
Evenementenvergunning aanvragen 

U vraagt een vergunning aan voor een evenement in gemeente Uitgeest. 

1.  Gegevens Contactpersoon 

Naam organisatie 

KvK nummer 

Naam aanvrager (volledig) 

Adres (geen postbus) 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer (overdag) 

Adres 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer overdag 

E-mailadres  

Contactpersoon tijdens evenement 

Telefoonnummer tijdens evenement 

2.  Gegevens over het evenement 

Naam van het evenement 

Nadere omschrijving  
(programma, activiteiten, doelgroep) 

Is het evenement vrij toegankelijk?    Ja          Nee 

Locatie van het evenement 

Waar vindt het evenement plaats?    Binnen    Buiten 

Voor het houden van een evenement hebt u soms een omgevingsvergunning nodig voor het handelen in 
strijd met de regels ruimtelijke ordening. Neemt u hiervoor contact op met gemeente Uitgeest. 

Datum evenement 

Van (begintijd)    uur 

Tot (eindtijd)    uur 
Data en tijdstippen van op- en afbouw 
van het evenement 

Verwacht maximaal aantal bezoeker 
en deelnemer op piekmoment 

Totaal aantal bezoekers 



3.  Veiligheid tijdens het evenement 
Wordt er tijdens het evenement een 
beveiligingsbedrijf ingeschakeld    Ja          Nee 

Zo ja, naam bedrijf 

Vestigingsplaats 

ND-nummer 

Aantal beveiligers dat wordt ingezet 

4.  Bouwwerken 

Wilt u bouwwerken plaatsen?    Ja          Nee 

Zo ja, wilt u een van de volgende 
objecten plaatsen? 

   Podium 
    Tent 
    Overkapping 
    Ander groot bouwkundig object zoals een tribune 

Aantal personen gelijktijdig aanwezig 
in het object 

Van bouwwerken levert u een tekening en berekening van de tent of bouwkundige constructie aan bij 
deze aanvraag. 

5.  Tijdelijke inrichting 
Komt er een tijdelijke inrichting? Zoals 
een evenemententerrein, 
kampeerterrein of grote tent waar 
meer dan 50 personen in (kunnen) 
verblijven. 

   Ja        Nee 

Van een tijdelijke inrichting stuurt u bij de aanvraag een plattegrond en een indelingstekening mee. Dat 
kan door middel van het selecteren van een bestand op een schijf via onderstaande knop bladeren of 
door deze apart bij de gemeente in te leveren. 

6.  Verkeer 

Welke locaties worden gebruikt als 
parkeergelegenheid? 

Voor het aangeven van parkeerbegeleiding, verkeersregelaars, de route en/of de afsluiting voegt u een 
plattegrond toe. 

Worden er personen ingezet voor 
parkeerbegeleiding?    Ja        Nee 

Zo ja, aantal personen ingezet voor 
parkeerbegeleiding 

Geeft u op de plattegrond duidelijk aan op welke locaties u deze personen inzet. 



Worden er verkeersregelaars ingezet 
op de openbare weg?    Ja        Nee 

Zo ja, aantal personen ingezet als 
verkeersregelaars 

Geeft u op de plattegrond duidelijk aan op welke locatie(s) u deze personen inzet. Bij het inzetten van 
verkeersregelaars moet u voldoen aan de Regeling Verkeersregelaars 2009. Meer informatie over de 
instructie voor verkeersregelaars vindt u op verkeersregelaarsexamen.nl. 

Wordt er gebruik gemaakt van een 
route of vindt er een optocht plaats? 

   Ja        Nee 

Geeft u op de plattegrond duidelijk aan hoe de route loopt en op welke locatie(s) u verkeersregelaars 
inzet. 

7.  Eten en drinken 
Wilt u tijdens het evenement tegen 
betaling zwak alcoholische drank 
verstrekken? 

   Ja           Nee 

Voor verstrekking van zwak alcoholische dranken moet een ontheffing artikel 35 van de Drank- en 
Horecawet worden aangevraagd. Meer informatie vindt u op uitgeest.nl/ontheffing-alcoholwet. Daar kunt 
u de ontheffing ook digitaal aanvragen 

Worden er etenswaren verkocht?    Ja     Nee 

Zo ja, wordt er gebruik gemaakt van 
bak- en braadinstallaties 

   Nee 
   Ja, elektrisch 
   Ja, op gas 

Wordt er gebruik gemaakt van een 
barbecue? 

   Nee 
   Ja, elektrisch 
   Ja, op gas 
   Ja, op houtskool 

8.  Gezondheid en hygiëne 

Op welke manier wordt de EHBO 
georganiseerd? 

