Aanvraagformulier
VERKLARING VAN GEEN BEZWAAR
Verzoek om ontheffing van artikel 10, lid1, van de Wegenverkeerswet 1994
(Op grond van Art. 148 lid1 onder b van de Wegenverkeerswet)

Gegevens organisator:
Naam
Naam en voorletters
aanvrager
KvK nummer

M

V

Naam contactpersoon tijdens
M
evenement:
Telefoonnummer
contactpersoon
Welke voertuigen zijn
betrokken?
Datum en tijdstip dat het evenement van Deventer grondgebied gebruikt maakt:

V

Adres
Postcode woonplaats
Telefoonnummer
E-mail
Internetpagina

Gegevens evenement:
Naam evenement

Datum:

Van:

uur

Worden er verkeersregelaars ingezet? *

Ja

Indien ja, professioneel of vrijwilligers?

Tot:
nee

uur

Aantal:
Professioneel

vrijwillig

Indien professioneel, van welke organisatie?

Aldus naar waarheid ingevuld:
Plaatsnaam

Datum

Handtekening
aanvrager/organisator

Attentie!
Bij deze aanvraag dient een duidelijke omschrijving van de route te worden bijgevoegd,
Zonder deze omschrijving kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.
De behandelingstermijn van 4 weken gaat in op het moment dat alle relevante informatie
door ons ontvangen is.
* Verkeersregelaars!
Indien u verkeersregelaars in zet moet uw organisatie daar zelf zorg voor dragen. Voor het
geven van aanwijzingen in en/of aan het verkeer is het noodzakelijk dat u gebruik maakt van
gediplomeerde verkeersregelaars. Deze mensen dienen opgeleid/geïnstrueerd te worden
middels E-learning.
U dient, als organisator van het evenement, minimaal 6 weken voorafgaand aan het
evenement uw in te zetten verkeersregelaars op te leiden via de E-learning module van
SVNL via Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL): www.verkeersregelaarsexamen.nl
Personen die als verkeersregelaar mogen optreden worden aangesteld door de
burgemeester van de desbetreffende gemeente. Indien wij de instructieverklaringen van
deze personen niet tijdig ontvangen, d.w.z. niet binnen 3 weken voorafgaand aan het
evenement, dan dient u professionele verkeersregelaars in te zetten of kan uw evenement
mogelijk niet doorgaan.
Informatie
Voor vragen over het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar kunt u contact
opnemen het team Ondernemen & Vergunningen, vakgroep evenementen: tel. 14 0570.
Mailen kan ook naar evenementen@deventer.nl

