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Aan de burgemeester van de gemeente Leusden 
Afdeling Dienstverlening 
Postbus 150 
3830 AD  LEUSDEN 
 
Voor informatie: 14 033 
 

Algemeen aanvraagformulier evenementen, feesten e.d.  
(artikel 2.24 - 2:25 Algemene Plaatselijke Verordening 2013) 

 
1. Algemene informatie 
Om de aanvraag goed en zorgvuldig te kunnen beoordelen, worden diverse adviezen 
ingewonnen. Dat neemt ongeveer vier weken in beslag. Voor grootschalige activiteiten kan 
dat zelfs oplopen tot 16 weken. Verder kan tegen elke verleende vergunning, ontheffing, etc. 
gedurende een periode van zes weken bezwaar worden gemaakt. Wilt u teleurstelling 
voorkomen, dien dan uw aanvraag op tijd in. Verder wordt u erop gewezen dat als u (met de 
voorbereidingen) begint voordat de vergunning onherroepelijk is, u dat op eigen risico doet.  
 
Het kan zijn dat de beantwoording van de vragen aanleiding geeft tot vragen, of dat er nog 
extra informatie nodig blijkt te zijn. In dat geval zal contact met u worden opgenomen. Mocht 
u naar aanleiding van dit aanvraagformulier of over de te organiseren activiteit zelf vragen 
hebben, dan kunt u contact opnemen met een medewerker van de afdeling Dienstverlening, 
telefoonnummer 14 033. 
Voor vele activiteiten hebt u toestemming van de gemeente nodig. Om het aanvragen van de 
benodigde vergunning, ontheffing, etc. te vereenvoudigen, is dit aanvraagformulier 
ontwikkeld. Niet alle vragen die in het formulier worden gesteld, zullen voor uw aanvraag van 
toepassing zijn. Deze vragen kunt u dan beantwoorden met: n.v.t.  
 
2. Gegevens van de aanvrager/ contactpersoon 
 
 
Organisatie c.q. Vereniging : 
 
(bij particulieren) Naam en Voorletters: 
 

 
 
 

M / V 

Adres: 
 

 

Postcode en plaats: 
 

 

Overdag bereikbaar op telefoonnummer: 
 

 

Faxnummer: 
 

 

E-mail: 
 

 

Gegevens contactpersoon:  
 
 
 

Banknummer / gironummer: 
(i.v.m. terugstorten eventuele borgsom) 
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3.   Gegevens van de te organiseren activiteit 
 
 
Wat bent u van plan te gaan organiseren? 
(Wij verzoeken u ivm de snelle afwikkeling van uw 
aanvraag uw omschrijving zo gedetailleerd mogelijk 
weer te geven.) 
 
 
 

Naam: 
 
Omschrijving: 
 
 
 
 
 
 
 

Wanneer vindt de activiteit plaats?  
 

Datum: 
 
Begintijd:                                       Eindtijd: 
 

Waar vindt de activiteit plaats? 
 

 

Wanneer begint u met het opbouwen van de 
activiteit? 

Datum:                                          Om:   

Wanneer bent u klaar met het afbreken van 
de activiteit? 

Datum:                                          Om: 

Hebt u de activiteit al eerder georganiseerd? 
 
Zo ja, wanneer? 

 Ja/Nee   
  

Hebt u toestemming van de eigenaar en de 
gebruiker van het terrein? (Als u een activiteit wilt 
houden op het Landgoed Den Treek of op het 
Treekerpunt, dan moet u zich richten tot het 
Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en 
Kromme Rijngebied in Utrecht, telefoonnummer (030) 
2974002.)  

Ja  /  nee  
 
 
 
Als de toestemming op schrift is gesteld, een kopie 
van de toestemming bijvoegen. 

Vindt de activiteit binnen of buiten plaats? Binnen /buiten   
Hoeveel deelnemers/bezoekers verwacht u? …………..Personen  

 
4.  Gegevens omtrent de verkeerssituatie 
 
 
Waar kunnen de deelnemers parkeren? 
 
(geef hiernaast de  locatie en het aantal plaatsen 
aan) 
 

 

Wilt u de activiteit op een weg, parkeerterrein, 
fietspad, etc houden?  
 
Zo ja, welke? 
 

Ja  /  nee  
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Wilt u een weg, fietspad, straat of deel ervan  
afsluiten?  
 
Zo ja, welke? 
 
Welke omleidingroute stelt u voor. 
 

Ja  /  nee  
 
 
 
 

Wilt u gebruik maken van een park, plantsoen 
of groenstrook? 
  
Zo ja, welke? 

