De Fryske Marren
Postbus 101, 8500 AC Joure
Herema State 1, 8501 AA Joure
t 14 05 14
e info@defryskemarren.nl
i www.defryskemarren.nl

Aanvraagformulier faciliteiten evenement < 4 punten
U heeft de risicoanalyse doorlopen en uw evenement komt onder de 4 punten uit. Uw evenement is vergunningsvrij. Mocht u nog zaken nodig hebben zoals bijvoorbeeld dranghekken, een wegafsluiting of containers
e.d. dan kunt u deze met dit formulier aanvragen.
Verder kunt u dit formulier gebruiken voor de aanvraag van evenementenborden vergunning Wet op de
Kansspelen (bingo, loterij). of een geluidsontheffing. Aan de afgifte van deze laatstgenoemde aanvragen worden op grond van de legesverordening legeskosten in rekening gebracht.
Algemeen
(bedrijf / vereniging / stichting)
Contactpersoon

m/v

Adres
Postcode

Woonplaats

E-mailadres
Telefoon overdag

Omschrijving activiteiten/evenement
Datum

van

uur tot

uur

Aantal te verwachten bezoekers
Omschrijving

Invullen wat van toepassing is.

O Gebruik gemeentegrond
Maakt u gebruik van gemeentegrond, voeg dan een duidelijke plattegrond met het aantal m2 toe.

O Dranghekken (maximaal 50)
Aantal?

O Containers
Aantal?

O Plaatsen van evenementenborden, als u een evenement buiten De Fryske Marren heeft. (zie bordenbeleid op www.defryskemarren.nl)
Locatie

O Afsluiting wegen/straten
Welke wegen/straten moeten worden afgesloten?

Op welke dagen?

Welke periode
van

uur tot

uur

van

uur tot

uur

van

uur tot

uur

O Schragen (rood/wit geblokt, worden alleen bij wegafzetting ingezet)
Aantal
Mocht u verkeersregelaars in willen zetten, dan moeten zij de e-learning met goed resultaat hebben gevolgd
via www.verkeersregelaarsexamen.nl U moet uw evenement zelf aan melden via deze site.

O Muziek (alleen invullen als u een geluidsontheffing aanvraagt)
Live- of mechanische muziek
Locatie
Data

van

uur tot

uur (max 24.00 uur)

m2

Situatieschets toevoegen

O Feesttent/gebouw
Plaats
Data
Totale gebruiksoppervlakte van de inrichting

O Kansspel (Bingo, Loterij e.d.)
Aantal loten

Prijs per lot

Totale waarde van de prijzen

Trekkingsdatum

Periode van verkoop loten
Doel van de verloting

O Geluidswagen
Route
Data

Opmerking

Plaats,

Datum

Handtekening

Naam in blokletters

