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Welke documenten moet u bijvoegen ? 

Melding Enterse Dagen 2022 

Plaatst u een buurttent?  

Dan moet u het volgende document bijvoegen bij uw melding: 

 Een situatietekening waarop wij precies kunnen zien waar de tent komt te staan. 

 

Tip: Zoekt u een plattegrondje van uw straat dat u als basis kunt gebruiken? Neem dan contact op met het 

loket Bouwen en wonen. Zij kunnen u een pdf-bestand opsturen. 

Wilt u een straat of openbare parkeerplaatsen afsluiten voor uw feestje of activiteit? 

Dan moet u het volgende document bijvoegen bij uw melding: 

 Een plattegrond waarop wij precies kunnen zien welk deel van de straat of parkeerplaats u af wilt 

sluiten. 

 

Tip: Zoekt u een plattegrondje van uw straat dat u als basis kunt gebruiken? Neem dan contact op met het 

loket Bouwen en wonen. Zij kunnen u een pdf-bestand opsturen. 

Goed om te weten:  In principe mogen er geen straten of openbare parkeerplaatsen worden afgesloten. Wij 

maken alleen een uitzondering als het in uw buurt echt niet anders kan.  

Wilt u straatversiering plaatsen die buiten de standaard regels valt? 

Dan moet u de volgende documenten bij uw melding voegen: 

 Plattegronden van alle straatversieringen die u gaat plaatsen (bovenaanzicht). 

Zorg ervoor dat deze op schaal gemaakt zijn en dat de maten van de straatversieringen vermeld zijn. 

 

 Aanzichten van alle straatversieringen (vooraanzicht, zijaanzicht en achteraanzicht). 

Zorg ervoor dat deze op schaal gemaakt zijn en dat de maten van de straatversieringen vermeld zijn 

 

 Constructieberekeningen of certificatie waaruit blijkt dat de constructie deugdelijk is. 

 

 Situatietekening van de locatie. 

Zorg dat de tekening op schaal gemaakt is en dat wij kunnen zien waar de straatversiering precies komt.  

 

Tip: Zoekt u een plattegrondje van uw straat waarop u de situatie in kunt tekenen? Neem dan contact op 

met het loket Bouwen en wonen. Zij kunnen u een pdf-bestand opsturen. 

Later aanleveren 

Het is mogelijk dat wij extra informatie opvragen nadat wij uw melding beoordeeld hebben. Als blijkt dat er 

voor uw feestje of activiteit een evenementenvergunning nodig is, vragen wij u bijvoorbeeld om een 

situatietekening aan te leveren van de locatie van uw feestje/activiteit.  Op die situatietekening 

moeten wij precies kunnen zien waar u tenten, zeecontainers, aggregaten enz. plaatst. 
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