
 
        In te vullen door de gemeente Dronten: 

 
Dossiernummer:  ______________________ 
 
Intern nummer: ______________________ 
 
 
 

 
KENNISGEVING INCIDENTELE FESTIVITEIT 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wat is de kennisgeving incidentele festiviteit en voor wie is het? 
Exploiteert of vertegenwoordigt u een horeca-inrichting, (sport)vereniging of recreatie-
inrichting?  Dan kunt u maximaal 4 keer per jaar ontheffing vragen voor het organiseren van 
een festiviteit in uw inrichting. Hierbij hoeft u zich dan niet te houden aan de normaal 
geldende geluids- en/of verlichtingsvoorschriften, maar moet u zich houden aan de 
voorschriften zoals omschreven in artikel 4:3 Apv. De aangepaste geluidsnorm geldt enkel 
voor het bebouwde deel van uw inrichting en niet voor de buitenruimte (terras). Op het terras 
mag geen muziek ten gehore worden gebracht. 
 
Wanneer doe ik de kennisgeving incidentele festiviteit? 
Wilt u een festiviteit organiseren in uw inrichting en verwacht u hierbij de geluids- en/of 
verlichtingsvoorschriften te overschrijden (b.v. door het spelen van live versterkte muziek)? 
Breng het College van Burgemeester en Wethouders dan minimaal 14 dagen voorafgaand 
aan de festiviteit op de hoogte door dit formulier in te vullen en op te sturen.  
 
Hoe en waar lever ik dit formulier in? 
U kunt dit formulier persoonlijk, schriftelijk of digitaal indienen:  
 
1. Bezoekadres: De Rede 58  
 8251 EX Dronten 
2. Postadres: Postbus 100  
 8250 AC Dronten 
3. Via de mail: evenementen@dronten.nl  
 
Voor meer informatie kunt u kijken op onze website www.dronten.nl of tijdens kantoortijden 
telefonisch contact opnemen met de gemeente Dronten op tel: 14-0321. 

https://www.dronten.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=705&mAlle=J
mailto:evenementen@dronten.nl
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Het is belangrijk dat u dit formulier duidelijk en leesbaar invult. Niet volledig ingevulde aanvraagformulieren 
worden niet in behandeling genomen. Ook een te laat ingediende aanvraag (minder dan 14 dagen voor de 
festiviteit) kan niet in behandeling worden genomen. 

1 Aanvrager 
1.1. Naam + voorletter(s) 

1.2. Naam bedrijf / vereniging 

1.3. Kvk-nummer of 

BSN 

1.4. (Correspondentie)adres 

1.5. Postcode en Plaats 

1.6. Telefoonnummer 

1.7. Emailadres 

2 Festiviteit 
2.1. Naam festiviteit 

2.2. Aard festiviteit (optreden live band, disco, 
enz.) 

2.3. Datum festiviteit 

2.4. Tijdstip festiviteit Van (uur) Tot (uur) 

2.5. Te verwachten aantal bezoekers: 

2.6. Contactpersoon tijdens festiviteit: 

Contactpersoon 1 Telefoonnr. Functie 

Contactpersoon 2 Telefoonnr. Functie 

3 Ondertekening 
De ondertekenaar verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld: 

Naam ondertekenaar 

Plaats en datum 

Handtekening 
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