Bijlage A Checklist aanvraag evenementen
Hulpdiensten en gemeenten hebben minimaal onderstaande informatie nodig, dient in het aanvraagformulier Evenementenvergunning opgenomen te zijn.

1. Algemeen
Gegevens aanvrager

Gegevens evenement

2. Gegevens publiek

3. Gegevens terrein

Naam Vereniging/stichting
Nummer Kamer van Koophandel
Naam contactpersoon
Burgerservicenummer
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer privé
Mobiel telefoonnummer tijdens evenement
Emailadres
Is aanvrager ook de organisator? (aanvrager blijft verantwoordelijk)
Naam
Website
Twitteraccount
Facebookpagina
Instagram
Omschrijving activiteiten/programmering per dag
Datum van / tot
Tijdstip(pen) van / tot
Gratis of kaartverkoop
Wel / geen toegangscontrole
Is dit een jaarlijks terugkerend evenement?
* nee / ja
Heeft dit evenement eerder plaatsgevonden?
* nee / ja, wanneer
Referenties
Aantal gelijktijdig te verwachten bezoekers
Doelgroep
Leeftijdscategorie doelgroep
Conditie / gezondheidstoestand
Verwachting gebruik alcohol / drugs
Aanwezig als toeschouwer of als deelnemer
Aanwezigheid gehandicaptenvoorzieningen
Terrein is verhard / onverhard / onverhard-drassig
In eigendom van
KLIC melding (kabels en leidingen)
Bruto terreinoppervlakte
Netto terreinoppervlakte
Begrenzing evenemententerrein (hekwerk)
Aan- en afvoerwegen

4. Gegevens accommodatie
Bestaande bebouwing

Tijdelijke bouwwerken

Overige tijdelijke installaties
Op- en afbouw
Inrichting

Wordt er bestaande bebouwing gebruikt?
Zoja, welk?
Nummer gebruiksvergunning
Nummer gebruiksmelding
Wordt er bestaande bebouwing overnacht?
Nee / ja, aantal personen
Worden er tijdelijke bouwwerken geplaatst?
Zoja; welk? (b.v. tent, paviljoen, luifel, podium, anders nl……...)
Materiaal per tijdelijk bouwwerk:
* wanden
* dak
* vloer
Binnen of buiten
Afmetingen per tijdelijk bouwwerk
Maximaal aantal personen per tijdelijk bouwwerk
Aantal zitplaatsen per tijdelijk bouwwerk
losse stoelen / geschakelde stoelen of banken / anders namelijk
Aggregaten / koelsinstallaties / anders namelijk

Datum en tijdstip oprichten
Datum en tijdstip afbreken
Wordt er versiering opgehangen
* Nee / ja; soort materiaal
Wordt in vast/tijdelijk bouwwerk overnacht?
* Nee / ja, aantal personen
ATTENTIE: Vermeld de situering van het bouwwerk op de plattegrond incl. (nood)uitgangen, podiumopstelling etc.
Tevens constructiegegevens en berekeningen overleggen.

5. Gezondheid (hygiëne) en Veiligheid
Toiletten

Andere tijdelijke voorzieningen

Activiteiten

Zijn er toiletten aanwezig?
* Nee / ja, welke
. In bestaand gebouw met aantal
. In tijdelijke voorziening met aantal
. Met of zonder waterspoeling
Is aansluiting op riool of oppervlaktewater nodig?
* Nee / ja; riool of oppervlakte water
Worden er andere tijdelijke sanitaire voorzieningen of tijdelijke water vernevelende installaties op het
evenemententerrein geplaatst?
* Nee / ja, nl:
Tijdelijke douches
Tijdelijke (binnen)fonteinen
Tijdelijke sproei-instalaties / waterkunstwerken
Tijdelijke zwembaden / whirlpools
Tijdelijke mistsystemen (om deelnemers af te koelen)
Tijdelijke drinkwatervoorziening
Vinden onderstaande activiteiten plaats of zijn onderstaande zaken aanwezig?
* Nee / ja nl.
Attracties of speeltoestellen
Gebruik weiland als evenemententerrein
Gebruik natuurwater
(Huis)dieren
Tatoeëren en permanente make up
Piercen
Verwachting gebruik alcohol door minderjarigen (<18)
Verwachting overmatig alcoholgebruik
Verwachting drugsgebruik
Gebruik overige (genots)middelen. Zoja, welke.

