
                                
MELDINGSFORMULIER VOOR EEN EVENEMENT  

(als bedoeld in artikel 2:25 lid 5 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bergen 2019)  

 
dit formulier uiterlijk 7 werkdagen voor aanvang van het evenement indienen 
 
 
 

naam    ______________________________________________________ 

KvK/BSN-nummer  ______________________________________________________ 

adres    ______________________________________________________ 

postcode en woonplaats ______________________________________________________ 

telefoon overdag  ______________________________________________________ 

e-mail    ______________________________________________________ 

meldt evenement namens ______________________________________________________ 

 

 

 JA NEE 

a) aan het evenement nemen maximaal 100 personen deel   

b) het evenement vindt gedurende één dag plaats   

c) het evenement vindt niet plaats in een gebouw maar in de open lucht   

d) het evenement vindt plaats op maandag t/m zaterdag tussen 07.00 uur en   
    24.00 uur of op zondag tussen 13.00 uur en 24.00 uur 

e) het evenement omvat niet meer dan twee straten   

f)  tijdens het evenement wordt na 23.00 uur geen live- en of versterkte muziek   
    ten gehore gebracht 

g) het evenement vindt niet (deels) plaats op de rijbaan (brom)fietspad of   
    parkeerplaats en vormt ook niet anderszins een belemmering voor verkeer 
    en hulpdiensten 

h) ten behoeve van het evenement worden maximaal 2 kleine objecten met een  `      
    oppervlakte van minder dan 10 m2 per object per straat geplaatst 

i)  tijdens het evenement wordt geen open vuur gestookt   

j)  tijdens het evenement wordt geen vuurwerk afgestoken   

k) voedselverstrekking (indien van toepassing) vindt plaats op een hygiënische   
    wijze en de opslag ervan is voldoende gekoeld en deugdelijk 

l)  de brandveiligheid wordt in acht genomen en er zijn voldoende blusmiddelen          
    aanwezig 

m) de toegankelijkheid van omliggende panden en percelen wordt niet    
     belemmerd en brandkranen zijn bereikbaar 

n)  tijdens het evenement wordt geen (zwak) alcoholhoudende drank verstrekt   
     anders dan om niet 

 

Indien één van bovenstaande vragen met “nee” is beantwoord, is een melding niet voldoende en 
is een vergunning nodig.  

 

 

 

1) MELDER/ORGANISATIE 

2) KAN WORDEN VOLSTAAN MET EEN MELDING? BEANTWOORD  U  ONDERSTAANDE VRAGEN 



 

 

Korte beschrijving van het evenement (bijvoorbeeld: buurtfeest, wat gaat u doen?) 

 

 

 

 

Locatie waar de activiteiten plaatsvinden: (situatietekening (bv via Google Maps) bijvoegen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum evenement       ___________________ van___________ uur  tot ___________ uur  

Datum opbouw            ___________________ van___________ uur  tot ___________ uur  

Datum afbraak             ___________________ van___________ uur  tot ___________ uur  

 

 

 
Contactpersoon organisatie: ___________________________________ 

Gedurende het evenement bereikbaar op______________________ (telefoonnummer mobiel) 

 

 

 
Aanvullende informatie die van belang is voor de melding 

 

 

 

 

 

 

Melder verklaart dat het formulier naar waarheid is ingevuld 

 

datum      ___________________________  handtekening _____________________________ 
 
 

Informatie bij team APV: (072) 888 00 00 of via APV@debuch.nl 
bezoekadres:Jan Ligthartstraat 4, Alkmaar Postadres: Postbus 175, 1860 AD Bergen (NH) 

3) BESCHRIJVING VAN HET EVENEMENT EN LOCATIE 

4) DATUM EVENEMENT 

 

 

5) CONTACTPERSOON 

6) AANVULLENDE GEGEVENS 

 

7) ONDERTEKENING 


