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Met dit formulier kunt u een melding doen voor het organiseren van een klein evenement als bedoeld 
in artikel 2:25, tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Geertruidenberg 2015. Onder 
klein evenement wordt verstaan een straatfeest of buurtbarbecue op een dag. 
 
Op het meldingformulier dient u aan te kruisen wat van toepassing is. Indien één van de vragen met 
“nee” beantwoord wordt, is een melding niet voldoende maar moet een vergunning worden 
aangevraagd. Wanneer u vragen heeft bij het invullen van het formulier kunt u contact opnemen met 
mevrouw S. Hunck of  
mevrouw D. Schroot onder telefoonnummer 14 0162 
 
Het ingevulde meldingformulier kunt u sturen naar: 

Burgemeester van de gemeente Geertruidenberg 
Cluster Gemeentewinkel  
Postbus 10.001 
4940 GA RAAMSDONKSVEER 

 
1. Gegevens van de melder/organisator: 
 
Naam en voorletters    :…………………………………………...................... 
Correspondentieadres    :…………………………………………...................... 
Postcode en plaats    :…………………………………………...................... 
Telefoonnummer privé    :…………………………………………...................... 
Telefoonnummer tijdens kantooruren  :…………………………………………...................... 
Faxnummer     :…………………………………………...................... 
E-mail adres     :…………………………………………...................... 
 
2. Kan volstaan worden met een melding? 
 

a. het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 100 personen; 

□ ja  □ nee  

b. het evenement vindt plaats tussen 10.00 uur en 24.00 uur of op zondag tussen 13.00 uur en 24.00 
uur; 

□ ja  □ nee      

c. er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 07.00 uur of na 24.00 uur; 

□ ja  □ nee  

d. het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of vormt anderszins 
geen belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten; 

□ ja  □ nee  

e. er worden slechts kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m² per object; 

□ ja  □ nee  

f. er is een organisator; 

□ ja  □ nee  

g. de organisator heeft uiterlijk 8 weken voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft 
gedaan aan de burgemeester. 

□ ja  □ nee  
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3. Locatie en datum voorgenomen evenement 

Locatie      :…………………………………………...................... 

Datum      :…………………………………………...................... 
Tijdstip      : van........uur tot……..uur…………………………. 

4. Contactpersoon tijdens evenement 

Naam en voorletters    :…………………………………………...................... 
Telefoonnummer     :…………………………………………...................... 

 

5. Ondertekening 

 
Melder/organisator verklaart deze aanvraag volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. 
 
Plaats      : …………………………………………......................
    
Datum      : …………………………………………......................
     
 
 
Handtekening melder/organisator  : …………………………………………...................... 

 

De burgemeester kan binnen 14 dagen na ontvangst van de melding besluiten het organiseren van 
een evenement als bedoeld in het tweede lid te verbieden, indien daardoor de openbare orde, de 
openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt. 

 


