
 

Aanvraagformulier Evenementen  
(één formulier per evenement) 
 
Dit formulier sturen naar: 
Aan:  de burgemeester van Meppel 
Klantcontacten 
Postbus 501 
7940 AM MEPPEL 
 

Zie ook bijgevoegde toelichting. 
Nadere inlichtingen kunt u krijgen bij de evenementencoördinator: telefoon (0522) – 850 

590 
 
 
1. Aanvrager 
 

De vergunning wordt aangevraagd door:  
a. Naam vereniging/stichting/organisatie (zie toelichting) 
 
__________________________________________________________________________
______ 
 
__________________________________________________________________________
______ 
 
Nummer inschrijving Kamer van 
Koophandel___________________________________________ 
 
Plaats van 
inschrijving______________________________________________________________ 
 
Contactpersoon: of secretariaat: ___________________________________________________ M/V 

Adres: 

__________________________________________________________________________ 

Postcode: _________________ 

Woonplaats: _____________________________ 

Telefoon: ______________________(werk) __________________________ (privé) 

Emailadres: _________________________ Faxnummer: _____________________ 

 

b. Naam contactpersoon die bereikbaar is tijdens het evenement 

____________________________ 

Mobiele telefoon contactpersoon tijdens evenement: ____________________________ 



 
1a  Factuuradres (alleen in te vullen wanneer dit afwijkt van het adres onder 1) 
 
       (Bedrijfs) naam_____________________________________________________ 
       
        Adres_____________________________________________________________ 
 
        Postcode en Woonplaats______________________________________________ 
 
2. Evenement 

a. Wat voor activiteiten gaat u organiseren?  (zie toelichting) 
 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

         
_________________________________________________________________________________ 

 
b. Hoeveel bezoekers en/of deelnemers verwacht u? 

 
Deelnemers: _____________________   Bezoekers: ____________________________ 

 
 
 

c. Wanneer en waar vinden deze activiteiten plaats? (datum, tijdstippen en locatie 
vermelden) 

        
Dag Tijd van Tijd tot Locatie 
    
    
    
    

 
Let op! Bij meerdere locaties en/of verschillende data moet een draaiboek aangeleverd 
worden. 
Daarnaast kam verzocht worden om een  verkeersplan, beveiligingsplan, calamiteitenplan 
en/of verlichtingsplan. 
 
 
Eventuele opbouw: datum ___________________________    uur 
______________________ 
Eventuele afbouw:  datum ___________________________    uur 
______________________ 
 
d.  Wordt er gebruik gemaakt van de openbare weg, parkeerterrein, plein of het 

water ? (zie                                                                                                                   
toelichting)      

 



Zo ja, wilt u dan hieronder aangeven om welke plaatsen het gaat. (evt. tekening bijvoegen)   
  
__________________________________________________________________________ 
  
__________________________________________________________________________ 

  
 e. Wilt u een straat, parkeerterrein, plein of een deel er van afsluiten?  
 Ja/Nee 
 _________________________________________________________________________ 
        
 _________________________________________________________________________ 
  
3. Geluid  

a. Wilt u muziek ten gehore brengen?      
 Ja/Nee 
    Zo ja, waar?                                                
Buiten/binnen/beide 

 
 
 b. Op welke wijze wordt het geluid geproduceerd? 

   O live;     O versterkt; 

          O mechanisch;         O niet versterkt; 

          
Datum van   tot 
                                        

uur 
                                             
uur 

                                        
uur 

                                             
uur 

                                        
uur 

                                             
uur 

 
     
       c. Wordt er gebruik gemaakt van een geluidswagen?    
 Ja/Nee 
  
    Zo ja, wanneer ________________________________________________ 
 
 
4.    Een tijdelijk bouwwerk plaatsen (zie toelichting) 
       Wilt u een tijdelijke voorziening plaatsen?   (tekening bijvoegen)   
 ja/nee       

 O Tent           
 ja/nee   

      Zo ja,  hoe veel m2 ………………………………………… 
 
     Zo ja hoeveel personen……………………………………… 

 



Wanneer er meer dan 50 personen in de tent aanwezig zullen zijn dan moet u 
gebruiksvergunning aanvragen (tekening/plattegrond bijvoegen. Zie toelichting).   

 
O Tribune         

 ja/nee 
     Zo ja, hoe veel m2…………………………………………… 
  

O anders 
     Zo ja welke…………………………………………………..   

 ja/nee 
     

                 Hoe veel m2………………………………………………… 
       
5.    Tijdelijke (commerciële) standplaatsen/Braderie (zie toelichting) 

 
Wordt(en) er (een) losse (commerciële)  standplaats(en) ingenomen op openbare 
gemeentegrond voor de verkoop of uitstalling van waren?    
     
O   (commerciële) standplaats(en)       
 ja/nee 
 
O  Zo ja hoe veel ………………………………………………………. 
 
O  Locatie(s)(plattegrond toevoegen) 
………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………….. 
 
Wordt er een commerciële braderie gehouden?     
 ja/nee  O  Zo ja hoe veel ………………………………………………………. 
 
O  Locatie(s)(plattegrond toevoegen) 
………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………… 
 
 Waar moet de nota voor precariobelasting naar toe? 
    Naam:……………………………………………… 
    Adres:……………………………………………… 
    Postcode/Woonplaats……………………………….. 
 

6. Brandgevaarlijke stoffen/Vuurwerk afsteken 
 
a.   Maakt u gebruik van brandgevaarlijke stoffen (zie toelichting)   
 Ja/Nee 

    Zo ja, wat voor stoffen? En waarvoor worden deze gebruikt? 
   ___________________________________________________________________ 

 
           ___________________________________________________________________ 
   



      
       
             b.. Wilt u vuurwerk afsteken  

  Zo ja, welk soort  O professioneel vuurwerk O klein vuurwerk 
  Wie gaat dit tot ontbranding brengen? 
 
