
Infoblad evenementen in Wijchen

Vergunningen en dergelijke

1. Waar moet ik vooraf aan denken?

- Begin op tijd!
- Neem zo vroeg mogelijk contact met ons op, dan kunnen we u bijvoorbeeld informatie 

geven over de beschikbaarheid van een locatie en waar u op moet letten.
- Eerste keer? Overleg eerst met ons voordat u een aanvraag doet.
- Twijfelt u? Vraag het ons. 
2. Wanneer is een vergunning of melding nodig? 

Kijk op onze website voor uitleg hierover. Doe eventueel online een vergunningscheck. 
3. Moet ik dit iedere keer regelen?

Soms kunt u een meerjarige vergunning krijgen.
- Bij terugkerende evenementen is een meervoudige of meerjarige vergunning 

mogelijk voor maximaal 3 jaar.
- Alleen als het evenement iedere keer hetzelfde is.
- Alleen als het evenement en de aanvraagprocedure eerder goed verlopen zijn.
- Let op: u moet wel iedere keer vooraf een melding doen.
Meer informatie: evenementenbeleid

4. Wanneer moet ik een vergunning of melding indienen?

- Meldingen: uiterlijk 4 weken vóór het evenement 
- Aanvraag vergunning: uiterlijk 8 weken vóór het evenement.

5. Welke ontheffingen/vergunningen kan ik nodig hebben voor mijn evenement?

Muziek of omroepinstallatie buiten Ontheffing geluid
Schenken alcohol Ontheffing Drank- en Horecawet
Afsluiten wegen Tijdelijke verkeersmaatregelen
Evenement op zondag vóór 13.00 uur Ontheffing Zondagswet 
Rijden/parkeren in centrum Wijchen Tijdelijke ontheffing toegang centrum
Parkeren blauwe zone centrum Wijchen Tijdelijke ontheffing blauwe zone centrum
Sandwichborden plaatsen Melding sandwichbord
Evenement op een locatie in strijd met 
het bestemmingsplan

Omgevingsvergunning afwijken 
bestemmingsplan

6. Wanneer zijn verkeersregelaars nodig?

- Verkeersregelaars zijn personen die het verkeer regelen, bijvoorbeeld het stilzetten 
van het verkeer om wandelaars te laten oversteken.

- Verkeersregelaars zijn nodig als u wegen afsluit of bij grote verkeersstromen.
- U maakt zelf een inschatting of verkeersregelaars nodig zijn.
- Twijfelt u? Vraag het ons.
- Wij kunnen ook eisen dat u verkeersregelaars inzet, omdat we anders problemen 

met het verkeer verwachten. Dit beoordelen we aan de hand van uw aanvraag.
- U zorgt voor vrijwilligers of professionals.
- U zorgt voor opleiding van vrijwilligers. Zie www.verkeersregelaarsexamen.nl
- We verlenen de vergunning pas als de verkeersregelaars zijn opgeleid.
- Wat zijn géén verkeersregelaars? Personen die:

 bij een wegafsluiting staan om te voorkomen dat de hekken aan de kant 
worden gezet;

 het parkeren begeleiden buiten de openbare weg;
 op de openbare weg voorkomen dat geparkeerd wordt op plekken waar dat 

niet is toegestaan.
7. Wanneer zijn EHBO-ers nodig?

- Minder dan 1.000 gelijktijdige bezoekers:
Maak zelf een inschatting van de risico’s en of aanwezigheid van EHBO gewenst is. 
Denk aan de doelgroep en het type activiteiten (kans op blessures of ongevallen?)



- Meer dan 1.000 gelijktijdige bezoekers:
één EHBO-er per 1.000 gelijktijdige bezoekers, met een minimum van twee EHBO-ers 
voor de hele duur van het evenement.

8. Wat moet er bij mijn aanvraag zitten?

Lees het aanvraagformulier goed. Hier staat per onderdeel welke bijlagen u toe moet 
voegen. Het aanvraagformulier staat hier

9. Hoe dien ik de aanvraag in?

Bij voorkeur digitaal via apv@wijchen.nl
Of per post naar Postbus 9000, 6600 HA Wijchen 

10.Wat kost het?

- U betaalt leges voor het behandelen van uw aanvraag voor een 
vergunning/ontheffing.

- De hoogte is afhankelijk van het aantal vergunningen/ontheffingen en de omvang 
van het evenement.

