
             Checklist en 
MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT  

 
Klein evenement – klasse 0:  geen/laag risico/niet belastend  (art. 2:25, derde lid APV) 

Versie 161212A 

 

De door u te organiseren activiteit is vergunningvrij en hoeft alleen gemeld te worden als u alle vragen met NEE 
kunt beantwoorden: 

 Print dit formulier, OMCIRKEL ja of nee en VUL IN. 

 
1. Bedraagt het aantal aanwezigen (bezoekers/deelnemers) meer dan 100?  JA NEE 

 
2. Vindt het evenement plaats buiten de volgende tijden  

a. Zondag t/m donderdag tussen 07.00 uur en 23.00 uur    JA NEE 
b. Vrijdag en Zaterdag tussen 07.-00 uur en 00.00 uur     JA NEE 

 
3. Vindt het evenement plaats op de rijbaan, (brom-)fietspad, parkeerplaats?  JA NEE 

a. Vormt het evenement (daardoor) een belemmering voor de hulpdiensten  
of het verkeer?        JA NEE 

 
4. Wilt u straten of weggedeelten afzetten of afsluiten of autoluw/-vrij maken?  JA NEE 

 
5. Plaatst u objecten groter dan 10 m2?      JA NEE 

 
Het kan zijn dat naast de Algemene Plaatselijke verordening andere wet- en/of regelgeving van toepassing is. 
Mogelijk moet u dan een vergunning of ontheffing aanvragen vanwege die regels. Daarom de volgende vragen: 
 

6. Vinden de activiteiten op of aan het water plaats     JA NEE 
 

7. Steekt u vuurwerk af?        JA NEE 
 

8. Laat u meer dan 1000 ballonnen op?      JA NEE 
 

9. Wilt u alcoholische dranken verstrekken?      JA NEE 
 

 
 Kunt u àlle vragen met NEE beantwoorden? Vul dan het meldingsformulier op de volgende pagina in. 
 De melding dient uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement bij de gemeente Harlingen  te zijn 

gedaan. Stuur het daarom uiterlijk 14 kalenderdagen voorafgaand aan het evenement in bij de gemeente. 
 

 
 
 
Indien u één of meer van de vragen met JA beantwoordt, dient u een aanvraagformulier evenementenvergunning 
in te vullen. Kijk op de website van de gemeente Harlingen voor informatie over het aanvragen van een 
evenementenvergunning.  
Een vergunningaanvraag dient minimaal 12 weken voor aanvang van het evenement in het bezit van de gemeente te 
zijn. 
 
z.o.z. 
 
 
  



             Checklist en 
MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT  

 
Klein evenement – klasse 0:  geen/laag risico/niet belastend  (art. 2:25, derde lid APV) 

Versie 161212A 

 

1. Organisator / aanvrager 

 
Naam organisator: :dhr/mw.…………… voornaam…………………………… Achternaam………………….……………………….. 
 
Adres organisator :Straat/huisnummer…………………………………………………………………………………          ……………… 

Postcode  :.… …. .… .… .… …. Plaats: ………………………………………………………………………….. 

 
Evt. naam organisatie : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Adres organisatie : Straat/huisnummer…………………………………………………………………………………………………… 

Postcode  : … …. .… .… .… ….Plaats: ………………………………………………………………………….. 

 
Telefoon  : vast: ………..-………………………..Mobiel : 06-………………………………………….. 
 
E-mail   : ……………………………………………………………………………………………… 
 

2. Gegevens contactpersoon tijdens evenement 

 
Naam   :…………………………………………………………..Telefoon : 06- ……………………………………………… 
 

3. Gegevens evenement 

 
Naam evenement : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Locatie   : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Datum en tijdstip…(dd/mm/jjj)…………………………………………………………Van……………………….  tot (tijd): ……………………..  
 
Aantal verwachte bezoekers/deelnemers: …………………………….personen 
 
Omschrijving activiteiten: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Wilt u uw evenement vermeldt hebben op de evenementenkalender op www.harlingen.nl? 

☐ Nee 

☐ Ja, onze website is (www)………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Ondertekening 

 
Datum:………………………………………. Handtekening organisator/aanvrager ……………………………………………………………. 
 
U dient dit meldingsformulier uiterlijk 14 dagen (10 werkdagen) voorafgaand aan de activiteit te sturen naar de 
gemeente (Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen) of per mail naar info@harlingen.nl). Als u binnen 5 werkdagen na 
ontvangst geen tegenbericht is toegezonden, heeft u stilzwijgende toestemming om uw activiteiten te organiseren 
op basis van de door u verstrekte gegevens. Houdt u er rekening mee dat er algemene regels gelden en dat er 
toezicht en handhaving plaats kan vinden op naleving daarvan. In bijzondere omstandigheden kan de gemeente u 
verbieden het evenement te organiseren.  

http://www.harlingen.nl/
mailto:info@harlingen.nl