Let op: Buiten de jaarwisseling om mag vuurwerk alleen worden afgestoken door 
gecertificeerde 
vakmensen van bedrijven met een geldige vergunning. Voor elk vuurwerkevenement moet 
apart 
toestemming worden verleend. Voorheen verleende de gemeente toestemming. Nu moet de 
toestemming minimaal acht weken vooraf worden aangevraagd bij Gedeputeerde Staten 
van Drenthe. (0592-365831/365844)  

 
7.    Dranghekken, vlaggenmasten, drijvend podium/podiumdelen 
        

a.  Heeft u dranghekken nodig?        Ja/Nee 

   Zo ja, hoeveel  …….. stuks. 

   Wanneer wilt u de dranghekken ophalen? 

     
Datum aantal Tijdstip halen Tijdstip retour 
    
                                                                        
                                                                        

  
         

    b. Wilt u vlaggenmasten en vlaggen gebruiken? (zie toelichting) 
      

Datum Aantal Tijdstip halen Tijdstip retour Locatie alleen 
invullen 
als gemeente ze 
plaatst 

     
                                              
                                              

  
             
 Welke soort vlaggen wilt u hangen? (zie toelichting) 
       _______________________________________________________________ 
 
 
     c. Wilt u het drijvend podium huren?      
 Ja/Nee 
            Zo ja, wanneer ? (datum en tijdstip aangeven) 
 ____________________________________________ 
 



d..Wilt u gebruik maken van podiumdelen? (zie toelichting)   
 Ja/Nee 

 
 
 
8. Schoonmaak en afvalinzameling (zie toelichting) 
    a. Maakt u het terrein zelf schoon of  
        wilt u dat de gemeente dit doet?     Zelf doen/Gemeente 
Meppel 
    
    b. Wilt u voor de inzameling van het afval één of meer containers van de gemeente huren? 
    Zo ja:   
    

Datum aantal Locatie 
(aanleveradres) 

Inhoud 240 of 
1000 liter 

    
                                                                           
                                                                           

 
 
9.  Elektriciteit en water (zie toelichting) 
     a. Wilt u een elektriciteitsaansluiting?      
 Ja/Nee     
    

Datum Locatie 
aansluiting 

Verwijderen 
aansluiting datum en 
tijd 

Gewenste 
vermogen Kw. 

    
                                                                          
                                                                          

 
     b. Wilt u een wateraansluiting?       
 Ja/Nee 
    

Datum Locatie 
aansluiting 

Verwijderen 
aansluiting datum en 
tijd 

Gewenste afname 
m3. 

    
                                                                          
                                                                          

 
 
10. Toiletvoorziening (zie toelichting) 

a. Wordt er een toiletvoorziening geplaatst?      
 Ja/Nee 
b. Zo ja, - wat voor voorziening      chemisch/via 
riolering 
 

Datum plaatsing Aantal toiletten Locatie Datum 



verwijdering 
    
                                                                       
                                                                       

 
11. Promotieactiviteiten        

 
 Wilt u folders of samplers uitdelen? (zie toelichting)    
 Ja/Nee 
 
12. Spandoek 
      
 Wilt u één of meer spandoeken over de openbare weg hangen?   
 Ja/Nee 
 
13.  Plaatsen driehoeksborden 
 
      Wilt u driehoeksborden plaatsen? (zie toelichting)     
 Ja/Nee 

 ……………………………………………………………………………………….. 
Zo ja, dan moet u moet hiervoor apart een vergunning aanvragen. Wilt u dan bijgaand 
aanvraagformulier invullen en als bijlage meesturen. Voor deze vergunning zijn leges € 
81,75  verschuldigd. 

 
14.  Aankondigingsborden (zie toelichting) 
 

Wilt u aankondigingsborden plaatsen bij de invalswegen?    
 Ja/Nee 

  
15.  Organiseren kansspel 

 
       Organiseert u een kansspel? (loterij, bingo, rad van avontuur e.d.)   

 Ja/Nee 

Zo ja dan moet u hiervoor een aparte vergunning aanvragen op basis van de Wet op de 

Kansspelen.  Wilt u dan bijgaand formulier invullen en als bijlage meesturen.  

 
16. Horeca-activiteiten  
  
 Wilt u alcoholische dranken schenken? (zie toelichting)     

 Ja/Nee    
Voor het schenken van alcoholische dranken moet u een ontheffing in de zin van artikel 35 
van de    Drank- en horecawet aanvragen bij de burgemeester van de gemeente Meppel. Het 
schenken van alcoholische dranken zonder een dergelijke ontheffing is verboden!! U moet 
deze ontheffing minimaal vier weken voor het evenement aanvragen door bijgaand 
formulier in te vullen en als bijlage meesturen. 

 

17. Aansprakelijkheid (zie toelichting) 



 
18. Uitsluiting risico’s (zie toelichting) 
 
19. Overige opmerkingen (zie toelichting) 

_________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 
        
20.  Ondertekening (zie toelichting) 

Naar waarheid ingevuld: 
 
 datum:     handtekening: 
 
 ………………………   ………………………………………. 
 
U moet uw aanvraag minimaal acht weken voor de datum van het evenement indienen.  

Niet op tijd ingediende aanvragen en/of onvolledig ingevulde aanvragen kunnen door het betreffende 
bestuursorgaan worden afgewezen   

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier stuurt u naar de gemeente. 
De Burgemeester van Meppel 
Postbus 501 
7940 AM MEPPEL 
 
 


