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versienummer formulier

14.01.2014

Evenementenvergunning

Uw aanvraag wordt in behandeling genomen als deze inclusief de gevraagde bijla-
gen zijn ingediend. Behandeltermijn is minimaal 8 weken na registratie.

1 Gegevens aanvrager indien dit organisatie, vereniging of 
stichting 
KvK nummer

Handelsnaam 

Vestigingsnummer

Eigen kenmerk                     

Adres           

Postcode en plaats 

Naam contactpersoon         

Telefoonnummer                     

Faxnummer       

Emailadres                         

Bij het ontbreken van het KvK-nummer (indien aanvrager organisatie of onderne-
ming is), worden legeskosten bij de aanvrager persoonlijk in rekening gebracht.

2 Gegevens aanvrager indien dit privépersoon is
Burgerservicenummer (BSN)

Naam en voorletters

Telefoonnummer

Emailadres

> lees verder
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3 Gegevens evenement

Naam evenement

Contactpersoon tijdens evenement

Telefoonnummer (ook mobiel)
 
Emailadres

Datum evenement

Heeft het evenement al eens eerder plaatsgevonden?               ja    nee

Datum

Te verwachten aantal deelnemers/bezoekers

Evenementenperiode
Dagen en tijden waarvoor u de vergunning aanvraagt

Datum  Van uur Tot uur

Opbouwdatum

Afbouwdatum

> lees verder
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3/9 Omschrijving van de activiteiten

 Grote popconcerten > 10.000 bezoekers  Circus
 Kleinere popconcerten/tentfeesten   Straatspeeldag
 <5.000 tot 10.000 bezoekers
 Tourritten (fiets, skeeler, motor, auto)  Beurs/tentoonstelling
 Straattheater  Optocht
 Barbecue  Sportevenement
 Rommelmarkt   Vliegshow
 Braderie  Schoolfeest
 Straatfeest  Helium ballonnen (meer dan 100 stuks)
 Tentoonstelling  Hete luchtballonnen
 Festival  Promotie/reclame
 Auto- en motorsportevenementen  Andere activiteit, nl.
 Open vuur of kampvuur 
 Vuurwerkshow 

Korte omschrijving/aard van het evenement

4 Gegevens verzekeringsmaatschappij
Wij adviseren u om voor het evenement noodzakelijke verzekeringen af te sluiten, zoals een aanspra-
kelijkheidsverzekering. U bent dit niet verplicht.  

Naam 

Adres 

Postcode en plaats

> lees verder
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5 Locatie evenement

Adres/locatie:

 Gebouw
 Terrein
 Plein
 Straat
 Andere locatie 
 Gemeenteterrein:         verhard                                   Onverhard
 Privéterrein: Naam eigenaar 

  Adres

  Telefoonnummer

Inrichting evenemententerrein

Object Aantal Afmetingen, lengte, breedte en hoogte in m

 Tent Lengte Breedte Hoogte

Naam tentenbouwer

 Podium Lengte Breedte Hoogte

 Buffetten/tappunten Lengte Breedte n.v.t.

 Brandblussers

 Nooduitgangen n.v.t. Breedte Hoogte

 Noodverlichting

 Tafels

 Stoelen

 Verwarming

 Toiletten Afvoer:          riolering                  chemisch

 Tribune Lengte Breedte Hoogte

 Springkussen Lengte Breedte Hoogte

 Gasflessen butaan of propaan Hoeveel inhoud:

 Mobiele bakkramen

 Barbecue houtskool of gas


Vuurwerk en/of speciale

vuureffecten

Zo ja, welke brandbare stoffen of explosieven worden 

gebruikt?

 Aggregaten

 Verkeersmaatregelen
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5/9 Object Aantal Afmetingen, lengte, breedte en hoogte in m

 Gecertificeerde verkeers- 

regelaars
Aantal aanwezig:

Contactpersoon:

Telefoon:

 Beveiligingsbureau Naam:

Contactpersoon:

Telefoon:

 Brandstoftanks Aantal:

 Kramen Lengte Breedte Hoogte

 Overige bouwwerkenAantal Lengte Breedte Hoogte

 Reclame-uitingen, plaatsen

verplicht via fa. Hoffman,

www.hoffman.info, 

tel. 050-5250525

Aantal:

6 Muziek
 Niet van toepassing
 In gebouw
 In tent
 In de open lucht
 Mechanische muziek Datum  Van Tot
    uur uur
   Datum  Van Tot
    uur uur
 Levende muziek Datum  Van Tot
    uur uur
   Datum  Van Tot
    uur uur
Versterkte muziek    ja   nee
Geluidsniveau begrenzers aanwezig  ja   nee
Aantal personen muziekgezelschap
Installateur/verantwoordelijk persoon
Soort muziek

 

> lees verder
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7 Drankverstrekking

Zwak alcoholische drank (< 15 % alcohol)   ja   nee

1e leidinggevende:

BSN

Naam en voorletters

Telefoonnummer

In bezit van geldige horecavergunning voor uitoefenen van cafébedrijf
als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en horecawet     ja   nee