6. Aanwezige preventieve voorzieningen
Blusapparatuur
Nood- en transparantverlichting

Vluchtroute-aanduiding (onverlicht)

* Brandblussers, hoeveel?
* Anders, nl.
* Nee / ja, nl.
. Boven alle (nood)uitgangen
. Anders, nl.
* Nee / ja, nl.
. Boven alle (nood)uitgangen
. Anders, nl.

Organisatie die geneeskundige hulpverlening verzorgt

Organisatie die toezicht en beveiliging verzorgt

7. Muziek

Naam organisatie
Naam contactpersoon
Telefoonnummer (mobiel) contactpersoon
Emailadres
Aantal en kwaliteit conform standaardvoorwaarden en advies GHOR. U ontvangt dit via de gemeente
* Naam organisatie
* Naam contactpersoon
* Telefoonnummer (mobiel) contactpersoon
Emailadres
Aantal en kwaliteit conform standaardvoorwaarden en advies politie. U ontvangtdit via de gemeente
Nee / ja, nl.
. Mechanische muziek / geluidsinstallatie
. Live muziek; soort (b.v. orkest)
Genre
Programmering
Aanvangstijdstip muziek
Eindtijdstip muziek
Afstand muziekbron tot dichtstbijzijnde woning
ATTENTIE: muziekbron aangeven op plattegrond

8. Koken, bakken, braden, verwarming en speciale effecten
Koken

Verwarming

Kampvuur
Speciale effecten

* Nee / ja, nl:
. In de open lucht
. In de accommodatie vermeld onder….; op een vast toestel
. In de accommodatie vermeld onder….; op een tijdelijk toestel
* Toestel(len):
. Elektrische kooktoestellen
. Branders / fornuizen e.d.
. Barbecue
. Open vuur
. Anders nl.
* Gebruikte brandstof(fen):
. Gas, soort, inhoud fles en aantal flessen
. Vloeibaar, nl. , inhoud
. Vast, nl.
* Nee / ja, nl.
. Centrale verwarming
. Hete luchtverwarming, soort
. Brandstof, verpakking fles of anders
. Locatie brandstof, aantal, inhoud (totaal)
* Nee / ja; bij bepaalde terreinen kan sprake zijn van een ontheffing
ATTENTIE: situering toestel(len) vermelden op plattegrond
Wordt er tijdens het evenement gebruik gemaakt van speciale effecten:
. CO2 kannonen
. Pyrotechniek (niet zijnde vuurwerk)
. Kleurpoeders
. Anders, namelijk;

9. Drankverstrekking
Soorten

Verpakking

10. Marktkramen, kermisattracties, springkussens e.d.

* Geen
* Frisdrank
* (Zwak)alcoholische dranken; aanvragen ontheffing drank- en horecawet
* Glas
* Plastic / polycarbonaat / blik
* Nee / ja, nl.
. Aantal
. Totaal aantal meter
. Deelname particulieren
. Deelname handelaren (ijsverkoop, hamburgers etc.)
Attentie:
- Situering kramen, tafels/stoelenplan vermelden op plattegrond
- Lijst met vermelding van te verkopen goederen bijvoegen

11. Voorzieningen
Parkeerborden, drankhekken
Schoonmaken

Zijn voorzieningen van de gemeente gewenst?* nee / ja, nl.
Maakt u het terrein zelf schoon?
* nee / ja, wanneer
Welke maatregelen / voorzieningen heeft u genomen om vervuiling van het terrein en omgeving te beperken?

12. Verkeer

13. Ballonnen
14. Loterij
15. Vuurwerk

16. Verdere bijzonderheden / niet eerder vermelde activiteiten

Is het noodzakelijk dat er wegen worden afgesloten?
* nee / ja; welke welke wegen en welke tijdstippen
Is een omleidingsroute noodzakelijk voor het verkeer?
* nee / ja; welke
Is er voorzien in aanvullende parkeergelegenheid?
* nee / ja
manieren van aan- en afvoer bezoekers (fiets, auto, openbaar vervoer, bus, kiss en ride, etc)
Inzet verkeersregelaars
Attentie: - Indien nodig een vekeersplan toevoegen
Wordt er een ballonnenwedstrijd gehouden?
* nee / ja
Maakt een loterij deel uit van het evenement?
* nee / ja, aanvragen vergunning Wet op de Kansspelen
Wordt er vuurwerk afgestoken?
* nee / ja
Zoja, dan aanvraag indienen bij de provincie.