Naam organisatie 

Aantal EHBO-ers 

Aantal BHV-ers 
Wordt er gebruik gemaakt van 
vernevelingsbronnen, zoals 
bubbelbaden en fonteinen? 

   Ja     Nee 

Wordt er gebruik gemaakt van een 
tijdelijk waterleidingssysteem    Ja     Nee 

Zo ja, welk waterleidingsbedrijf regelt 
dit? 

https://www.verkeersregelaarsexamen.nl/
https://www.uitgeest.nl/aanvragen-en-regelen/ontheffing-alcoholwet/


9.  Milieu 

Zijn er gasflessen aanwezig?    Ja     Nee 

Zo ja, aantal gasflessen 

Inhoud in liters 

Soort gasfles    LPG 
   Buthaan/propaan 
   Anders 

Vindt er opslag plaats van gasflessen?    Ja     Nee 
Wordt er gebruik gemaakt van een 
pyrotechnische installatie?    Ja     Nee 

Is er een aggregaat aanwezig?    Ja     Nee 

Zo ja, brandstofsoort    Diesel 

   LNG 

De locatie van de aggregaat moet u op de plattegrond aangeven 

Zijn er gevaarlijke stoffen aanwezig?    Ja        Nee 

Zo ja, welke gevaarlijke stoffen? 

10. Muziek 

Wilt u muziek ten gehore brengen?    Ja       Nee 

Zo ja, op welke tijden? 

Als er muziek wordt gedraaid dan moet u een geluidsplan aanleveren waarin vermeld wordt welk soort 
muziek, locatie en tijdstip soundcheck. 

11. Afval 
Wordt er afvalscheiding toegepast 
voor papier/karton, plastic, glas en 
restafval? 

   Ja          Nee 

12. Attracties, speeltoestellen, vuurwerk 
Wordt er gebruik gemaakt van 
attracties en/of speeltoestellen?    Ja     Nee 

Wilt u vuurwerk afsteken tijdens het 
evenement?    Ja     Nee 

Leveren en afsteken van vuurwerk mag alleen worden verzorgd door een (door het Ministerie van Veiligheid en 
Justitie) erkend vuurwerkbedrijf. Het bedrijf moet voor het gebruik van vuurwerk een vergunning aanvragen bij 
de provincie Noord-Holland. Meer informatie over vergunningen vuurwerkbedrijven. 

https://www.noord-holland.nl/Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/V/Vuurwerk_bedrijfsvergunning


13. Overnachten 

Wordt er overnacht op het terrein?   Nee 
  Ja, door bezoekers / toeschouwers / deelnemers 
  Ja, door medewerkers van de organisatie 

Zo ja, door hoeveel personen? 

Wat is de locatie van overnachting? 

Bijlagen bijvoegen 
Op basis van de door u ingevulde gegevens moet u bijlagen toevoegen. Als u de bijlagen niet 
volledig aanlevert, kan dat vertraging opleveren in de behandeling.  

Het kan zijn dat wij naast deze bijlagen nog extra documenten nodig hebben. U ontvangt dan zo 
snel mogelijk een verzoek om deze op te sturen. 

• Veiligheidsplan
• Gezondheidsplan
• Risico analyse
• Verkeersplan

Plattegrond omgeving 
• Plattegrond omgeving met locaties parkeerbegeleiding.
• Plattegrond omgeving met locaties verkeersregelaars.
• Plattegrond omgeving met route/optocht.
• Plattegrond omgeving met afsluiting.
• Plattegrond omgeving met locatie aggregaat.

Plattegrond tijdelijke inrichting/evenemententerrein 1:1000 
• Afstand van de tijdelijke inrichting tot de omliggende bouwwerken.
• Calamiteitenroutes voor de hulpdiensten.

Indelingstekening 1:100 met hierop aangegeven 
• Afmeting van de tijdelijke inrichting
• Objecten die geplaatst worden (tenten, podia, kraampjes, tribune, geluidsboxen, speelattributen, etc)
• Plaats van de in- en uitgangen met bijbehorden deurbreedte en draairichting
• Plaats van bijzondere activiteiten als bakken, barbecueën, frituren, vuurwerk, open vuur etc
• (Opslag)plaats van gasflessen
• Nood- en oriëntatieverlichting
• Vluchtroute-aanduiding
• Draagbare brandblusapparaten
• Deuren die zonder sleutel of ander los voorwerp te openen zijn
• Sanitaire voorzieningen
• Tappunten
• Aanvraag ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet.
• Tekening en berekening van de tent of bouwkundige constructie.




