Algemene regels meldingsvrije evenementen
1. Het evenement voldoet aan alle hierna genoemde voorwaarden:
a) het evenement duurt maximaal één dag;
b) bij het evenement in de openlucht zijn minder dan 150 bezoekers/deelnemers gelijktijdig
aanwezig;
c) bij het evenement in een gebouw zijn niet meer dan 50 personen gelijktijdig aanwezig en
wordt bovendien voldaan aan de regels uit het Bouwbesluit 2012;
d) bij een evenement in een tent zijn niet meer dan 50 personen gelijktijdig aanwezig;
e) het evenement vindt van zondag tot en met donderdag uitsluitend plaats tussen 09.00 uur
en 23.00 uur en vrijdag en zaterdag en dagen voor een officiële feestdag van 09.00 uur
tot 01.00 uur;
f) het evenement vindt niet plaats op een zondag of een daaraan gelijkgestelde nationale
feestdag voor 13.00 uur in de nabijheid van een kerk;
g) er wordt geen versterkte muziek ten gehore gebracht, waarbij het volume harder is dan
achtergrondniveau;
h) het evenement niet plaatsvindt op een rijbaan van een doorgaande weg of anderszins een
belemmering vormt voor het (bus)verkeer of de hulpverleningsdiensten;
i) het luchtverkeer wordt niet gehinderd;
j) het evenement is niet commercieel en/of gerelateerd aan een groter evenement;
k) er wordt geen alcohol verstrekt buiten een horecabedrijf.
2. U informeert alle omwonenden en bedrijven die mogelijk hinder zouden kunnen ondervinden
van het evenement, uiterlijk een week voor aanvang over de aard, duur en omvang van de te
houden activiteiten.
3. U ziet er op toe dat het evenement geen overmatige overlast veroorzaakt voor de directe
woon- en leefomgeving.
4. Aanwijzingen of bevelen die door politieambtenaren en andere toezichthoudende ambtenaren
worden gegeven, moeten altijd worden opgevolgd.
5. U ziet er op toe dat de in gebruik te nemen locaties en nabije omgeving bruikbaar blijven voor
de doorgang van hulpverleningsvoertuigen van brandweer, ambulance of politie. Hierbij houdt
u een minimale rijbreedte van 3,50 meter en een minimale hoogte van 4,20 meter ten
behoeve van een onbelemmerde doorgang in acht. Hekwerken e.d. die deze route blokkeren
moeten snel en gemakkelijk te verwijderen zijn.
6. U ziet er op toe dat brandkranen die op of nabij de in gebruik te nemen locaties aanwezig zijn,
over een minimale breedte van 1,8 meter (alle kanten 90 cm), vrij gehouden worden van elke
belemmering.
7. Het opbouwen en afbreken (inclusief laden en lossen) van het evenement is alleen
toegestaan op doordeweekse dagen van 07.00 uur tot 23.00 uur en op zon- en feestdagen
van 09.00 uur tot 23.00 uur.
8. Na afloop van het evenement moeten de wegen en terreinen weer schoon en opgeruimd
worden achtergelaten. Indien dit onvoldoende gebeurt, zullen de kosten voor het reinigen van
wegen en terreinen, alsmede de arbeidsuren van diegenen die in opdracht van de gemeente
deze werkzaamheden verrichten, bij u in rekening worden gebracht.
9. U bent als organisator eindverantwoordelijk voor een goed verloop van het evenement en
voor het naleven van geldende algemene regels. Niet-naleving van de algemene regels kan
leiden tot het verbieden van het evenement.