Ja  /  nee  
 
 
 

Zijn er op de weg of het parkeerterrein dat u 
wilt gebruiken invalidenparkeerplaatsen 
aanwezig?  
 
Zo ja hoeveel? 

Ja  /  nee  
 
 

Loopt over de weg die u wilt gebruiken of 
afsluiten een busroute? 

Ja  /  nee  
 

 
5.  Gegevens  Horeca-activiteiten 
Voor specifieke vragen: Marjon van Dijk 14 033 
 
Bent u van plan (zwak) alcoholhoudende 
drank (waaronder bier) te verstrekken? 
  
Wilt u hiervoor een “buitentap” plaatsen?  
 
Wie gaat het verstrekken van (zwak) 
alcoholische dranken verzorgen?  
(S.v.p. naam en adres vermelden).  
 
Wilt u etenswaar verkopen ? 
Zo ja zie ook vraag 6 

 
Ja  /  nee  
 
Ja  /  nee  
 
Naam & adres:  
 
 
 
 
Ja  /  nee  
 

Voor het verstrekken van zwak-alcoholische dranken moet ook een ontheffing op 
grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet worden aangevraagd.  Deze dient u 
apart aan te vragen. 
 
6. Brandveiligheid 
Voor specifieke vragen brandweer: telefoon 088-8782120 
 
Wilt u tijdelijk bouwerk plaatsen □ Ja   ( tent)  

 
□ Nee  
indien ja geef aan soort bouwwerk: 
 
 
 

Afmetingen tent  ………..    meter x …………..meter ………..M² 
Hoeveel uitgangen heeft de tent …………  stuks 
Wat is de breedte van deze uitgangen  ………...   meter / totaal  ………...  meter     
Wat is de draairichting van de deuren  binnen     /    buiten  
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Materaal tent(en) of zeilen podium 
- klasse 4 (NEN 6065) 
- Klasse2 (NEN 6065) 
- B2          (DIN 4102 ) 
- M2         (RFP1775 ) 
- M3         aanvullende eisen 

  
 Ja  /  nee  
 Ja  /  nee   
 Ja  /  nee  
 Ja  /  nee  
 Ja  /  nee  
  

Materiaal vloer(en) T3 ( NEN 1775)  Ja  /  nee  
Situatieschets bijvoegen op schaal (plus voorzieningen) 
Indien gebruik wordt gemaakt van een tent/tenten: kopie certificaat m.b.t. de bijdrage 
aan de brandvoorplanting als bijlage bij deze aanvraag voegen. 
Blusmiddelen:zijn deze goedgekeurd? 
 

 Ja  /  nee  
□ Poeder 6kg.……..stuks 
□ Schuim 6kg.……..stuks 

Per 150 m²                    >>           1 blusmiddel (6kg) 
Bij elk kook-/bakpunt  >>           1 blusmiddel 
Hoeveel personen laat u toe in de tent ? ……..aantal zitplaatsen 

 …….aantal staplaatsen 
Wilt u stoelen plaatsen ? 
Zijn de stoelen koppelbaar  
Is er een stoelenplan (bijlage toevoegen) 

Zo ja, hoeveel? ……..stuks 
 Ja  /  nee  
 Ja  /  nee  

Wilt u koken, bakken en braden? (frituren alleen in bakwagens) 
Staat u minimaal 2 uit gevel?  
Zijn de gasslangen niet ouder dan 2jaar? 
Staat er een goedgekeurde blusser ? 
Maakt u gebruik van brandstof  
- aantal flessen vermelden  
Wilt u (een) bakwagen(s) plaatsen  
Is deze gekeurd door de brandweer  
Staat de bakwagen minimaal 5 m uit de bebouwing? 

 Ja  /  nee  
 Ja  /  nee  
 Ja  /  nee  
 Ja  /  nee  
 Ja  /  nee  
Vast / vloeibaar / gas  
 Ja  /  nee  
 Ja  /  nee  
 Ja  /  nee  

NB. voor het bakken en braden in tenten is de goedkeuring van de brandweer nodig 
(kopie certificaat toevoegen) 
Is er (transparante) noodverlichting aangebracht? 
Wilt u versiering aanbrengen ? 
Hangt deze op minimaal 2.50m van de vloer? 
Is deze versiering tegen brand behandeld? 
Is er een certificaat aanwezig ? 
Voldoet deze versiering aan de NEN 6065 norm/klasse 2 ? 
Hangt de versiering vrij van warmtebronnen? 

