Manifestatie organiseren, aanvraagformulier

Met dit formulier maakt u een manifestatie of openluchtbijeenkomst kenbaar aan de gemeente. Als het van
toepassing is vraagt u met dit formulier de benodigde ontheffing(en) aan.
1. Check: kennisgeving manifestatie of samenkomst
De manifestatie of samenkomst vindt plaats op openbaar terrein
Bij ‘ja’ is dit formulier uw schriftelijke kennisgeving van een manifestatie.
Er is gebruik van versterkte spraak en/of muziek
Bij ‘ja’ is dit formulier uw aanvraag geluidsontheffing.
Er is een belemmering van de doorgang voor verkeer en/of hulpdiensten
Bij ‘ja’ is dit formulier uw verzoek om een verkeersbesluit.

□ Ja □ Nee
□ Ja □ Nee
□ Ja □ Nee

Als u op alle vragen met ‘nee’ hebt geantwoord hoeft u geen kennisgeving of aanvraag te doen.
2. Meldt u de manifestatie persoonlijk aan of namens een bedrijf of organisatie?
□ Persoonlijk (vul de gegevens bij punt 3 in)

□ Namens een bedrijf/organisatie (vul gegevens bij punt 4 in)
3. Gegevens aanvrager (persoonlijk)
Voornamen
Achternaam
Burgerservicenummer
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

4. Gegevens bedrijf/organisatie
Naam
KvK-nummer (verplicht)
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Contactpersoon
Voornaam en achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

5. Gegevens betoging
Wat is het doel van de manifestatie of samenkomst?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Waar is de manifestatie of samenkomst? (terrein of route aangeven op bijlage situatie)
__________________________________________________________________________________
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6. Planning manifestatie
Startdatum ____________________ / ______ uur
Einddatum ____________________ / ______ uur
7. Publiek
Te verwachten maximaal aantal gelijktijdig aanwezige personen
□ 0-499

□ 500-999
□ 1000-2500
□ Meer dan 2500, namelijk ____________
8. Geluidsontheffing voor versterkte muziek en/of spraakgeluid
Als u één van de vragen met ‘ja’ beantwoordt, vraagt u hiermee de vereiste geluidsontheffing aan.
Wordt gebruik gemaakt van versterkt spraakgeluid (omroepinstallatie)

□ Ja □ Nee

Wordt gebruik gemaakt van versterkte (live) muziek?

□ Ja □ Nee

(In een bijlage informeert u over de optredende artiest/DJ en het type geluidsinstallatie)
Startdatum versterkt geluid ____________________ / ______ uur
Einddatum versterkt geluid ____________________ / ______ uur
9. Verkeersbesluit voor verkeersmaatregelen
Als u één van de vragen met ‘ja’ beantwoordt, vraagt u hiermee het vereiste verkeersbesluit aan.
Worden doorgaande wegen afgesloten?
Zijn maatregelen nodig voor geleiding van hulpdiensten?
(Maatregelen voor een goede bereikbaarheid zoals het plaatsen van dranghekken)
Wordt gebruik gemaakt van extra bewegwijzering en/of verkeersborden?
Worden verkeersregelaars ingezet?
Zijn extra openbare parkeerplaatsen en/of stallingsplaatsen voor tweewielers nodig?
Zo ja, geef aan:

□ Ja □ Nee
□ Ja □ Nee
□ Ja □ Nee
□ Ja □ Nee
□ Ja □ Nee

Aantal auto’s

__________________________________________________

Aantal tweewielers

__________________________________________________

10. Bijlagen
Bij deze melding/aanvraag stuurt u de volgende informatie mee:
□ Situatietekening terrein met directe omgeving

□ Situatietekening route met verkeersplan
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11. Ondertekening
De ondergetekende verklaart dat de op dit formulier ingevulde gegevens naar waarheid zijn verstrekt.
Naam aanvrager
Datum

______________________________________________
______________________________________________

Handtekening

______________________________________________

12. Versturen aanvraag
Het volledig ingevulde formulier met bijlage(n) stuurt u naar:
Gemeente Oldebroek
Team Ruimte
Raadhuisplein 1
8096 CP Oldebroek

3
Manifestatie organiseren, gemeente Oldebroek, team Ruimte

