
Melding kleine evenementen 
 
Op de internetsite van de gemeente Beesel onder “digitaal loket”- formulieren of evenementen staat 
de checklist Melding kleine evenementen. Neem deze checklist eerst door om te bepalen of u in 
aanmerking komt voor een melding of dat u toch een vergunning moet aanvragen voor uw 
evenement. Moet u toch een vergunning aanvragen dan kunt u dit formulier niet gebruiken en dient u 
het formulier “Aanvraag vergunning evenementen” te gebruiken. 
 
Het formulier “Melding kleine evenementen” moet uiterlijk 3 weken voor aanvang worden ingediend bij 
de Gemeente Beesel, Klantenbalie, Postbus 4750,  5953 ZK Reuver. 
 
Als u vragen hebt over de melding kunt u terecht bij de Klantenbalie, telefoon 077-4749292. Ook als u 
vragen hebt over het afsluiten van straten etc. kunt u bij de Klantenbalie terecht. 
 
Wanneer u het formulier niet tijdig indient of het niet volledig of correct invult dan is uw melding niet 
ontvankelijk en kunnen de door u geplande festiviteiten niet doorgaan. Het niet invullen van de 
situatieschets staat gelijk met het niet volledig invullen van het formulier. 
 
De geplande activiteit wordt verboden wanneer in strijd wordt gehandeld met het door de 
burgemeester d.d. 19 oktober 2009 vastgestelde Beleidsregel evenementen gemeente Beesel 2009. 
 

Persoonlijke gegevens 
 
Naam organisator 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Doet u deze melding namens een vereniging/stichting?    □ ja □ nee 
 
Voldoet uw vereniging aan de volgende criteria: 
Plaatselijke non-profit instelling       □ ja □ nee 
Instelling heeft maatschappelijke activiteiten tot doel    □ ja □ nee 
Vrijwilligers verrichten de activiteiten      □ ja □ nee 
Er is een vrijwillig bestuur       □ ja □ nee 
 
Indien alle vragen met ja zijn beantwoord behoeft u geen legeskosten te betalen voor een 
tijdelijk verkeersbesluit, vergunning sandwichborden en loterijvergunning 
 
Naam ondergetekende  
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Straatnaam en huisnummer 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Postcode en woonplaats 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer  
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
BSN  
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
GSM-nummer  
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 



 
Email  
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Aard festiviteit (zo volledig mogelijk omschrijven) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Locatie (gebouw, plein, perceel, plantsoen/straat) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Datum/data/tijdstip(pen) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Maximum aantal personen 
 
Hoeveel personen zullen er maximaal gelijktijdig aanwezig zijn inclusief organisatie en medewerkers? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Inrichting openbare ruimte 
 
Worden er toiletwagens geplaatst?     □  Nee  

□  Ja, hoeveel? 

……………………………….. 
          
 

Wilt u een straat, plein en/of terrein afsluiten?    □  Nee 

         □  Ja, welke? 

         ……………………………….. 

 

         ……………………………….. 

 

Heeft u dranghekken nodig?      □  Nee 

□  Ja, hoeveel? 

…………………………. 

 

Wordt er bier of andere zwakalcoholische drank tegen betaling   □  Nee 

verstrekt?        □  Ja 

 

Alleen ‘Ja’ invullen, indien per consumptie moet worden afgerekend. Is dit het geval dan moet u het 

formulier ‘Drank- en Horecawet, aanvraag ontheffing als bedoeld in art. 35 Drank- en Horecawet’ 

invullen. 

 

Worden er zaken geplaatst, zoals een tent, overkapping, kraam,  □  Nee 

springkussen en dergelijke?      □  Ja 
 



Zo ja, welke, hoeveel en wat is de oppervlakte van elke inrichting? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Is er open vuur c.q. worden er bak- en braadtoestellen    □  Nee 

gebruikt?        □  Ja 
 
Zo ja, welke toestellen en brandstoffen worden gebruikt? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Worden er sandwichborden/driehoeks-                                                     □  Nee  

borden geplaatst?                               □  Ja, hoeveel? en waar? 

(max. 15 stuks in de bebouwde kom) 

……………………………….. 
          

Worden er spandoeken/banners etc.                                                         □  Nee  

geplaatst?                                           □  Ja, hoeveel? en waar? 
(over de locatie altijd vooraf contact opnemen met Team  
Klantenbalie 077-4749292)                                                                                     …………………………………… 

 
Nadere toelichting:………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Plaats en datum      Handtekening 
 
……………………………………………………                          ………………………………………….. 

 
 
 
 
Voor informatie 
Klantenbalie gemeente Beesel 
    077-474 92 92 (elke werkdag van 08.30-16.30 uur) 
 
  
 



In te vullen door de Gemeente Beesel 

 
Is de melding ontvankelijk  □  Ja  □  Nee 

 
Bestaan er bezwaren tegen de  

Voorgenomen activiteiten?  □  Ja  □  Nee 
 
Datum     …………………………………………. 
 
Behandelend ambtenaar  …………………………………………. 
 
Handtekening ambtenaar  …………………………………………. 
 

 

Situatieschets 
 
 
Bijlage meldingsformulier kleine evenementen 
 
Onderstaand kunt u een situatieschets geven van de in gebruik te nemen straat, plantsoen etc. voor 
het evenement (zoals buurtfeest etc. alsmede de situering van de tijdelijke bouwsels, zoals tent, 
overkapping, speelinrichtingen zoals bijv. een springkussen. 
 
 
 

 
 

               

 
 

               

 
 

               

 
 

               

 
 

               

 
 

               

 
 

               

 
 

               

 
 

               

 
 

               

 
 

               

 
 

               

 
 

               

 
 

               

 
 

               

 
 

               

                



 

 
 
 


