Meldingsformulier incidentele festiviteiten
In artikel 4.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat dat in een inrichting maximaal 12 incidentele festiviteiten per
kalenderjaar mogen worden gehouden. Hierbij zijn de met name genoemde geluidsvoorschriften uit het Besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) niet van toepassing, mits de houder van de inrichting ten minste 2 weken voor de aanvang
van de festiviteit hiervan melding heeft gedaan bij het college.
Dit formulier volledig invullen en sturen aan: burgemeester en wethouders van Raalte, t.a.v. Team Vergunningen & Handhaving,
APV/ Bijzondere Wetten, Postbus 140, 8100 AC Raalte.

Deze melding wordt gedaan door:
naam houder van de inrichting/ onderneming /instelling: ________________________________
naam inrichting/ onderneming /instelling: ___________________________________________
adres inrichting/ onderneming /instelling: ___________________________________________
postcode en woonplaats: ________________________________________________________
K.v.K.-nummer:

______________________________________________________________

Tel.nr. : ______________________________________________________________________
e-mailadres : _________________________________________________________________
Aanvullende gegevens festiviteit?
Locatie: ______________________________________________________________________
Aard van de festiviteit (1: ________________________________________________________
Naam van de band, DJ, zanger: __________________________________________________
Datum festiviteit: _______________________________________________________________
Aanvangstijd:__________________________________________________________________
Eindtijd: _____________________________________________________________________
Met deze melding verklaar ik te voldoen aan de voorwaarden en kennis te hebben genomen van de informatie op
de achterzijde van dit formulier.

Handtekening: ________________________________________________________________
Datum: ______________________________________________________________________

(1: b.v. mechanische muziek, het geven van een karaokeshow, live band of een toernooi met gebruik van een omroepinstallatie.
(2: Bij activiteiten op een buitenterrein kan de festiviteit gezien worden als een evenement . Is dit aan de orde is, dan geldt het
evenementenbeleid en het geluidbeleid bij evenementen.
(3: b.v. geluidwerende voorzieningen, geluidbegrenzer, een dranger op de toegangsdeur e.d.

Informatie
Voorwaarden die gelden voor het houden van een incidentele festiviteit:
 U moet de direct omwonenden van de inrichting ten minste 2 weken voor
aanvang van de festiviteit hierover informeren. Deze mededeling omvat
een zakelijke weergave van de festiviteit en een telefoonnummer zodat
hinder of overlast aan u gemeld kan worden.
 Als u muziekgeluid ten gehore brengt, moeten ramen en deuren gesloten
blijven met uitzondering van het onmiddellijke doorlaten van personen of
goederen.
Aanvullende informatie:
 Een onvolledig ingevuld meldingsformulier wordt buiten behandeling
gelaten.
 Een te laat ingediend meldingsformulier kan buiten behandeling gelaten
worden.
Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan het doen van deze melding.
Bezwaarmogelijkheden
Als uw melding door ons niet wordt geaccepteerd, ontvangt u hiervan schriftelijk
een besluit. Bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u daartegen binnen zes
weken na de dag van verzending een bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte, Postbus 140, 8100 AC
Raalte. Dit bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op.
U kunt de voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank ZwolleLelystad, Postbus 10067
8000 GB Zwolle (Tel: 038-8884444) verzoeken een voorlopige voorziening te
treffen als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Voorwaarde is dat u ook een bezwaarschrift hebt ingediend.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van bezwaar.

