Gemeente Urk
Aanvraagformulier vergunning evenementen
Wij verzoeken u het formulier zo duidelijk en volledig mogelijk in te vullen.
Het formulier moet 12 weken voor het evenement bij de gemeente aanwezig zijn.
Niet tijdig ingeleverde formulieren kunnen worden afgewezen.

Aanvrager =

Vergunninghouder

Naam rechtspersoon
Naam aanvrager

M

Adres
Postcode en
woonplaats
Telefoonnummer
Telefoonnummer mobiel
E-mailadres

Contactpersoon
tijdens evenement
Naam
Telefoonnummer
Telefoonnummer tijdens
evenement
E-mailadres

Gegevens Evenement
Naam evenement
Omschrijving
evenement
Datum evenement
Locatie evenement
Adres
In gebouw?
Naam gebouw

Ja

Nee

V

Datum start evenement
Datum einde evenement
Tijdstip start opbouw
Tijdstip afbouw gereed

Bezoekers
Verwacht aantal
bezoekers
Verwacht aantal
gelijktijdig aanwezig
Doelgroep bezoekers
van het evenement
Heft u entree voor de
bezoekers

Promotie

Nee
Ja, namelijk €

Gaat u het evenement promoten?
Nee
Ja, namelijk
plaatselijk
regionaal
landelijk

Wedstrijd

Betreft het evenement een wedstrijd?
Nee
Ja, namelijk

Aantal deelnemers:

Bouwwerken

Wilt u voor uw evenement objecten plaatsen en zo ja, welke zijn dat?
tent, afmeting

kramen e.d.
Aantal kramen:

Afmeting kramen:

overige bouwwerken

Drank & Horeca

Is het de bedoeling dat er tijdens het evenement alcoholhoudende drank
wordt verstrekt?
Ja
Nee

Overige horeca

Wordt tijdens het evenement gebruik gemaakt van andere vormen
horeca? Hierbij wordt gedacht aan frituur, ijsverkoop etc.
Nee
Ja, verkoop van
Maken niet reguliere of uitbreiding van reguliere horecavoorzieningen
(groter terras e.d.) deel uit van het evenement
Nee
Ja, namelijk

Overige voorzieningen

Wordt tijdens het evenement gebruik gemaakt van voorzieningen zoals
bijvoorbeeld elektriciteitsaansluiting of wateraansluiting?
Nee
Ja, namelijk

Wordt tijdens het evenement gebruik gemaakt van voorzieningen voor
bakken en braden?
Nee
Ja, namelijk

Wordt tijdens het evenement voorzieningen getroffen op het gebied van
EHBO en /of geneeskundige voorzieningen?
Nee
Ja, namelijk

Worden tijdens het evenement sanitaire maatregelen getroffen?
Nee
Ja, namelijk
toiletunits
wasgelegenheden
kleedruimtes
drinkwatervoorzieningen
overige, namelijk

Parkeren

Is er (gezien het aantal bezoekers) gelegenheid nodig voor het parkeren
van auto´s en eventueel fietsen?
Nee
Ja, op welke locatie wordt de parkeergelegenheid gecreëerd?
(Eventueel op plattegrond aangeven)

Verkeer

Zijn er wegen waar verkeersmaatregelen genomen dienen te worden voor
uw evenement?
Nee
Ja, het betreft de volgende straten en maatregelen

U dient een plattegrond bij te voegen waarop de straten zijn aangegeven waarvoor
u een verkeersmaatregel aanvraagt. Denkt u er zelf aan omwonenden en de busmaatschappij in kennis te stellen van de omleiding (indien van toepassing).
De hulpverleningsdiensten worden door de vergunningverlener in kennis gesteld.

Geluid

Omroepinstallatie

Vuurwerk

Is er sprake van live muziek tijdens uw evenement?
Nee
Ja, namelijk

Maakt u gebruik van een omroepinstallatie?
Nee
Ja

Wordt er tijdens het evenement vuurwerk ontstoken?
Nee
Ja

Aldus naar waarheid ingevuld
Urk,
De aanvrager,

Hartelijk dank voor het invullen van dit formulier. Afhankelijk van de gegevens die u heeft ingevuld,
wordt, indien dat volgens ons noodzakelijk is, nader contact met u opgenomen om een overleg te
plannen en nadere afspraken te maken. Denkt u aan de ondertekening van het formulier? Pas als het
formulier volledig is ingevuld, kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen. Wij gaan er vanuit dat u
van alle informatie op dit aanvraagformulier kennis heeft genomen.
U kunt het formulier sturen naar:
De Burgemeester van de gemeente Urk
Posbus 77
8320 AB Urk
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de Afdeling Publiekszaken van de
gemeente Urk. Telefoonnummer 0527-689868

