Evenementen

gemeente Steenbergen

Wat moet ik regelen met de gemeente?

Heb je een plan voor een evenement in de gemeente Steenbergen? Dan helpen de gemeente
en het Evenementen Platform Steenbergen je graag jouw evenement tot een succes te maken!
Er kan tijdens de organisatie een boel op je af komen, dit schema helpt je inzicht te geven in
wat je moet afspreken en regelen met de gemeente.

Evenementen

In onze zogeheten ‘nadere regels evenementen’ staan de regels die gelden
voor alle evenementen in onze gemeente, klik hier om er meer over te lezen
Minder dan
250 aanwezigen?

Van 09.00
tot 23.00 uur?

Maximaal
geluidsniveau?

Objecten
kleiner dan 50m2?

Geen belemmering
voor hulpdiensten?

Kun je elk vakje aankruisen?
Ja? Dan is het evenement een klein evenement Nee? Dan is het een groot evenement

GROOT

KLEIN

evenement

evenement

Wist je ook dat het melden van
een klein evenement altijd gratis is?

1
2

1

Aanvragen vergunning
Het aanvragen moet
minimaal 12 weken van te voren

Melden evenement
Het melden moet
minimaal 2 weken van te voren

2

Aanvraagformulier vergunning
Compleet?

Meldingsformulier

Door je evenement voor
1 november bij het Evenementen
Platform te melden zorg je
ervoor dat deze op de
evenementenkalender komt

Niet compleet?
Aanvraag aanvullen

Akkoordverklaring
van de burgemeester

3

Risicoscan

Eventueel vooroverleg

Zorg ervoor dat je je omgeving
informeert en maak je
telefoonnummer kenbaar

Dit gebeurt samen
met hulpdiensten

4

A. Weinig risico
B. Verhoogd risico
C. Risicovol

Toetsing door burgemeester,
brandweer en politie
Er wordt getoetst op openbare orde, veiligheid,
volksgezondheid en bescherming milieu

5

Verlenen vergunning
Naast de nadere regels evenementen
gelden nog de maatwerkvoorschriften
die in de vergunning staan

Extra informatie over een klein evenement?

Lees hier meer

Heb je hierna nog vragen?
Het evenementenloket van de gemeente Steenbergen
helpt je graag. Neem contact op of kom eens langs!

Wist je dat het aanvragen
van een evenement gratis
is voor verenigingen en
stichtingen?

Extra informatie over een groot evenement?

Lees hier meer

Tijdens kantoortijden:

14 0167

evenementenloket@gemeente-steenbergen.nl

