Verklaring van geen bezwaar rondrit of tocht aanvragen
Dit formulier kunt u gebruiken om een verklaring van geen bezwaar aan te vragen voor een rondrit of tocht die
deels door de gemeente Hellevoetsluis gaat.

U wordt verzocht dit formulier zo duidelijk en volledig mogelijk in te vullen. Dit formulier dient uiterlijk 4
weken voor aanvang van de rondrit of tocht te zijn ingediend.
Het formulier kunt u richten aan:
Het College van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis
T.a.v. de afdeling Bestuursondersteuning
Postbus 13
3220 AA Hellevoetsluis
Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens of het te laat indienen van de aanvraag kan
leiden tot weigering of intrekking van de vergunning.

1.

Gegevens van de organisator/aanvrager

Indien u een postbusnummer als correspondentieadres opgeeft, dient u tevens een huis- of
kantooradres op te geven.

a.

Naam: ______________________________________________________________________

b.

Naam vereniging / stichting / onderneming:__________________________________________

c.

Adres: ______________________________________________________________________

d.

Postcode en woonplaats: _______________________________________________________

e.

Telefoonnummer/ Fax: _________________________________________________________

f.

E-mail: ______________________________________________________________________

2.

Soort evenement

a. Naam evenement: ________________________________________________________________
b. Omschrijving evenement: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Bezoekadres: Gemeente Hellevoetsluis, Oostzanddijk 26, 3221 AL Hellevoetsluis
Postadres: Gemeente Hellevoetsluis, Postbus 13, 3220 AA, Hellevoetsluis
Tel.: 14 0181 ‐ gemeente@hellevoetsluis.nl

3.

4.

Duur evenement
Datum: ______________________

van __________ uur tot _____________ uur

Datum: ______________________

van __________ uur tot _____________ uur

Datum: ______________________

van __________ uur tot _____________ uur

Route evenement

Als bijlage bij de aanvraag dient u altijd een plattegrond te overleggen waarop in ieder geval de
volgende zaken duidelijk aangegeven zijn:
- de route door de gemeente Hellevoetsluis
- de locaties waar tijdelijk straten afgesloten dienen te worden
- de locaties waar straten overgestoken zullen worden
Voor het afsluiten van straten en/of wegen dient een tijdelijke verkeersmaatregel te worden genomen.
Dit houdt in dat er een officieel besluit moet worden genomen over te nemen verkeersmaatregelen
(bijv. het tijdelijk plaatsen van een verbodsbord) en de plaatsbepaling daarvan.
De aanvrager dient zelf zorg te dragen voor de beschikking over dranghekken. Eventueel kunnen
dranghekken van de gemeente worden gehuurd. De kosten die gemoeid zijn met het afzetten van de
weg, komen voor rekening van de organisator.
A.

Route en soort terrein
O openbare weg, namelijk in de straat/straten: __________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

O stoep, namelijk in de straat/straten: _________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

B.

Is voor het evenement afzetting van straten en/of wegen noodzakelijk:
O
Nee
O
Ja,namelijk ____________________________________________(straten/wegen)
op ________________________ (datum), van _________uur tot __________uur)

C.

Worden voor het afzetten van bovengenoemde straten en/of wegen dranghekken
geplaatst?
O Nee
O Ja, namelijk ____________________________________________(aantal dranghekken)

Bezoekadres: Gemeente Hellevoetsluis, Oostzanddijk 26, 3221 AL Hellevoetsluis
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5.

Deelnemers

A.

Soort deelnemers dat aan het evenement zal deelnemen
O voetgangers
O fietsers
O gemotoriseerde voertuigen, namelijk ___________________________________________
O anders, namelijk ___________________________________________________________

B.

Aantal deelnemers dat deelneemt aan het evenement _______________________________

6.

Geluid

Indien u muziek ten gehore wilt brengen dan wel mededelingen wilt doen tijdens het evenement
dient u de volgende betreffende passages aan te kruisen c.q. in te vullen:
A.
O
O

muziek
mededelingen

met behulp van:
O muziekband
O zanggeluidsapparatuur
O geluidswagen
O draaiorgel
O anders, namelijk: ___________________________________________________________
B)

O versterkt

O onversterkt

C)

soort muziek: __________________________________________________________________

D)

tijden muziek: van: _________________________ tot _________________________________

E)

tijden mededelingen: van ____________________ tot _________________________________

U kunt dit formulier inleveren bij het gemeentehuis te Hellevoetsluis of opsturen naar:
Gemeente Hellevoetsluis
Postbus 13
3220 AA Hellevoetsluis.
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