Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld
van de vergunningplicht
Algemeen
1. De aanwijzingen van de politie, brandweer en de gemeente dienen stipt en onmiddellijk te
worden opgevolgd;
2. Er moet altijd onbelemmerd doorgang mogelijk zijn voor een ambulance, politieauto en
brandweerauto. Dit betekent dat er een rijstrook van minimaal 3,5 meter en een
doorrijhoogte van minimaal 4,2 meter beschikbaar moet zijn. Er mogen geen objecten op de
rijbaan worden geplaatst;
3. De verkeersveiligheid mag niet in gevaar worden gebracht;
4. Eventueel aanwezige brandkranen en fietsenrekken dienen voldoende bereikbaar te blijven;
5. Tijdens de opbouw en afbouw dient u rekening te houden met de omwonenden van het
terrein; er mag dan ook geen overlast voor de omgeving ontstaan;
6. Het terrein moet na afloop van de activiteit gereinigd worden van papier, afval en dergelijke.
Wanneer er afval achterblijft, worden de kosten van het verwijderen bij de organisator in
rekening gebracht;
7. elektriciteitskabels moeten veilig worden aangelegd (afplakken/afdekken);
8. het is verboden uit eigen beweging het aanwezige straatmeubilair (banken, prullenbakken,
paaltjes) te verwijderen;
9. het is verboden haringen, stalen pennen e.d. in de bestrating aan te brengen, alsmede op
andere wijze schade te veroorzaken aan de bestrating;
10. ter voorkoming van schade aan eigendommen van derden en/of van de gemeente, dienen de
benodigde voorzorgsmaatregelen te worden getroffen, waaronder een eventuele WAverzekering voor het evenement, zodat mogelijke schade kan worden verhaald;
11. de gemeente kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade, voortvloeiend
uit het gebruik van deze vergunningen en ontheffingen;
12. de vergunninghouder dient gebruikers van de in de nabijheid van het evenement gelegen
roerende zaken uiterlijk 2 weken voor het evenement plaatsvindt te informeren middels een
huis aan huis briefje om probleemsituaties te voorkomen;
13. De mogelijkheid bestaat dat een toezichthouder van de gemeente komt controleren of de
voorschriften worden nageleefd;
14. De ontvangstbevestiging van de melding of een kopie hiervan dient op verzoek getoond te
kunnen worden.
Toezicht
Direct voor, tijdens en direct na de activiteit(en) dienen er ten opzichte van het aantal
bezoekers/deelnemers voldoende personen aanwezig te zijn die alcoholvrij zijn en toezicht
houden op het verloop van de activiteiten. De personen dienen als toezichthouder
herkenbaar te zijn. Ter indicatie: per 100 aanwezige personen één toezichthouder.
E.H.B.O.
Er dienen ten opzichte van het aantal bezoekers/deelnemers voldoende mensen met een
geldig E.H.B.O.-diploma aanwezig te zijn om ter plaatse hulp te verlenen bij ongevallen.

Muziek / Geluid
1. Er mag muziek ten gehore worden gebracht, maar het ten gehore brengen van muziek mag
niet het hoofddoel van het evenement zijn;
2. Tijdens de opbouw en de afbouw mag geen muziek ten gehore worden gebracht;
3. De geluidssterkte van de muziek moet zodanig zijn afgesteld, dat er geen overlast voor de
omgeving kan ontstaan. Het geluidsniveau mag op een afstand van 10 meter van enige
geluidsbron maximaal 60 dB(A) en 75 dB(C) zijn (dit is “achtergrondmuziek”);
4. Er moet actief toezicht worden gehouden om hinder van komende en vertrekkende
bezoekers, zoals het dichtslaan van portieren, toeteren van auto’s en dergelijke, zoveel
mogelijk te voorkomen.
Parkeren
1. Deelnemers en bezoekers mogen hun auto’s en/of (brom)fietsen niet zodanig parkeren, dat
de verkeersveiligheid in gevaar komt;
2. De auto’s en/of (brom)fietsen moeten ter plaatse verwezen worden naar de nabij gelegen
parkeergelegenheden;
3. Er mag geen parkeeroverlast in de omgeving ontstaan als gevolg van het evenement;
4. Parkeren in de bermen is niet toegestaan.
Toiletvoorziening
1. Er dienen voldoende toiletvoorzieningen aanwezig te zijn. Als een toiletwagen aangesloten
wordt op de gemeentelijke riolering, dan dient aansluiting plaats te vinden op de
vuilwaterriolering. In samenspraak met de gemeente dient een goede en veilige constructie
te worden gemaakt. Na beëindiging van de lozing wordt de aansluiting gespoeld met schoon
water;
2. Als er geen gemeentelijke vuilwater riolering aanwezig is, moeten er chemische
toiletvoorzieningen worden geplaatst;
3. Er mag in ieder geval geen lozing op het oppervlaktewater of in de bodem plaatsvinden.
Brandveiligheid
Aan alle eisen met betrekking tot brandveiligheid moet worden voldaan.
Voor gebruik van een barbecue gelden de volgende voorschriften:
1. Er dienen een goedgekeurde brandblusser van min. 6 kg bij de barbecue geplaatst te
worden.
2. Bij een gasgestookte barbecue geldt dat de oranje slang niet ouder mag zijn dan 2 jaar en het
drukventiel niet ouder mag zijn dan 5 jaar.
3. De gasfles mag niet binnen een afstand van 3 meter van een straatkolk staan.
4. De barbecue/grill dient zodanig te zijn opgesteld, dat omvallen en/of omstoten moeilijk
mogelijk is.
5. De barbecue/grill moet afsluitbaar zijn door middel van een metalen plaat/deksel of
blusdeken.
6. Voor het aanmaken mag geen gebruik worden gemaakt van brandbare vloeistoffen (b.v.
spiritus, benzine enz.), anders dan hiervoor speciaal bestemde aanmaakvloeistoffen.
7. De barbecue/grill dient op voldoende afstand van gebouwen, goederen of beplanting te
worden geplaatst om gevaar van brand te voorkomen.
8. Ten einde hinder, overlast of brandgevaar tot een minimum te beperken, is het stoken van
een barbecue/grill alleen geoorloofd bij een gunstige windrichting en sterkte. Bij windkracht
5 en hoger mag niet worden gestookt.