Ja  /  nee  
Ja  /  nee  
Ja  /  nee  
Ja  /  nee  
Ja  /  nee  
Ja  /  nee  
Ja  /  nee  

Wilt u een aggregaat plaatsen? 
Staat deze 5m uit de bebouwing? 
Is er een aardpin aanwezig? 

Ja  /  nee  
Ja  /  nee  
Ja  /  nee  

bereikbaarheid 
Is de rijloper voor hulpdiensten minimaal 3.50m breed? 
Hangen de voorzieningen boven de rijloper op minimaal 4.50m 
boven straatniveau? 
Zijn de brandkranen vrijgehouden? 

 
Ja  /  nee  
 
Ja  /  nee  
Ja  /  nee  
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7.  Geluid en Licht 
Voor specifieke vragen Peter van der Heijden 14 033 
 
Wilt u muziek ten gehore brengen? 
Zo ja - wilt u dit binnen/buiten of beide?  
         - Versterkte of onversterkte muziek? 
         - Levende of mechanische muziek? 
         - Soort/ genre muziek? 
 
Verwacht gemiddeld geluidsniveau 

- 70 dB(A) of minder  
- Tussen 70en 82 dB(A) 
- Maximaal 85 dB(A) 
 

Locaties en tijden zijn? ( Muziek dient ten alle 
tijden na 23:00 teruggedraaid te zijn tot 
achtergrondmuziek) 

Ja  /  nee  
Binnen / buiten / beide  
Versterkte / onversterkte  
Levende / mechanisch   
………………………….. 
 
 
Ja  /  nee  
Ja  /  nee  
Ja  /  nee  
 
Datum …………….. locatie …………………. 
Van …..uur tot ……….uur 

 
 
8. Toiletvoorziening 
 
Wordt er een toiletvoorziening geplaatst? 
Zo ja : 
                  -  soort  : 
                  - aantal : 
                  - locatie: 
Dit dient u zelf te regelen! 

Ja  /  nee  
 
chemisch / via riolering  
……….stuks 
……………………… 

 
 
9. Overige gegevens 
 
Zijn er tijdens de activiteit personen met EHBO-diploma 
aanwezig? Zo ja, hoeveel? 

Ja  /  nee  
Zo ja hoeveel?   

Wilt u tijdens de activiteit heliumballonnen laten opstijgen? 
Zo ja, hoeveel? 

Ja  /  nee  
Zo ja hoeveel?   

Wilt u tijdens de activiteit een heteluchtballon laten 
opstijgen? Zo ja, vult u dan ook de vragen hieronder in. 
 
Hoeveel heteluchtballonnen wilt u laten opstijgen? 
 
 
Welk bedrijf verzorgt de ballonvaarten?  
(S.v.p. naam en adres en registratienummer invullen) 
 
 
Vanaf welke plaats wilt u de ballonnen laten opstijgen?  
(S.v.p. een situatieschets bijvoegen). 
 

Ja  /  nee  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe hebt u de schoonmaak van het terrein geregeld? Zelf   
anders, nl.: 
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9. Extra ruimte 
 
Zijn er nog dingen die u hiervoor niet kwijt kon, dan kunt u die hierna invullen. Zo nodig kunt 
u op een afzonderlijk blad vervolgen. Vermeld op dit blad uw naam en adres. 
 
 
Opmerkingen en eventuele toelichting: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Bijlagen 
 
Bij deze aanvraag worden de volgende stukken overlegd (s.v.p. aankruisen wat van 
toepassing is): 
 
� Schriftelijke toestemming van de eigenaar en gebruiker van het terrein waar de 

activiteit zal worden gehouden; 
 
� Situatieschets van de te plaatsen voorwerpen (bijvoorbeeld: kramen, tenten, 

attracties, barbecue, etc.); 
 
 
� Een inrichtingsschets van de te plaatsen tent; 
 
 
� Blad met overige van belang zijnde gegevens;  
 
 
� Anders, nl: 
 
 
N.B. De tekeningen moeten duidelijk en op schaal worden uitgevoerd. Op elke tekening 

moet een maatvoering worden opgenomen. Verder moet op elke tekening de 
omliggende bebouwing zijn aangegeven. Ook moeten alle bijlagen zijn voorzien van 
de naam en adres van de aanvrager en zijn ondertekend. 
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10. Ondertekening 
 
Ondergetekende verklaart dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.  
 
 
___________________, ____________________ 
(plaats)       (datum)  
 
 
 
________________________________________ 
(handtekening) 
 
 
P.S. Aan het in behandeling nemen van de aanvraag zijn leges verbonden. Mogelijk zijn ook 
precariorechten verschuldigd.  
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