
 

   
  

 

 

 
AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING EVENEMENT 

ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening (A.P.V.) 

 

 

1. Gegevens aanvrager 

 

Naam aanvrager  :  De heer/mevrouw  ___________________________________ 
  

Naam organisatie  :  _______________________________________________________ 

 

Adres aanvrager/organisatie :  _______________________________________________________ 

 

Postcode en woonplaats  :  _______________________________________________________ 

 

Telefoonnr. (werk/privé) :  ____________________________ Fax nr: ____________________ 

 

Mobiele telefoonnr.  :  _______________________________________________________ 

 

E-mail adres   :  _______________________________________________________ 

 

 

2. Gegevens evenement 
 

Naam evenement  : _______________________________________________________ 

 

Omschrijving evenement : _______________________________________________________ 

 

      _______________________________________________________ 

 

      _______________________________________________________ 

 

Locatie    : _______________________________________________________ 

  

Datum  : ______________________ Begintijd: ______uur  Eindtijd: ____uur 

 

Akoestische muziek*     m ja  m nee 

 

Versterkte muziek/geluidsinstallatie*   m ja  m nee 

 

Verkooppunten*     m ja  m nee 

 

Aantal verkooppunten : __________  Soort te verkopen producten: _________________________ 

 

Verkoop alcoholische dranken*:   m ja  m nee 

 

Zo ja, ondernemer dient bijgevoegd aanvraagformulier ontheffing artikel 35, lid 2 Drank- en 

Horecawet in te vullen 
 

Randactivititeiten*     m ja  m nee 

Zo ja, welke   :  ______________________________________________________ 



 

Bouwwerken*    m podium m tribune m anders m geen 

Afmeting(en)   : ______________________________________________________ 

 

Tenten*      m ja  m nee 

Afmeting(en)   : ______________ Maximum aantal personen in de tent: __________ 

Indien het een tent betreft waar meer dan 50 personen in kunnen, bijgevoegd aanvraagformulier 

voor een gebruiksvergunning invullen. 
 

Gebruik wegen/pleinen/groenstrook e.d.*  m ja  m nee 

Zo ja, namen    :  _______________________________________________________ 

 

Begintijd gebruik: _________ uur   Eindtijd gebruik: _________ uur 

 

gebruik ten behoeve van : _______________________________________________________ 

 

Gebruik gemeentelijke voorzieningen*  m ja  m nee 

Zo ja*      m water m elektriciteit     

      m dranghekken*, aantal ________________________ 

 
aantal (verwachte) bezoekers : __________________________________________________ 

 
aanwezigheid geneeskundige hulpverlening* m ja  m nee 

Zo ja*      m Rode Kruis medewerkers  m EHBO-ers  m anders 

 

Gebruik zogenaamde verkeersregelaars  m ja  m nee 

Zo ja, dan dient bijgevoegd aanvraagformulier overzicht verkeersregelaars ingevuld te worden. 

 

3. Opmerkingen en eventuele toelichting: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Handtekening aanvrager:     Plaats/datum: 

 

_________________________________  _____________________________________ 

 

* aankruisen wat van toepassing is 

 

Dit formulier dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van het evenement te worden ingeleverd. 

 
Het tarief (tarieventabel, legesverordening 2011) voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning tot het houden 

van een evenement 

€   25,-- als behandelen aanvraag maximaal één uur vergt; 

€   50,-- als behandelen aanvraag meer dan één uur en maximaal vier uur vergt; 

€ 100,-- als behandelen aanvraag meer dan vier uur vergt. 

 

Het tarief voor het beschikbaar stellen van dranghekken, bedraagt € 2,50 per dranghek. 

 

Ook als een gebruiksvergunning op grond van de gemeentelijke Brandbeveiligingsverordening verlangd wordt, is leges 

verschuldigd. Bij grootschalige evenementen en/of gebruik van kwetsbare locaties kan een borgsom worden verlangd. 
 

Gemeente Westerveld 
Bezoekadres: Raadhuislaan 1, 7981 EL Diever  Postadres: Postbus 50, 7970 AB Havelte 

T: (0521) 349 349  F: (0521) 349 499  E: info@gemeentewesterveld.nl  I: www.gemeentewesterveld.nl 