9. Na afloop moeten nog smeulende resten hout, houtskool en/of briketten met water worden
geblust of met een laag zand worden afgedekt.
10. Brandende en/of smeulende resten mogen nooit in afvalemmers of containers e.d. worden
weggeworpen.

Bij (rommel)markten en braderieën gelden de voorschriften:
1. Bij alle kramen die kunnen worden aangemerkt als brandgevaarlijk moet een brandblusser
klaar staan. Binnen deze categorie vallen in elk geval die kramen waarbij gebruik wordt
gemaakt van gasflessen;
2. De inhoud van de brandblusser moet minimaal 6 liter (sproei)schuim of 6 kg poeder zijn;
3. In vluchtwegen en in voor ontvluchting bestemde doorgangen en uitgangen mogen geen
voorwerpen aanwezig zijn waardoor de benodigde vrije doorgang wordt verminderd of
waaraan men zich kan verwonden of die de ontvluchting kunnen verhinderen;
4. Blusmiddelen, alarmeringsmiddelen, vluchtwegen en uitgangen moeten te allen tijde goed
zichtbaar, bruikbaar en gebruik gereed worden gehouden;
5. Tussen de rijen stands, tafels, marktkramen e.d. moeten doorgangen van ten minste 2 meter
breedte worden vrijgehouden;
6. Losse vloerbedekking in de vorm van lopers, vloerkleden etc. mogen niet in de voor het
publiek toegankelijk ruimten, toe- en uitgangen, vluchtwegen en looppaden aanwezig zijn;
7. De verkooppunten die zijn ingericht voor bak- en kookdoeleinden moeten tenminste 5,00
meter vanaf de bebouwing zijn geplaatst. (deze voorwaarde geldt niet, indien de gevel van
de bebouwing geheel blind [geen ramen en deuren aanwezig] en onbrandbaar is uitgevoerd).
8. In een rij van maximaal 40 meter aan kramen dient aansluitend aan de uiterste kramen ten
minste 6 meter worden vrijgehouden van enig obstakel.
9. Tot slot dient u een plattegrond van de rommelmarkt met daarop de indeling van de
verkoopkramen vermeld, uiterlijk 2 weken voor aanvang van de activiteit in te leveren bij de
gemeente.
Aan de propaanslangen zijn de volgende voorschriften verbonden:
1. Oranje/bruin gekleurde slangen mogen maximaal 2 jaar oud zijn. Het jaar van aanmaak is op
de slang aangegeven;
2. Zwarte slangen met vaste metalen koppelingen mogen maximaal 10 jaar oud zijn. Het jaar
van fabricage is hier ingeponst op de metalen koppeling.
Diversen
Er mag geen (kamp)vuur worden aangelegd/gehouden.
Wel toegestaan is: verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke, het gebruik van een
daarvoor bestemde vuurkorf of terrashaard mits daarin geen afvalstoffen worden verbrand en vuur
voor koken, bakken en braden (barbecue), dit alles voor zover er geen gevaar, overlast of hinder
ontstaat voor de omgeving.
Attractietoestellen
Als bij de activiteit attractietoestellen aanwezig zijn of toestellen / machines als attractietoestel
worden ingezet, dan dienen deze te beschikken over een (geldig) keuringscertificaat en een merk van
goedkeuring, afgegeven door een daartoe aangewezen keuringsinstantie.

Aansprakelijkheid
De gemeente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, die als
gevolg van uw activiteiten aan personen of zaken ontstaat. U bent zelf volledig aansprakelijk voor alle
toegebrachte directe en indirecte schade op en rondom het activiteitenterrein. Schade aan
gemeente-eigendommen zal op uw kosten worden hersteld.
U wordt door het doen van een melding in geen enkel opzicht ontheven van uw wettelijke
aansprakelijkheid met betrekking tot ongevallen, dan wel in het algemeen van uw aansprakelijkheid
ten aanzien van de naleving van enig wettelijk voorschrift.

