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Dit aanvraagformulier is bestemd voor het aanvragen van evenementen en/of festiviteiten. U dient de 
vragen te beantwoorden die voor uw activiteit van toepassing zijn. Lever de aanvraag inclusief eventuele 
bijlagen en tekeningen 8 weken voor de begindatum van het evenement in.  (formulier versie 2015) 
  
1. Algemene vragen 
 
Naam van de organisatie ……………………………………………………………………………………………………. 

gemachtigde ………………………………………………………………………………………………………….. 

KVK  ………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres ………………………………………………………………………………………………………….. 

Postcode ……………………………Woonplaats…...………………………………………………………….. 

Telefoon ……………………………06: ……………………………………………………………………….. 

E-mailadres ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Contactpersoon tijdens evenement…………………………………………………………………………………………… 

Telefoon van contactpersoon die tijdens het evenement bereikbaar is:  

06-………………………………………………………………………………………………….. 

 
2. Gegevens van het evenement 
 
Naam van het evenement………………………………………………………………………………………………………. 

Locatie van het evenement ……………………………………………………………………………………………………. 

Te verwachten bezoekers (publiek) ………………………………………………………………………………………….. 

Te verwachten deelnemers ……………………………………………………….………………………………………….. 

Omschrijving activiteit ……………………… …….…...…………………………………………………………….………… 

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

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

Datum opbouw/afbouw…………………………………………………………………………………………………………. 

Datum/data van het evenement:  

Dag 1 …………………van …………uur tot ……………….uur 

Dag 2 …………………van …………uur tot ……………….uur 

Dag 3 …………………van …………uur tot ……………….uur 

Dag 4 …………………van …………uur tot ……………….uur 

Bij deze aanvraag dient u een draaiboek, calamiteitenplan, plattegrond en/of route van het evenement aan te 
leveren.  
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3. Worden er alcoholische dranken verstrekt? 
 
O  ja                    

O  nee 

Zo ja, onder wiens leiding zal de verstrekking plaatsvinden?  

 

Naam  ………………………………………………………………………………………………………….  

Geboortedatum en plaats  …………………………………………………………………………………… 

Nummer Verklaring van Sociale Hygiëne      ……………………………………………………………… 

 

Naam  ………………………………………………………………………………………………………….  

Geboortedatum en plaats  …………………………………………………………………………………… 

Nummer Verklaring van Sociale Hygiëne       ……………………………………………………………… 

 

Kopie van verklaringen sociale hygiëne en een kopie geldig identiteitsbewijs van leidinggevende(n) bijvoegen.  

 

4. Worden er goederen of (etens)waren verstrekt?  
 
O  ja                    

O  nee 

Zo ja, welke soort goederen of (etenswaren): …………………………………………….. 

Aantal verstrekkingspunten: ………………………………………………… 

 
5. Wordt er (on)versterkt geluid ten gehore gebracht?  
 

O  ja                    

O  nee 

 
6. Wordt er gebruik gemaakt van de openbare weg en wordt een weg afgesloten? 
 
O  ja,                   

O  nee 

 

7. Wanneer het verkeer geregeld wordt, dan moet dit gebeuren met verkeersregelaars. Hoeveel wilt u 
inzetten? ……………………………………………………… 

In de meeste gevallen zal het gaan om vrijwilligers. Hiervoor zult u na ontvangst van de aanvraag een bericht van 
ons ontvangen, welke u nodig hebt om de vrijwilligers voor de e-learning tool aan te melden. Nadat de vrijwilligers 
de instructie gevolgd hebben zult u een groslijst ontvangen, waarmee ze daadwerkelijk als verkeersregelaar 
aangesteld zullen worden. Dit geldt overigens niet voor (proffessionele) verkeersregelaars die in het bezit zijn van 
een aanstellingspas.  
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8. Wordt er een tent of een ander tijdelijk bouwwerk geplaatst? 
 
O  ja,                   

O  nee 

Zo ja, wat is het maximum aantal personen in de tent/tijdelijk bouwwerk: …………………………………………… 

Indien het een tent/bouwwerk betreft waar meer dan 50 personen in kunnen, dient u de volgende stukken  in te 
dienen: 

 Plattegrond van de tent, met daarop aangegeven waar de nooduitgangen zijn en waar de brandblussers 
staan en waar de verlichting hangt/staat 

 Situatietekening waar de tent geplaatst wordt 
 Certificaat (brandveiligheid) van de tent. 

9. Hoeveel geneeskundige hulpverlening is er aanwezig? 
 
……………………… …….…...…………………………………………………………….…………………………………… 

10. Welke sanitaire voorzieningen worden getroffen? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

11. Hoeveel beveiliging zet u in? 
Naam erkend beveiligingsbedrijf………………………………………………………………………………………………. 

Contactpersoon…………………………………………………………………………………………………………………… 

Aantal beveiligers………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. Sluit u voor het evenement een verzekering af?  

O  ja,         

O  nee 

 
Voor vragen kunt u contact opnemen met frontoffice Vergunningen, ’s ochtends aan de balie, telefonisch op  
0512-386 222 en via e-mail gemeente@opsterland.nl.  
 
 
 
 
Ondertekening 
 
Naam ……………………………………………………………………………………………………………. 

Datum …………../…………../………….. 

 

Handtekening 

mailto:gemeente@opsterland.nl

