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Stuur dit formulier ingevuld op naar: 
De burgemeester van Stadskanaal 
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer, APV & Bijzondere Wetten 
Postbus 140, 9500 AC, Stadskanaal 
 
U kunt het formulier ook ingevuld afgeven op het gemeentehuis of -gescand als .pdf- opsturen naar 
gemeente@stadskanaal.nl . Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.  
U ontvangt alleen een reactie van de gemeente als het evenement geen doorgang kan vinden.  
 

MELDINGSFORMULIER VOOR HET ORGANISEREN VAN EEN KLEIN EVENEMENT 
Vergunning of melding? 
Met dit formulier kunt u een evenement melden waar naar verwachting minder dan 150 bezoekers 
tegelijkertijd bij aanwezig zijn en wat voldoet aan de eisen van artikel 2.2.2 van de APV. (zie volgende 
pagina).  
 
Bij meer bezoekers is het evenement vergunning plichtig. Voor vergunning plichtige evenementen 
vult u het ‘Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement’ in. Deze kunt u vinden op 
onze website of afhalen in het gemeentehuis. 
 
Let op: het is mogelijk dat de gemeente niet akkoord kan gaan met uw melding. Gebruik de checklist 
op onze website of informeer tijdig (tenminste 12 weken voor aanvang van het evenement) bij de 
gemeente of uw evenement inderdaad met een melding georganiseerd kan worden. 
 
1-Melder/Organisator 
 
Voorletters:   [__________]  Achternaam:  [____________________________________________] 
 
Straat:  [_____________________________________] Huisnummer:  [__________] 
 
Postcode: [____________________]  Woonplaats:  [___________________________________] 
 
(mobiel) Telefoonnummer:   [__________________________________________________________] 
 
E-mail:                [____________________________________________________________________] 
 
2-Gegevens van het evenement 
 
Datum evenement:   [_________]-[_________]-[_________] kan slechts op één dag 

 
Tijdstip start:  [___________________]  Tijdstip einde:  [____________________] tot uiterlijk 24.00 uur 

 
Naam: [___________________________________________________________________________] 
 

 Het formulier gaat verder op de volgende pagina. 
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Beschrijf/omschrijf uit welke activiteiten of onderdelen het evenement bestaat: 
 
[_________________________________________________________________________________] 
 
[_________________________________________________________________________________] 
 
[_________________________________________________________________________________] 
 
Worden er objecten zoals hekken, tenten, barbecues, springkussen enzovoort tijdens het evenement 
geplaatst of gebruikt? 
Beschrijf/omschrijf hieronder alle objecten : 
 
[_________________________________________________________________________________] 
 
[_________________________________________________________________________________] 
 
Locatie evenement 
 
Straat:   [______________________________________________________________] 
     
(nabij) Huisnummer: [________] 
 
Nadere omschrijving: [______________________________________________________________] 
 
Plaats:    [______________________________________________________________] 
 
3-De regels 
 
Lees onderstaand artikel goed door: 
 
Artikel 2.2.2 Evenement - Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 
1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.  
 
2. Het verbod van het eerste lid geldt niet voor kleine evenementen, indien:  

a. het aantal bezoekers niet meer bedraagt dan 150 personen;  
b. het evenement maximaal één dag duurt en een lokale uitstraling heeft; 
c. het evenement niet bedrijfsmatig wordt georganiseerd;  
d. het evenement niet plaatsvindt op een zondag tussen 24.00 en 13.00 uur, en op 

andere dagen tussen 24.00 en 08.00 uur;  
e. niet langer dan tot 24.00 uur (live)muziek ten gehore wordt gebracht;  
f. het evenement geen beperking of geringe beperking van het gebruik van de 

openbare weg veroorzaakt en het niet noodzakelijk is om één of meer 
verkeersmaatregelen te treffen;  

g. er een organisator is;  
h. de organisator de burgemeester ten minste tien dagen voorafgaand aan het 

evenement in kennis stelt door middel van een meldingsformulier; 
i. slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 25 

vierkante meter per object. 
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4-Ondertekening (digitaal ondertekenen niet mogelijk. Print formulier eerst uit) 
 
Door ondertekening van dit formulier verklaart de persoon – zoals genoemd onder 1 van dit 
formulier – hierna: organisator, dat hij/zij dit formulier naar waarheid heeft ingevuld en verklaart  
tevens dat het hierbij aan te melden evenement voldoet aan de onder artikel 2.2.2 lid 2 vervatte 
vrijstellingsbepalingen, zie ‘3-De regels’ hiervoor,  van de vergunningsplicht. 
 
Plaats: [______________________________]  Datum: [_________]-[_________]-[_________] 
 
 
Handtekening: [________________________________] 
 
Het organiseren van een evenement zonder vergunning c.q. melding is strafbaar. (artikel 6.1 APV) 
De gemeente kan tijdens het evenement controleren. 


