
 

 
 
 

 
Checklist evenementen 
 
Zoals u weet moet voor een festiviteit c.q. evenement een vergunning worden aangevraagd. Echter 
voor een aantal evenementen zoals een buurt- of straatfeest, kleine optochten,  voorstellingen, 
sportevenementen, etc. geldt alleen een meldingsplicht. Om te bepalen onder welke categorie het 
door u geplande valt kunt u het beste het onderstaande schema helemaal volgen. 
 

Te volgen stappen Antwoord JA Antwoord Nee 

1. Is de datum waarop het evenement wordt gehouden over 3 
weken of later? 
 

Ga naar 2 Ga naar A 

2.   Wordt er alcoholhoudende drank genuttigd? Ga naar 3 Ga naar 4 

3.   Zijn er meer dan 200 personen gelijktijdig aanwezig? Ga naar E Ga naar M 

4.   Zijn er meer dan 1000 personen gelijktijdig aanwezig? Ga naar E Ga naar M 

5.   Duurt de activiteit langer dan 2 aaneengesloten dagen  Ga naar E Ga naar vraag 
6 

6.   Bedraagt de totale oppervlakte van de tijdelijke bouwsels meer 
dan 200 m2 (tent, overkapping)? 

Ga naar E Ga naar vraag 
7 

7.   Wordt het evenement gehouden op de Markt te Reuver, Beesel 
of Offenbeek? 

Ga naar I Ga naar vraag 
8 

8.   Wordt er een doorgaande weg afgesloten? Ga naar I Ga naar vraag 
9 

9.   Duurt de activiteit langer dan 2 aaneengesloten dagen?  Ga naar E Ga naar M 

10. Is op de datum en het tijdstip waarop het evenement zal     
plaatsvinden al een evenement gemeld of een 
evenementvergunning verleend voor dezelfde locatie? (zie 
hiervoor Evenementenkalender op gemeentelijke website) 

Ga naar A Ga naar vraag 
11 

11. Worden er dieren gebruikt in welke zin dan ook? Ga naar I Ga naar M 

 

Wat moet ik doen? 
 
A    Het evenement kan wellicht niet doorgaan. Neem contact op: tel. 077-4749292 
 
M   Voor het evenement moet het formulier ‘Melding evenementen’ worden ingevuld. 
 
I    Informatie inwinnen bij tel. 077-4749292. 
 
E    Er is een evenementvergunning nodig. Vul het ‘aanvraagformulier evenementvergunning’ in.     
 
 
 
 
 
Voor informatie 
Klantenbalie gemeente Beesel 
    077-474 92 92 (maandag t/m donderdag van 09.00-16.00 uur) 


