
 

 

 
Checklist melding of vergunning evenement 
 

Opmerking vooraf over privé/besloten feesten 

Een evenement is een publiek toegankelijke (openbare) verrichting van vermaak. Een verjaardag (of ander 

privéfeest in eigen tuin, woning of bedrijf) is niet openbaar toegankelijk, c.q. besloten en valt daarom niet 

onder de melding- of vergunningsplicht op grond van onze APV. De normaal geldende regels i.h.k.v. 

geluidsoverlast/burengerucht e.d. zijn van toepassing. Wij adviseren u daarom dan ook de buurt/buren te 

informeren over uw (besloten) privéfeest zodat zij weten wat zij kunnen verwachten. 

Dit vrijwaart u echter niet van eventuele klachten v.w.b. (geluids)overlast waar de buren de politie voor 

kunnen bellen. De ervaring leert echter dat als de omgeving goed geïnformeerd is, dit vaak meevalt.  

 

 

Checklist 

 

1. Duurt het evenement maximaal één dag?      

Nee > Vergunning aanvragen 

Ja > Ga verder met de vragen 

 

2. Is het evenement (deels) op een zondag, tussen 24.00 uur en 13.00 uur, 

of op een andere dag, tussen 24.00 uur en 08.00? 

Ja > Vergunning aanvragen 

Nee > Ga verder met de vragen 

 

3. Hoeveel (gelijktijdige) bezoekers en/of deelnemers worden er verwacht? 

Meer dan 50 > Vergunning aanvragen 

Minder dan 50 > Ga verder met de vragen 

 

4. Gaat het om een bedrijfsmatige evenement? (bijv. braderie, beurs/markt, rommelmarkt)   

Ja > Vergunning aanvragen 

Nee > Ga verder met de vragen 

 

5. Zal er ook na 24.00 uur, (live)muziek ten gehore worden gebracht?  

Ja > Vergunning aanvragen 

Nee > Ga verder met de laatste vraag 

 

6. Vind het evenement (deels) op de (openbare) weg plaats, worden er hekken op de weg geplaatst , of 

verkeersregelaars ingezet? 

Ja > Vergunning aanvragen 

Nee > Melding indienen 

 

Melding 

Uw melding dient, op het daarvoor bestemde formulier, tenminste tien dagen voor aanvang bij ons 

binnen te zijn.  

 

Vergunning 

Uw aanvraag voor een evenementvergunning dient, ten minste tien weken voor aanvang, compleet met 

de gevraagde bijlagen, bij ons binnen te zijn.  


