Voorwaarden met betrekking tot kleine evenementen (artikel 2:25 APV).
Deze regels hebben betrekking op:
a.
Kleine buurtgebonden evenementen zoals buurtfeesten en straatbarbecues. Bij deze
evenementen zijn niet meer dan 100 bezoekers en deelnemers gelijktijdig aanwezig. Het mag
niet gaan om commerciële activiteiten en het evenement duurt niet langer dan één dag. Het
plaatsen van tijdelijke bouwsels zoals een tent/overkapping tot 100 m2 is toegestaan. Het
evenement mag niet plaatsvinden op de openbare weg.
b.
Een besloten tentfeest op eigen terrein. Bij deze feesten zijn niet meer dan 100 bezoekers
gelijktijdig aanwezig en is het plaatsen van tijdelijke bouwsels, zoals een tent of overkapping
tot 100m2 toegestaan. Het mag niet gaan om commerciële activiteiten en het feest heeft een
directe relatie met de bewoners van de woning (bijvoorbeeld een verjaardag, bruiloft of
communiefeest). Het feest duurt niet langer dan twee aaneengesloten dagen.

Voorwaarden
I.
Algemeen:
Melding
Het evenement moet drie weken van te voren worden gemeld bij de gemeente op het door de
gemeente vastgestelde meldingsformulier. Dit formulier dient volledig te worden ingevuld.
Bezoekers
Er mogen niet meer dan 100 deelnemers en bezoekers gelijktijdig bij het evenement aanwezig zijn.
Commerciële activiteiten
Er mogen geen commerciële activiteiten plaatsvinden.
Alcohol/verkoop etenswaren
De verkoop van etenswaren, alcoholhoudende drank of andere goederen is niet toegestaan
Informeren omwonenden
Voorafgaand aan het evenement dienen alle omwonenden tijdig op de hoogte te worden gesteld van
het evenement en de activiteiten.
Contactpersoon.
Tijdens het gehele evenement dient er een duidelijk aanspreekpunt (contactpersoon) te zijn, die direct
bereikbaar is voor de gemeente en de hulpdiensten.
Algemeen
Aanwijzingen van gemeentelijke toezichthouders, brandweer en politie dienen onmiddellijk en stipt te
worden opgevolgd.
Reiniging
Direct na afloop van het evenement dient het terrein en de openbare weg te worden gereinigd van alle
afval en in de oude staat te worden opgeleverd. Als de gemeente het terrein of de weg alsnog moet
reinigen of herstellen worden de kosten hiervan in rekening gebracht bij de melder of organisator van
het evenement.
II.
Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid
- Het is niet toegestaan wegen af te sluiten.
- De verkeersveiligheid mag niet in gevaar worden gebracht.
III.
Brandveiligheid
Brandveiligheid
- Gebouwen, inrichtingen en andere objecten dienen direct voor het materieel van de brandweer,
politie en andere hulpverleningsdiensten bereikbaar te zijn.
- Brandkranen en andere waterwinplaatsen moeten worden vrijgehouden en bereikbaar zijn voor
brandweervoertuigen.

-

Kabels en snoeren moeten, als deze over de grond lopen, met goede plakstrips worden
vastgeplakt om struikelen en vallen te voorkomen.
De afstand op de openbare weg tussen een tijdelijk voorwerp (luchtkussen, partytent etc.) en een
ander bouwwerk dient minimaal 10 meter te bedragen.
Versieringen mogen niet gemakkelijk ontvlambaar zijn.

Gebruik van tenten.
- Het totale oppervlakte van een tent (al dan niet samengesteld) bedraagt maximaal 100m2.
- Een tent moet bestaan uit brandveilig materiaal;
- De tent moet voorzien zijn van minimaal twee nooduitgangen met een minimale breedte van
1 meter. De nooduitgangen moeten te allen tijde een vrije doorgang naar buiten waarborgen.
Boven de nooduitgangen is een vluchtwegaanduiding aanwezig in de vorm van een transparant
(noodverlichting).
- In de tent zijn voldoende goedgekeurde brandblussers (minmaal twee) aanwezig en de tent is
voorzien van werkende noodverlichting, waarbij de norm van 1 lux per m2 wordt gehanteerd.
IV.
Geluid
Duur evenement, geluid/muziek
Het houden van een klein evenement is toegestaan tussen 10.00 uur en 2.00 uur. Na 1.00 uur mag
geen muziek meer ten gehore worden gebracht. Als bij de gemeente klachten komen over geluid of
andere overlast kunnen ambtenaren van politie of de gemeentelijke toezichthouders hierover aanwijzingen geven. Deze aanwijzingen moeten worden opgevolgd.

