Checklist formulier melding evenement categorie O
Met deze checklist kunt u nagaan of u kunt volstaan met het melden van uw evenement door middel van
een mailtje en dit formulier, of dat u een evenementenvergunning moet aanvragen.
Wanneer u een evenement wilt organiseren met minder dan 50 bezoekers, en wat weinig tot geen
impact heeft op de openbare orde en veiligheid en de directe leefomgeving, hoeft u geen
evenementenvergunning aan te vragen. Dan volstaat het melden van uw evenement. Dit kan door
middel van een mailtje aan evenementen@hellevoetsluis.nl. Geef in uw mailtje alle benodigde informatie
over het evenement aan en voeg deze checklist als bijlage toe. U krijgt na de aanmelding een
bevestiging.
Indien uw evenement niet aan de criteria voldoet, kunt u met het Aanvraagformulier Evenementen een
aanvraag om een evenementenvergunning indienen.
Let op: ondanks dat u wellicht voldoet aan de criteria, kan de gemeente u om redenen van openbare
orde en veiligheid, alsnog verzoeken een aanvraag voor een evenementenvergunning in te dienen.
Vragenlijst

1.

Wordt het evenement in
de buitenruimte georganiseerd en
verwacht u meer dan 50 bezoekers?

ja

nee

2.

Wordt uw evenement in een bestaand
gebouw of een tent georganiseerd en
verwacht u meer dan 50 bezoekers?

ja

nee

3.

Maakt u gebruik van wegen,
straten of openbare parkeerruimte?

ja

nee

4.

Wilt u alcoholische dranken schenken?

ja

nee

5.

Gebruikt u 2 of meer barbecues?

ja

nee

6.

Brengt u muziek ten gehore die
op meer dan 200 m afstand hoorbaar is?

ja

nee

7.

Wilt u beveiliging inschakelen tijdens
het evenement?

ja

nee
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Heeft u bij alle vragen “nee” ingevuld? Dan kunt u zeer waarschijnlijk volstaan met het aanmelden van
uw evenement. Gebruik daarvoor dit formulier.
Indien u bij één van de vragen “ja” heeft ingevuld, dient u een aanvraag om een
evenementenvergunning in te dienen. Gebruik hiervoor het Aanvraagformulier Evenementen. U kunt dit
formulier vinden op onze website www.hellevoetsluis.nl of afhalen bij het Klantcontactcentrum op het
gemeentehuis.

Ondertekening
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat dit formulier en de bijlagen naar waarheid zijn ingevuld

Plaats: ________________________________ Datum: ___________________________________

Naam: ________________________ Handtekening aanvrager: _____________________________
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