Invulinstructie
ELEKTRONISCH AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING
LEUDAL
Deze invulinstructie hoort bij het elektronisch aanvraagformulier evenementenvergunning Leudal.
Lees deze instructie aandachtig door.

Waarvoor kunt u dit formulier gebruiken?
Het elektronisch aanvraagformulier Evenementenvergunning is een uitgebreid aanvraagformulier.
De vragensets hebben betrekking op meerdere aspecten rond het thema organiseren van een
evenement.
Er is sprake van een gecombineerde vragenlijst waarmee u (indien van toepassing) gelijktijdig
meerdere vergunningen en ontheffingen aanvraagt. Het gaat dan om de volgende vergunningen en
ontheffingen:

Evenementenvergunning (artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening, hierna te
noemen: APV)

Ontheffing artikel 38, lid 2 Drank- en Horecavergunning (tapontheffing)

Kampeervergunning (artikel 4:18 APV )

Ontheffing muziek (artikel 4:6 APV).

Extra handig: tussentijds stoppen
Dit formulier bevat de mogelijkheid om tussentijds te stoppen met uw aanvraag. U kunt op een
later tijdstip verder gaan met de aanvraag. De ingevulde gegevens blijven bewaard.
Bij het tussentijds stoppen wordt gevraagd om een e-mailadres. Naar dit e-mailadres wordt een
mail met een link gestuurd. Vanuit deze link kan de aanvraag verder worden opgestart en
afgerond.

Bijlagen
Aan het einde van het formulier bestaat de mogelijkheid om bijlagen te uploaden. Een aantal zijn
verplicht, andere zijn optioneel.
Het verdient aanbeveling om de bijlagen al vooraf digitaal klaar te zetten zodat u deze
gemakkelijk kunt uploaden tijdens het invullen van het vragenformulier.

Plattegrond evenemententerrein en tenten
Deze plattegrond is verplicht en dient de volgende informatie te bevatten:
Situatieschets met noordpijl
Plattegrond op schaal of met maatvoering waarop de aanwezige bouwsels groter dan 25m2
zijn aangegeven
Plattegrond van iedere verblijfsruimte (bv. bijeenkomsttent, tribune) die is bestemd voor
meer dan 150 mensen, waarbij hoogste bezetting van die verblijfsruimte wordt opgegeven
Per verblijfsruimte wordt aangegeven:
o a. de voor personen beschikbare oppervlakte
o b. de gebruiksbestemming (bv feesttent, eettent etc.)
o c. de opstelling van inventaris, (bv buffetten, statafels, stoelen, podium, etc.). met
brand- en rookwerende scheidingsconstructies
o e. vluchtroutes
o f. draairichting van doorgangen
o g. nooduitgangen en vluchtroutes, met aanduiding van de breedte daarvan
o h. vluchtrouteaanduidingen, (uitjes)
o i. noodverlichting
o j. brandblusvoorzieningen
o k. brandweeringang
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Overige bijlagen
Onderstaand een overzicht van de overige bijlagen:
Bijlage
Programma evenement, line-up

Verplicht?
Nee

Verkeersplan

Indien van
toepassing
Indien van
toepassing

Kopieën legitimatiebewijs
leidinggevenden

Toelichting
Wel wenselijk. Aanvullende informatie over het
evenement draagt bij aan een betere
beoordeling van de aanvraag.
Indien er sprake is van gebruik van de
openbare weg.
Indien er sprake is van verstrekking van zwakalcoholische dragen.

Vragen?
Heeft u vragen over de werking van het formulier of over inhoudelijke vragen rond het organiseren
van een evenement. Neem dan contact op met de medewerkers van het cluster APV & Bijzondere
Wetten van het Burgerbedrijvenplein, gemeente Leudal.
Telefonisch bereikbaar via 0475 – 85 90 00 of per mail via info@leudal.nl
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