
 

 

 

Meldingsformulier evenementen met (door)lopende vergunning 
 

Bestaande vergunning 

Indien u een doorlopende of meerjarige 

vergunning heeft voor het organiseren 

van een evenement volgens artikel 2:25 

lid 1 van de Algemene plaatselijke ver- 

ordening dan hoeft u geen nieuwe ver- 

gunning aan te vragen. Gedurende de 

geldigheid van de evenementenvergun- 

ning dient u voorafgaand aan het eve- 

nement wel dit meldingsformulier in te 

vullen. Alleen zeer ondergeschikte wijzi- 

gingen ten opzichte van uw evenemen- 

tenvergunning zijn toegestaan. Anders 

dient u alsnog een nieuwe evenemen- 

tenvergunning aan te vragen. Dit dient 

u minimaal 8 weken voor het evene- 

ment te doen. 

 

Nieuwe vergunning 

Indien u geen doorlopende vergunning 

heeft dan dient u een (nieuwe) evene- 

mentenvergunning aan te vragen. Hier- 

voor kunt u het formulier ‘aanvraagfor- 

mulier evenementen’ gebruiken. Voor 

kleine evenementen is een melding vol- 

doende. Hiervoor kunt u het formulier 

‘meldingsformulier kleine evenementen’ 

gebruiken. 

 

Dit formulier dient uiterlijk 12 weken 

voor aanvang van het evenement in 

bezit van de gemeente te zijn. 

Uw evenement 

Wilt u tijdens uw evenement zwakalcohol- 

houdende drank schenken, dan heeft u een 

ontheffing artikel 35 van de Drank- en Ho- 

recawet nodig. 

Ook voor het gebruiken van verkeersrege- 

laars heeft u wel nog een aanstellingsbe- 

sluit nodig. Deze formulieren hiervoor kunt 

u vinden op www.wijchen.nl 

 

Indien u geen bericht heeft ontvangen na- 

mens de burgemeester dan kan het eve- 

nement plaatsvinden zoals gemeld. 

 

U dient zich wel te houden aan de voor- 

schriften zoals opgenomen in uw evene- 

mentenvergunning. 

 

Meldingsformulier opsturen 

U kunt het formulier opsturen naar: 

Gemeente Wijchen 

APV/Bijzondere Wetten 

Postbus 9000 

6600 HA WIJCHEN, of mailen naar 

apv@wijchen.nl 

Als u vragen heeft 

U kunt ons bereiken op 088 432 7988 van 

ma t/m do van 10.00 tot 12.00 uur en van 

14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 

tot 12.00 uur of apv@wijchen.nl 

http://www.wijchen.nl/
mailto:apv@wijchen.nl
mailto:apv@wijchen.nl


 

 

Meldingsformulier evenementen 

Gegevens van de melder 

Naam onderneming/organisatie  

Nummer Kamer van Koophandel  

Statutaire naam  

Straat en huisnummer  

Postcode en plaats  

Indien afwijkend postadres 

Straat en huisnummer 

Postcode en plaats 

 

Contactpersoon  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

 

Gegevens evenementenvergunning 

Datum 
 

Kenmerk 
 

 

Gegevens evenement 

Naam evenement 
 

Datum 
 

Aanvangs- en eindtijd 
 

Locatie/route 
 

Aantal deelnemers/bezoekers 
 

Eventuele wijzigingen ten 

opzichte van vergunning 

 

Let op: alleen zeer ondergeschikte wijzigingen ten opzichte van uw evenementenvergunning 
zijn toegestaan. Anders dient u alsnog een nieuwe evenementenvergunning aan te vragen. 

Dit dient u minimaal 8 weken voor het evenement te doen. 

 

Ondertekening 

Datum 
 

Handtekening  

 