- Meldingen zijn gratis.
- Commerciële evenementen op gemeentegrond betalen precario.
Meer informatie: legesverordening en precarioverordening

Praktische informatie

11.Mijn evenement op de evenementenkalender?

U kunt uw evenement aankondigen op de gemeentelijke website, alleen op uw verzoek
Meer informatie: https://www.wijchen.nl/op-bezoek/evenementenkalender_237/ 

12.Mijn evenement op de digitale informatieborden?

U kunt uw evenement aankondigen op de gemeentelijke digitale informatieborden. 
Meer informatie: https://www.wijchen.nl/wonen/alle-
onderwerpen_258/product/digitale-welkomstborden_1102.html 

13.Wat doe ik om omwonenden te informeren?

- Informeer omwonenden (en bedrijven) op tijd! Leg uit wat er gaat gebeuren, welke 
overlast omwonenden kunnen hebben en wat u doet om die te beperken. 

- Noem een telefoonnummer dat omwonenden voor en tijdens het evenement 
kunnen bellen.

14.Welke materialen kan ik van de gemeente lenen?

- U kunt materiaal lenen voor uw evenement; dranghekken, afvalbakken en 
afzetmateriaal.

- Neem op tijd contact op met de gemeentewerf. 
- Het materiaal moet u zelf ophalen, plaatsen, verwijderen en terugbrengen. Bij 

schade of vermissing van materiaal of bij verkeersovertredingen brengen wij de 
kosten in rekening. 

- U kunt ook veiligheidsvesten voor de verkeersregelaars lenen. Neem contact op 
met de gemeentewerf.

15.Heeft u stroom of water nodig?

- We hebben voor buitenevenementen een aantal elektrotechnische aansluitkasten, 
wateraansluitingen en rioolafvoersystemen. 

- Neem op tijd contact op met de gemeentewerf voor meer informatie over:
 wat is mogelijk
 wat is beschikbaar op welke plek
 wat u zelf nodig heeft 

- Haal op tijd de sleutel van de stroomkast op!
En kijk vooraf of alles werkt en of u alles heeft. Voorkom verrassingen tijdens het 
evenement.

- Denk aan een CEE stekker.
16.Heeft u behoefte aan voorbeelden of tips?

- We kunnen u in contact brengen met andere organisatoren van evenementen in 
Wijchen. U kunt dit vragen aan de vergunningverlener.



Wie helpt mij verder?

Contactgegevens per onderwerp

Vergunningen/ontheffingen

- Welk vergunningen/ 
ontheffingen 

- hoe aanvragen
- status aanvraag

Telefonisch bereikbaar:
 maandag tot en met donderdag van 

10.00 -12.00 uur en van 14.00 – 16.00 
uur.

 vrijdag van 10.00 – 12.00 uur.
t 024 751 71 11 vraag naar de 
vergunningverleners Apv
e apv@wijchen.nl

Brandveiligheid Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ)
t 088 457 58 00
e info@vrgz.nl

Lenen materiaal van 

gemeente

Gemeentewerf
Kamerlingh Onnesstraat 13, 6603 AX in Wijchen
Openingstijden:
Maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 
12.00 uur  en 13.00 tot 15.30 uur
Vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
t 024 751 71 11 vraag naar de beheerder van de 
gemeentewerf

Stroom of water in de 

voorbereiding

Sleutel is af te halen bij de gemeentewerf
Kamerlingh Onnesstraat 13, 6603 AX in Wijchen
Openingstijden:
Maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 
12.00 uur  en 13.00 tot 15.30 uur
Vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
t 024 751 71 11 vraag naar de beheerder van de 
gemeentewerf

Stroom of water 

spoedeisende problemen 

tijdens evenement

- Alleen bij calamiteiten buiten kantooruren! 
Dus niet voor zaken die u vooraf had kunnen 
regelen

- Bijvoorbeeld: storing stroomkast
- 24-uur bereikbaar

t 0900 8844
vraag naar piket gemeentelijke gebouwen 
gemeente Wijchen

Andere spoedeisende 

problemen in de openbare 

ruimte tijdens het 

evenement

- Alleen bij calamiteiten buiten kantooruren! 
Dus niet voor zaken die u vooraf had kunnen 
regelen

- Bijvoorbeeld: storing paaltjes toegang 
centrumgebied, gevaarlijke situatie door 
schade aan openbare ruimte 

- 24-uur bereikbaar
t 0900 8844 
vraag naar piket Openbare Werken gemeente 
Wijchen


