In te vullen door gemeente Dronten:
Dossiernummer _______________
Internnummer

_______________

MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT

Wanneer kan ik een melding klein
evenement gebruiken?
In de Algemene Plaatselijke Verordening van
de gemeente Dronten (art. 2:25) staat dat
het verboden is om evenementen te
organiseren zonder vergunning van de
burgemeester van Dronten.
Er is geen vergunning vereist wanneer aan
een aantal criteria wordt voldaan:
- Het is een eendaags evenement;
- Er zijn op enig moment maximaal
100 bezoekers;
- Het evenement vindt plaats op
maandag, dinsdag, woensdag of
donderdag tussen 07.00 en 23.00
uur, of op vrijdag of zaterdag tussen
07.00 en 24.00 uur, of op zondag of
feestdagen tussen 13.00 uur en
23.00 uur;
- Er wordt geen muziek of ander
geluid ten gehore gebracht met een
geluidsniveau hoger dan 70 dB(A)
op de gevels van omringende
woningen/panden;
- Het evenement vindt niet plaats op
de rijbaan, (brom)fietspad,
parkeerplaats of op een andere
locatie welke anderszins een
belemmering vormt voor het verkeer
en de hulpdiensten;
- Er worden voorwerpen geplaatst
(springkussens, tenten, podia) die
kleiner zijn dan 25 vierkante meter;
- Het is geen commercieel
evenement.
Als u aan alle criteria voldoet, kunt u de
melding klein evenement gebruiken. Het
formulier moet minimaal 10 werkdagen
voor het evenement zijn ontvangen door de
gemeente.
Let u erop dat u het formulier zo uitgebreid
mogelijk invult en een plattegrond meestuurt.

Waar moet ik zijn?
U kunt uw aanvraag persoonlijk, schriftelijk of
digitaal indienen:
1. Bezoekadres: De Rede 58
8251 EX Dronten
2. Postadres: Postbus 100
8250 AC Dronten
3. Via de mail: gemeente@dronten.nl t.a.v.
team Vergunning, Handhaving en
Veiligheid
Voor meer informatie kunt u kijken op onze
website www.dronten.nl of tijdens
kantoortijden telefonisch contact opnemen
met de gemeente Dronten op 14-0321
Wat kost het mij?
Voor een melding klein evenement hoeft u
geen leges te betalen.

Het is belangrijk dat u dit formulier duidelijk en leesbaar invult. Niet volledig ingevulde
meldingsformulieren kunnen niet in behandeling worden genomen. Ook een te laat ingediende
melding (minder dan 10 werkdagen voor het evenement) kan niet in behandeling worden
genomen.
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Aanvrager

1.1 Naam + voorletter(s)
Adres
B.S.N.
1.2. Naam bedrijf /
instelling / stichting
vereniging
Adres bedrijf/instelling/
stichting/vereniging

□

N.V.T.

KvK nummer
1.3. Telefoonnummer
1.4. Emailadres
1.5. Contactpersonen tijdens het evenement
Contactpersoon 1

Telefoonnummer

Contactpersoon 2

Telefoonnummer

1.6. Ik heb kennis genomen van de criteria van een klein evenement waarvoor
een melding kan worden ingediend en mijn evenement voldoet aan de criteria
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□

Ja

Evenement

2.1. Naam evenement
2.2. Locatie evenement
(adres)
2.3. Plaats evenement
2.4. Datum en tijden

Biddinghuizen
Datum

□

Dronten
Van
(uur)

□

Swifterbant
Tot
(uur)

□

2.5. Omschrijving van de activiteiten

2.6. Worden er tijdens het evenement (zwak alcoholische) dranken verstrekt?

□
□

Nee

Indien er tijdens uw activiteit alcohol wordt genuttigd die door de deelnemers/bezoekers wordt meegebracht, dan moet u
weten dat gebruik nimmer hinder, openbare dronkenschap of overlast mag veroorzaken. In dit geval zal er handhavend
opgetreden worden.

Ja

U moet een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet aanvragen. Hiervoor dient u een apart formulier
in te dienen, op te vragen bij de afdeling Vergunningen, Handhaving en Veiligheid, via telefoonnummer 14 0321. Voor een
ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet worden kosten in rekening gebracht
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Checklist bijlagen

Onderstaande bijlagen moet u altijd aanleveren als onderdeel van dit aanvraagformulier
1.
Een situatietekening van de locatie waarop het evenement plaatsvindt, met
Bijgevoegd?
daarop (indien van toepassing):
• De locatie waar diverse activiteiten plaatsvinden
• De locatie van de tent(en), tribune(s), hekken en/of podia
• De calamiteitenroute, aanrijdroute, de omgeving zoals (afgesloten)
wegen, eenrichtingsverkeer, sloten, brandkranen, hekwerken,
parkeerterrein, doorsteekpunten in geval van routes voor hulpdiensten en
overnamepunten voor hulpdiensten en de locaties van verkeersregelaars
etc.
• Locaties van aggregaten, lichtmasten en/of openbare verlichting,
vluchtwegaanduiding, (nood)uitgang(en) van afgesloten terrein,
brandblussers, heaters, brandstofopslag, bak- en braadinrichtingen,
voertuigen, kramen, attracties, EHBO-posten, sanitaire voorzieningen etc.
• Noordpijl

□

Knelpunten: wegen smaller dan 3,5 meter of een onderdoorgang van 4,2 meter zijn niet toegankelijk
voor hulpverleningsvoertuigen.
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Ondertekening

De ondertekenaar verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld:
Naam ondertekenaar
Plaats en datum
Handtekening

