrond van iedere verblijfsruimte (bijv. een tent of tribune) die bestemd is voor meer dan
150 mensen tegelijk, waarbij de hoogste bezetting van die verblijfsruimte wordt opgegeven.
Per verblijfsruimte wordt aangegeven:

□ De voor personen beschikbare oppervlakte;
□ De gebruiksbestemming;
□ De opstelling van inventaris en inrichtingselementen (opgestelde stands, kramen,
paviljoenen, podia, etc.) met aanduiding van de situering van:

□ Brand- en rookwerende scheidingsconstructies;
□ Vluchtroutes;
□ Draairichting van doorgangen;
□ Nooduitgangen en vluchtroutes, met aanduiding van de breedte daarvan;
□ Vluchtrouteaanduidingen;
□ Noodverlichting;
□ Brandblusvoorzieningen;
□ Brandweeringang;
□ (Indien nodig) veiligheidsplan (bij een aandachts- en risico-evenement).
□ (Indien nodig) tekening/plattegrond met verkeersmaatregelingen die u toepast (omleiding,
hekken, borden, verkeersregelaars, etc.)

□ (Indien nodig) aanvraag ontheffing art. 35 drank- en horecawet.
□ (Indien nodig) aanvraag loterijvergunning.
□ (Indien nodig) groslijst namen verkeersregelaars toesturen.
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