Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement
Gegevens aanvrager
Naam organisatie:
Naam contactpersoon:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Bereikbaarheid tijdens evenement:

Naam:

Tel:

Gegevens evenement (optocht, feest, wedstrijd, braderie e.d.)
Naam:
Soort:
Datum:
Toegang gratis of tegen betaling:
Heeft het evenement al eerder plaatsgehad:
Locatie:
Route door de gemeente:
Tijdstip aanvang en beëindiging:
Aantal te verwachten deelnemers:
Aantal te verwachten bezoekers:
Aantal maximum bezoekers gelijktijdig:
Leeftijdscategorie bezoekers:
Maatregelen om evenement ordelijk te laten
verlopen:
Inzet gecertificeerde beveiligers:
Tenten

Aantal:
Afmetingen:
Locatie:
Datum plaatsing tenten:
Datum verwijdering tenten:
Verkoop van goederen
Soort goederen:
Locatie:
Kramen
Aantal:
Locatie(s):
Aantal kramen/wagens voor de verkoop van
eet- en drinkwaren:
Andere te plaatsen zaken, voertuigen of voorwerpen:

Ten behoeve van de plaatsing van tenten
moet tevens bij de Veiligheidsregio een
tijdelijke gebruiksvergunning worden
aangevraagd (tel. 010-4468160).

Gebruik van vuur
Gebruik van verwarmingsapparaten,

gasbranders etc. of
barbecuetoestellen:
Aantal:
Plaatsomschrijving:
Verkoop alcoholische dranken

Verkoop van alcoholische dranken mag
alleen geschieden door horeca-ondernemers
die in het bezit zijn van een aan hen
verleende vergunning ingevolge de Drank- en
Horecawet.
Een ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet
kan worden aangevraagd bij de afdeling
Ruimte (tel. 14 0180), (ma., di.,wo.).

Geluidsinstallatie/geluidswagen

In verband met het bepaalde in de
Zondagswet kan op zondag voor het ten
gehore brengen van muziek slechts
ontheffing worden verleend vanaf 13.00 uur.

Tijdstippen:
Locatie(s):

Omleiding verkeer en afzetting/afsluiting
van terreinen of wegen (verkeersplan
bijvoegen)
Wijze van omleiding/afzetting/afsluiting:

Welke wegen/weggedeelten/terreinen:

Tijdstippen:

Reclameborden
Aantal driehoeksborden (max. 5):

Aantal sandwichborden (max. 25):
Periode:

Spandoeken:
Aantal (max. 2)
Periode:
Locatie(s):

Aanvullende gegevens

Ondertekening
Naar waarheid ingevuld,

(plaats)
(datum)
(handtekening aanvrager)

Niet in te vullen door aanvrager
Datum ontvangst:
Behandeling in Werkgroep Vergunningen:
Advies Werkgroep Vergunningen:
Bijzondere voorschriften:

Bij de aanvraag moet een opstelplan worden gevoegd waarop de te plaatsen kramen/voorwerpen staan
aangegeven.
Bij grootschalige evenementen moet tevens een calamiteitenplan en een verkeersplan worden ingediend.
Dit formulier moet volledig ingevuld en ondertekend worden toegezonden aan afdeling Ruimte, Postbus
200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel.
Het formulier met eventuele bijlagen moet daar voor grote evenementen tenminste acht weken voor de
aanvang van het evenement ontvangen zijn en voor kleinere evenementen tenminste vijf weken. Te laat
ingediende en/of onvolledige aanvragen kunnen niet in behandeling worden genomen. Voor informatie
kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte, Vergunning en handhaving, tel. 14 0180 (ma., di., wo.).
Krachtens de Legesverordening 2017 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvraag om
vergunning/ontheffing op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening € 23,61.
Het tarief voor het gebruik van gemeentegrond voor de plaatsing van commerciële reclameborden (max.
5) bedraagt voor het jaar 2017 € 75,00 per bord per maand of een gedeelte daarvan.

Ter voldoening van de leges c.q. vergoeding zult u een aanslagbiljet ontvangen.
Wilt u hieronder aangeven naar wie het aanslagbiljet kan worden gezonden:
Naam
:
Adres
:
Woonplaats
:
Wilt u uw evenement op de Evenementenkalender van onze website, de gemeentelijke digitale
informatieborden en/of in de Klinker laten publiceren, dan kunt u dit mailen naar
communicatie@krimpenaandenijssel.nl.