Verplicht toevoegen:
 Kopie Sociale Verklaring Hygiëne onderwijscentrum
 Situatietekeningen van plaats tappunt
 Kopie geldig legitimatiebewijs

Voor akkoord:
Naam    Handtekening

2e leidinggevende:

BSN

Naam en voorletters

Telefoonnummer

In bezit van geldige horecavergunning voor uitoefenen van cafébedrijf
als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en horecawet     ja   nee

Verplicht toevoegen:
 Kopie Sociale Verklaring Hygiëne onderwijscentrum
 Situatietekeningen van plaats tappunt
 Kopie geldig legitimatiebewijs

Voor akkoord:
Naam    Handtekening

> lees verder
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7/9 8 Gezondheid
Is er EHBO aanwezig         ja   nee

Naam contactpersoon

Telefoonnummer

Aantal EHBO’ers

Aantal EHBO-posten

Verdere aanwezige medische voorzieningen

9 Openbare orde en veiligheid
Afsluiting wegen        ja   nee
Locatie afsluitingen (bij voorkeur tekening bijvoegen)
Verkeersregelaars/evenementenbegeleiders aanwezig     ja, aantal    nee

Naam contactpersoon

Beveiligingsbedrijf of bewaking aanwezig      ja, aantal    nee

Naam bedrijf

Naam contactpersoon

Telefoonnummer

10 Horecavoorzieningen
Bakkramen of anderszins aanwezig        ja, aantal    nee

Locatie(s)

Exploitant

Naam contactpersoon

Adres

Telefoonnummer

> lees verder
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11 Milieu
U moet zelf zorgen voor de schoonmaak van het terrein, behalve als uw evenement hoort tot de
vastgestelde beeldbepalende of onderscheidende evenementen. Welke maatregelen of voorzieningen
heeft u genomen om het terrein weer schoon op te leveren?

12 Concept draaiboek
Concept draaiboek meegezonden         ja   nee
Zo nee, datum aanlevering

13 Bijvoegen
Documenten die u bij uw aanvraag moet toevoegen:

Soort Reden

 lijst met deelnemende kraamhouders
    inclusief producten

Indien het om een markt, braderie enz. gaat

 het programma, draaiboek en/of route Altijd

 Verzekeringsbewijs altijd Altijd

 plattegrond of situatieschets en tekening op
    schaal 1:100 met daarop daarbij alle
    voorzieningen incl. EHBO-posten aangeven

Altijd

 Kopieën aanstellingspassen en ID-kaarten
    gecertificeerde verkeersregelaars

Altijd

Van 1e en 2e leidinggevende
 Kopie sociale hygiëne
 Situatietekeningen van plaats tappunt
 Kopie geldig legitimatiebewijs

Indien er sprake is van zwak alcoholische
drankverstrekking

14 Ondertekening aanvrager

Plaats   Datum

Handtekening

 
De actuele kosten en voorwaarden van uw aanvraag kunt u nalezen op www.heerlen.nl/producten-en-diensten.
De gemeente Heerlen hecht grote waarde aan uw privacy. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en 
beveiligd en slechts gebruikt voor de behandeling van uw Evenementenvergunning.
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9/9 Goed om te weten
Verkeer
• Voordat u de evenementenaanvraag indient, moet u contact opnemen met de bewoners i.v.m. 

verkeersmaatregelen.
• De politie begeleidt geen rondgangen of kleine optochten en processies, m.u.v. grote optochten. 

Uw organisatie moet zelf ruim voor het evenement plaatsvindt met de politie overleggen 
(Basiseenheid politie Heerlen Zuid-Centrum of Heerlen Noord, tel. 0900-8844). Ook moet u zelf 
zorgen voor de inzet van gecertificeerde verkeersregelaars en/of evenementenbegeleiders.

• De verkeersregelaars moeten gecertificeerd en aangesteld zijn door de gemeente Heerlen. U 
moet drie weken voor het evenement een lijst met aanstellingsbesluiten indienen bij de gemeente 
Heerlen, afdeling Publiekszaken, cluster Evenementen.

• Als er geparkeerd moet worden in gebieden waar een parkeerverbod geldt, dan moet u hiervoor 
tijdig een parkeerontheffing aanvragen. Ook voor een parkeerontheffing kunt u terecht bij de 
afdeling Publiekszaken, tel. 14 045.

• Als er busroutes worden gestremd of moeten worden omgeleid, moet u tijdig contact opnemen met 
Veolia.

Faciliteiten
• Voor gebruik elektriciteit en bij het plaatsen van toiletunits waar afvoer op riool noodzakelijk is, 

moet u twee weken voor het evenement contact opnemen met de afdeling Beheer en Onderhoud, 
tel. 14 045.

Circus
• Als dieren een onderdeel zijn van het circus, bent u verplicht deze buiten de uitvoeringen veilig 

en achter omheining en onder constante bewaking te plaatsen om de veiligheid te garanderen en 
vernielingen te voorkomen.

Meer informatie
Kijk op www.heerlen.nl/evenementenvergunning voor de voorwaarden en kosten van een evenemen-
tenvergunning. Ook kunt u via www.heerlen.nl/evenementen uw evenement gratis aanmelden voor de 
evenementenkalender op www.heerlen.nl.


