Melding klein evenement in de gemeente Deventer
Als bedoeld in artikel 2.25 lid 5 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Deventer
Dit formulier is bedoeld voor het melden van een kleinschalig evenement. U moet alle vragen
beantwoorden die voor uw evenement van toepassing zijn.

1. Beoordeling evenement
Nemen aan het evenement meer dan 100 personen deel?

Nee

Ja

Duurt de activiteit langer dan 1 dag?

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Vindt de activiteit plaats op een ander tijdstip dan hieronder is
aangegeven?
- Maandag t/m zaterdag tussen 07.00 en 23.00 uur
- Zondag tussen 13.00 en 23.00 uur
Plaatst u objecten groter dan (tenten/podia) groter dan 20 m2 (per
object)?
Vindt de activiteit plaats buiten de bebouwde kom of op een weg met een
belangrijke functie voor verkeer of hulpdiensten?

Als u 1 of meer vragen met JA heeft beantwoord betreft het geen meldingsevenement
meer, dan moet u een evenementenvergunning aanvragen. Hiervoor kunt u het
aanvraagformulier gebruiken welke u kunt vinden op de website van de gemeente
Deventer.

2. Gegevens van de aanvrager
Achternaam en voorletter(s)

M

V

M

V

Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mail
Namens bedrijf/vereniging/stichting/anders
KvK nummer (indien van toepassing)
Naam contactpersoon
Mobiel telefoonnummer
3. Gegevens evenement
Naam evenement
Locatie (situatieschets meesturen)
Datum
Tijdstip

Van:

Tot:

3a. Vervolg gegevens evenement
Hoeveel bezoekers verwacht u?
Omschrijving evenement –
activiteiten

Gaat u gebruik maken van een geluidsinstallatie?

Nee

Ja

Gaat u straten afsluiten?

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Indien ja, welke?
Plattegrond van de locatie meesturen met
deze melding met daarop vermeld de
wegafsluitingen.

Heeft u schragen nodig om de weg af te sluiten?
Hoeveel schragen heeft u nodig?
Wilt u objecten op de openbare weg plaatsen?
Indien ja, welke?
Overkapping

Aantal:

Afmeting:

Tent

Aantal:

Afmeting:

Podium

Aantal:

Afmeting:

Kraam

Aantal:

Afmeting:

Opblaasbare speeltoestellen

Aantal

Afmeting:

Gasbarbecue

Aantal:

Afmeting:

Houtskoolbarbecue

Aantal:

Afmeting:

Overige/anders:

Aantal:

Afmeting:

6. Opmerkingen

Aldus naar waarheid ingevuld:
Plaatsnaam

Datum

Handtekening
Aanvrager / organisator

Toelichting voor de kennisgever:
•
•
•

•

Voor deze melding worden geen kosten in rekening gebracht
De melding moet, volledig, minimaal 7 werkdagen voorafgaand aan de datum van het
evenement worden ingediend
De kennisgeving kunt u verzenden naar het volgende adres:
Gemeente Deventer,
Ondernemen & Vergunningen,
Postbus 5000,
7400 GC Deventer
Of mailen naar: evenementen@deventer.nl
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente Deventer,
telefoonnummer 14 0570. Of mail naar: evenementen@deventer.nl

Wij beoordelen uw melding. Indien u binnen 5 werkdagen van ons geen reactie
heeft ontvangen, kunt u er van uit gaan dat de melding akkoord is.
Eventuele verkeersmaatregelen worden nagezonden

Zie voor nadere voorwaarden en regels de bijlagen hierna:
Bijlage 1:
Nadere voorwaarden meldingsevenement
Bijlage 2:
Regels veilig barbecueën

