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MELDINGSFORMULIER MELDINGPLICHTIG EVENEMENT 

 

Dit meldingsformulier is digitaal beschikbaar via de website van de gemeente Midden-Delfland: 

www.middendelfland.nl. De eisen waaraan een evenement moet voldoen om slechts  meldingplichtig 

te zijn kunt u vinden op de derde pagina van dit meldingsformulier. Voldoet u niet aan één van deze 

eisen dan moet u een evenementenvergunning aanvragen. De burgemeester kan beslissen dat u 

alsnog  een vergunning moet aanvragen of hij kan uw evenement verbieden. 

1. Melder/organisator 

(Als u namens een vereniging, stichting of onderneming meldt, hieronder van die 

organisatie de naam vermelden) 

 

Naam vereniging, stichting of onderneming: …………....…………………………………… 

 

Naam contactpersoon:…………………………………………………………………………... 

 

Adres:………………………………………………………………………………………………. 

 

Postcode en woonplaats:   ……………………………………………………. 

 

Mobiel telefoonnummer contactpersoon tijdens evenement …………………………………….. 

 

E-mailadres: …….…………………………… 

 

 

2. Korte omschrijving van uw evenement 

(Hieronder graag een korte omschrijving geven van de aard van het evenement en 

mogelijk  het programma toevoegen) 

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

 

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

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

3. Datum en tijdstip 

Wanneer wordt het evenement gehouden?  

 

 

 

 

4. Deelnemers en bezoekers (Let op bij meer dan 100 gelijktijdig aanwezige bezoekers moet u 

een vergunning aanvragen) 

Hoeveel gelijktijdig aanwezige deelnemers/ bezoekers verwacht u? …………………………… 
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5. Locatie (S.v.p. aankruisen wat van toepassing is) 

Waar wordt het evenement gehouden? 

0 in een gebouw (vraag 5a invullen) 

0 in de openlucht op: 0 een terrein of perceel (waaronder wegbermen en groenstroken);  

 

5a. gebouw of terrein 

Adres:      ……………………………………………………… 

 

Postcode en woonplaats:   ……………………te:……………………………… 

 

Wie heeft toestemming gegeven voor gebruik van het gebouw of terrein? (S.v.p. aankruisen 

wat van toepassing is) 

0 het terrein is in beheer bij de gemeente 

0 eigenaar 

0 huurder 

Naam eigenaar/huurder:  ……………………………………………………… 

 

Adres:      ……………………………………………………… 

 

Postcode en woonplaats:   ……………………………………………………… 

 

5b. openbare weg 

Let op! Voor het evenement is een vergunning vereist wanneer het plaatsvindt op de rijbaan, 

(brom)fietspad of parkeerplaats of  anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de 

hulpdiensten.  

 

Het evenement vindt plaats op de volgende locatie : 

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

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

6. Gebruik van materialen en ondersteuning voor niet commerciële evenementen 

(alleen bij beschikbaarheid) 

 

Wilt u voor de inzameling van het afval een of meer containers van de gemeente gebruiken? 

 Nee 

 Ja, zo ja  aantal invullen 

______________ kliko’s  (maximaal 4)   

Wilt u dranghekken plaatsen?  

 

 Nee 

 Ja,  aantal dranghekken______ stuks (maximaal 10) afzethekken _________ stuks 

 

Wilt u hesjes verkeersregelaars reserveren? 

 Ja   aantal__________________ per datum_________________ 

 Nee 

 

 

7. Ondertekening:  

 

…………………………… (plaats), ……………………………… (datum) 
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Eisen voor een klein meldingsplichtig evenement op grond van of ter uitvoering van de APV: 

Geen vergunning is vereist voor een klein evenement, indien:: 
a. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 100 personen; 
b. het evenement: 
    - op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag plaats vindt tussen 07.00 uur 
      en 22.00 uur; 
    - op zaterdag plaats vindt tussen 07.00 uur en 24.00 uur; 
    - op zondag plaats vindt tussen 13.00 uur en 22.00 uur; 

c. geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 09.00 uur of na 23.00 uur; 
d. het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of 

     anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten; 
e. slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 
per 
    object; 

f.  er een organisator is; en 
g. de organisator ten minste 15 werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan 

     melding heeft gedaan aan de burgemeester. 
3. De burgemeester kan binnen 10 werkdagen na ontvangst van de melding besluiten een 
    klein evenement te verbieden, indien er aanleiding is te vermoeden dat daardoor de 
    openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt. 

 

Door de burgemeester zijn aangewezen onder het begrip klein evenement: 

Een straatfeest of buurtbarbecue op één dag, alsmede een officiële  

(her)openingshandeling. 

 
termijn indienen 
De organisator van de activiteiten moet uiterlijk 15 werkdagen voorafgaand aan het verrichten 
van de activiteiten daarvan schriftelijk melding doen aan de burgemeester.  

 

 

 

 

 

 


