
Bijlage 2 
Beleidsregel kleine evenementen 
 
De burgemeester van Huizen, 
 
Gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht en artikel 2:25, lid 2 van de algemene 
plaatselijke verordening 2014; 
 
Overwegende dat de burgemeester evenementen van ondergeschikte betekenis kan  
aanwijzen waarvoor de vergunningplicht niet geldt, maar waarvoor een tijdige melding vooraf 
volstaat; 
 
Overwegende dat het gewenst is door middel van deze beleidsregel evenementen van    
ondergeschikte betekenis aan te wijzen en de voorwaarden vast te stellen waaraan  
(de organisator van) het evenement moet voldoen; 
 
Besluit als volgt: 
 
Artikel 1  Omschrijving en randvoorwaarden 
 
Als evenementen van ondergeschikte betekenis worden aangemerkt: 
eendaagse buurt- en straatfeesten, (buurt)barbecues, braderieën, optochten, plechtigheden 
en soortgelijke activiteiten, indien en voor zover: 

a. het aantal deelnemers/aanwezigen niet meer dan 100 personen bedraagt; 
b. het evenement plaatsvindt tussen 9:00 en 24:00 uur; 
c. er geen muziek ten gehore wordt gebracht tussen 23.00 uur en 09.00 uur; 
d. geen belemmeringen voor het wegverkeer en de hulpdiensten worden        

veroorzaakt (zie ook artikel 2); 
e. slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 

25 m² per object 
f. voldaan wordt aan de voorschriften zoals bepaald in bijlage 1; 
g. er een organisator is  
h. de organisator ten tenminste 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement 

daarvan schriftelijk door middel van een daarvoor bestemd formulier melding 
heeft gedaan aan de burgemeester. 

i. buurtbewoners tijdig door de organisator worden geïnformeerd over het  
evenement. 

 
Artikel 2  Overige (veiligheids)voorschriften 
 

1. Indien het voornemen bestaat bij een evenement (delen van) de straat af te     
zetten, wordt dat in het meldingsformulier aangegeven en dient de organisator de 
eventuele nadere voorschriften zoals bepaald in het tegenbericht van de          
burgemeester (zie artikel 2:25. lid d APV), hieromtrent na te leven. Doorgaande 
wegen mogen niet worden afgezet en aan hulpverleningsvoertuigen dient altijd  
direct doorgang te worden verleend. 

2. In verband met de doorgang van hulpverleningsvoertuigen dienen eventuele    
slingers, vlaggen e.d. minimaal 4,5 meter boven de weg te hangen. 

3. Indien schade wordt veroorzaakt aan gemeentelijke eigendommen (zoals    
straatmeubilair en groenvoorzieningen e.d.) wordt deze verhaald op de             
organisator. 

 
 



 
 
 
Brandveiligheidsvoorschriften bij evenementen van ondergeschikte betekenis 
 
1. Het is uitdrukkelijk verboden om barbecues te plaatsen in partytenten, kramen, onder  

afdekzeilen, direct onder bomen en overig openbaar groen, etc.. 
2. Elektriciteitshaspels moeten volledig zijn afgerold. 
3. Alle voorzieningen t.b.v. de elektra dienen te voldoen conform het gestelde in de norm 

NEN 1010. 
 
Specifieke eisen voor (party)tenten geschikt voor maximaal 50 personen: 
 
In de inrichting moeten voldoende kleine blusmiddelen aanwezig zijn. Uitgangspunt hierbij is 
per 200m² gebruiksoppervlakte, één brandblusser aanwezig is met een blusequivalent van 
6kg bluspoeder of 6 liter sproeischuim. 
 
Een blusmiddel moet voor iedereen duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn     
aangebracht, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren. 
 
Een klein blusmiddel moet zijn verzegeld en voorzien van een geldig Rijkskeurmerk met 
rangnummer en moet overeenkomstig de norm NEN 2559 (uitgave 2004) 1x per 2 jaar    
worden onderhouden en gekeurd. Een blustoestel moet zijn voorzien van een label of sticker 
waarop de laatste controledatum is aangegeven.  
 
Gedurende de tijd dat personen in het bouwwerk aanwezig zijn, moet een voor de naleving 
van de eisen verantwoordelijk persoon aanwezig zijn. 
 
 
 
 