Bijlage 1
Nadere voorwaarden meldingsevenement
Algemeen
In deze nadere regels wordt verstaan onder een evenement: hetgeen onder artikel 2:25, tweede lid,
van de APV 2018 wordt verstaan. In dit artikel is bepaald dat geen evenementenvergunning is vereist
voor evenementen die voldoen aan de volgende voorwaarden:
a.
het bezoekersaantal is maximaal 100 mensen;
b.
de duur is beperkt tot maximaal 1 dag;
c.
het evenement vindt plaats op maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 en 23.00 uur en op
zondag tussen 13.00 en 23.00 uur;
d.
er wordt geen muziek ten gehore gebracht op maandag tot en met zaterdag voor 07.00 en na
23.00 uur en op zondag voor 13.00 uur en na 23.00 uur;
e.
slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 20 m2 per
object;
f.
er is een organisator die binnen 7 werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan
melding heeft gedaan bij de burgemeester
g.
het meldingsevenement mag niet plaatsvinden op de openbare weg of gedeelte daarvan als
bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994 voor zover sprake is van een weg gelegen buiten de
bebouwede kom of een weg gelegen binnen de bebouwde kom met een belangrijke functie
voor het verkeer en/of hulpdiensten.
Verantwoordelijkheid
1. De melder moet zowel voor, tijdens als vlak na het evenement bereikbaar zijn
2. de weg/grond moet na afloop van het evenement schoon en ontdaan van alle afval worden
achtergelaten
3. de gemeente is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg van de activiteit aan derden dan
wel eigendommen van derde wordt toegebracht;
4. eventuele aanwijzingen van de politie, brandweer, of medewerkers van de gemeente
Deventer in het belang van de openbare orde en/of (verkeers)veiligheid moeten stipt en
onmiddellijk worden opgevolgd.
Geluid
5. Er mag geen geluidshinder worden veroorzaakt. Er mag uitsluitend achtergrondmuziek ten
gehore worden gebracht.
Brandveiligheid
6. De melder moet de regels voor veilig barbecueën in acht nemen.
Plaatsen van objecten
7. De materialen/objecten moeten zo geplaatst worden, dat er een obstakelvrije doorgangsroute
van minimaal 3,50 meter breed en 4,40 meter hoog vrij blijft voor hulpverleningsvoertuigen. In
bochten geldt een vrije doorgangsroute van 5,00 meter breed. Indien bij calamiteiten blijkt dat
de vrije doorgang desondanks wordt belemmerd, is alle daaruit voortvloeiende schade voor
rekening en risico van de melder;
8. eventueel aanwezige brandkranen en inspectieputten moeten vrij toegankelijk blijven;
9. er moeten maatregelen worden getroffen om de stabiliteit van de objecten te verzekeren;
10. objecten moeten constructief veilig geplaatst worden;
11. wegdek/bestrating/gazons mogen niet worden beschadigd. Eventuele schade wordt op
kosten van de melder hersteld;
12. er mag niets aan bomen, lichtmasten of straatmeubilair worden bevestigd;
13. in verband met de ligging van leidingen en kabels direct onder de bestrating mag er niets in
de grond worden geslagen.
Afsluiten van de openbare weg
14. de doorgang voor omwonenden en hulpverleningsdiensten moet altijd gewaarborgd zijn;
15. de afzettingen moeten direct na afloop van het evenement verwijderd worden en terug
worden gezet op de plaats waar ze afgeleverd zijn.

Bijlage 2
Regels veilig barbecueën
Houtskool
•
•
•
•
•
•
•

Gebruik houtskool of briketten als brandstof. Briketten zijn veiliger omdat ze geen vonken
veroorzaken. Bovendien branden ze langer en gelijkmatiger;
Gebruik bij het aanmaken van de barbecue speciale aanmaakblokjes of vloeistof. Gebruik nooit
benzine, petroleum of spiritus of andere licht ontvlambare stoffen;
Neem de tijd, reken op minstens een half uur. Zodra de kolen gloeien, dus niet meer vlammen,
kunnen die spiesjes erop;
Blaas niet in het vuur, gebruik een blaasbalg of waaier;
Dek een nog brandende of smeulende barbecue na gebruik af met zand;
Ga nooit met een brandende barbecue lopen;
Balen stro of ander licht-ontvlambare voorwerpen mogen niet in de nabijheid van de barbecue
worden geplaatst.

Gas
•
•
•
•
•
•
•

Controleer de datum op de gasfles;
Controleer de gasslang regelmatig op gaatjes (eventueel met een beetje zeepsop).
Zet de gasfles rechtop naast de barbecue;
Steek de barbecue aan op het moment dat u het gas opendraait;
Tijdelijke gasinstallaties mogen maximaal 10 meter vanaf een niet vast opgesteld
gebruikstoestel worden geplaatst;
Indien de verbinding middels een slang plaats vindt, dan moet dit een GIVEG-goedgekeurde
slang zijn;
De slang moet met deugdelijke slangklemmen op de slangpilaren bevestigd zijn;

Elektrisch
•
•
•
•

Pas op voor regen. De combinatie water en elektriciteit zorgt voor kortsluiting;
Zet een elektrische barbecue dus ook niet vlakbij een vijver of zwembad;
Controleer het warmte-element regelmatig op roest en slijtage;
Pas op voor struikelgevaar: leg het snoer plat op de grond en zo min mogelijk in de looproute.

Algemene tips
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Houd altijd een brandblusser, blusdeken en emmer schoon water bij de hand;
Plaats de barbecue op een vlakke ondergrond. Zorg dat de barbecue niet omver kan worden
gelopen;
De afstand van de barbecue tot de omliggende panden/objecten dient minimaal 5 meter te zijn;
de barbecue mag niet onder een eventueel te gebruiken zeildoek worden geplaatst;
De opstellingsplaats, binnen 30 centimeter rondom het toestel, moet van onbrandbaar en slecht
warmtegeleidend materiaal zijn;
Scherm de barbecue af met een windscherm;
Houd rekening met de windrichting (overwaaien van vonken). Kies een windvrije plaats;
Pas op met licht ontvlambare kleding in de buurt van de barbecue;
Houd kinderen altijd minimaal 2 meter uit de buurt van de barbecue.

