AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING/ONTHEFFING/MELDING (ALGEMEEN)
Vereniging/Organisatie/
Bedrijf

:_______________________________________________________

Naam aanvrager

:_______________________________________________________

Adres

:_______________________________________________________

Postcode

:_______________________________________________________

Woonplaats

:_______________________________________________________

Telefoon

: werk _________________________privé ____________________

Mobiel (eventueel)

:_______________________________________________________

E-mail

:_______________________________________________________

Verzoekt om vergunning/ontheffing op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor:
□

Buurtfeest (er wordt een tent geplaatst voor meer dan 150 personen of een weg afgesloten;
anders is het een meldingsplichtig evenement, dat u via onze website kunt aanvragen)

□

Evenement, verwacht bezoekersaantal: ___________personen

□

Muziek

□

Rommelmarkt/snuffelmarkt

□

Rondrit met een geluidswagen

□

Terras: ___ m²

□

Standplaats tijdelijk/vast
Afmetingen van de kraam:_____________________________________
Vaste standplaats: kopie paspoort of identiteitskaart bijvoegen

Melding
□ Collecte/actie: soort actie __________________________________________________
□

Betoging

Winkeltijdenverordening
□ Ontheffing van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden
Beschrijving van de activiteit _________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Plaats van de activiteit
__________________________________________________________________________
Versie 7; 11-01-2018

Wilt u gebruik maken van de openbare weg?

□ de weg afsluiten

Zo ja, wat wilt u doen?

Ja / nee

□ parkeerverbod instellen

Om welke weg of wegen gaat het? ___________________________________________________
Wanneer wilt u de weg gebruiken en tot hoe lang? ______________________________________
(op een situatietekening aangeven waar de weg afgesloten moet worden of het parkeerverbod moet komen)
Zijn er verkeersregelaars nodig?

ja/nee

Verkeersregelaars moeten een cursus volgen via internet. U kunt de cursus pas gaan volgen nadat u van ons
toestemming hebt gekregen.
Aantal in te zetten verkeersregelaars: _________________________________________
Wilt u gebruik maken van een tent?

ja/nee

□

aantal bezoekers gelijktijdig in de tent is 150 of minder

□

aantal bezoekers gelijktijdig in de tent is meer dan 150 (apart vragenformulier tent invullen)

Bezoekersaantal tent __________________________________________
Wilt u drank gaan verkopen?

ja/nee (bij ‘ja’ vragenformulier art. 35 Drank en Horecawet invullen)

Gaat u een geluidsinstallatie gebruiken, muziek draaien of is er live-muziek?
Gaat u ter plekke eten klaarmaken (bakken of braden)?

ja/nee

ja/nee

Data van de activiteit van __________________ tot en met ________________________
van _______________uur tot en met ______________________uur
Toelichting _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Dit is een jaarlijks terugkerende activiteit

ja/nee

Contactpersoon tijdens activiteit
__________________________________________________________________________
Telefoonnummer tijdens activiteit ____________________________________________
Plaats _______________________________

Handtekening

Datum _______________________________
Dit formulier inleveren bij de Publiekswinkel, Marktstraat 1, 7271 AX Borculo.
Voor vragen en/of informatie kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel, tel. 0545 – 250 250
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