Klein evenement melden
Met dit formulier meldt u een klein evenement als bedoeld in artikel 2:25 lid 3 van de Algemene
plaatselijke verordening Heiloo 2017 (Apv). Als u onderstaande vragen met JA kunt beantwoorden dan
valt het evenement onder een klein evenement en is geen vergunning nodig. Als u een vraag met NEE
beantwoordt, hebt u een evenementenvergunning nodig.
Waar stuurt u het formulier naar toe?
Gemeente Heiloo, team APV, Postbus 1, 1850 AA Bergen (NH). U ontvangt binnen een week na
ontvangst van uw melding een schriftelijke bevestiging.
Kosten melding
Aan het melden van een klein evenement zijn geen kosten verbonden.
Vragen?
Hebt u nog vragen? Belt of mailt u dan met teaml APV via (072) 535 66 66 of APV@Heiloo.nl

Spelregels melding

als u één keer nee hebt ingevuld, hebt u
een vergunning nodig

1) het evenement heeft een incidenteel karakter en duurt niet langer dan
één dag

ja/nee

2) het aantal aanwezigen is niet meer dan 150 personen

ja/nee

3) er wordt geen tijdelijk bouwwerk, zoals een tent, geplaatst waar meer dan
50 personen in kunnen

ja/nee

4) het evenement vindt tussen 10.00 en 24.00 uur plaats

ja/nee

5) het evenement is 14 werkdagen voorafgaand aan het evenement gemeld via
dit formulier

ja/nee

6) er wordt geen muziek ten gehore gebracht na 23.00 uur

ja/nee

7) het evenement vindt niet plaats op een rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats
en vormt geen belemmering voor het verkeer of hulpdiensten

ja/nee

8) er slechts kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan
10m2 per object

ja/nee

9) er is een organisator

ja/nee

10) er wordt niet bedrijfsmatig of tegen vergoeding alcohol geschonken

ja/nee

11) er wordt geen vuur in de open lucht gestookt anders dan kaarsen, fakkels,
en dergelijke of vuur voor koken, bakken en braden (barbecue)

ja/nee

12) er vindt geen evenement plaats op dezelfde datum en locatie

ja/nee

Gegevens organisator
Organisatie

:

____________________________________________________

Naam en voornamen:

____________________________________________________

KvK/BSN-nummer

____________________________________________________

Straat en huisnummer:

____________________________________________________

Postcode en woonplaats:

____________________________________________________

Mobiel nummer:

____________________________________________________

Mailadres:

____________________________________________________

Omschrijving klein evenement
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Datum en tijdstip klein evenement
Datum evenement:

_________________________________________________________

Tijdstip evenement:

_________________________________________________________

Opbouw en afbouw:

_________________________________________________________

Situatietekening

u kunt ook een tekening meesturen, gemaakt
met bijvoorbeeld Google Maps

Ondertekening

Datum:

____________________________________________________

Handtekening aanvrager:

____________________________________________________

