Melding barbecue/straatfeest
(artikel 2.2.2 van de Algemene plaatselijke verordening)

Onder de volgende voorwaarden kan volstaan worden met het indienen van een melding voor
een barbecue/straatfeest:
Het gaat om een ééndaags barbecue- of straatfeest in de open lucht waarbij:


het aantal bezoekers niet meer dan 100 personen bedraagt;



het evenement plaatsvindt op zondag t/m donderdag van 15.00 uur tot 23.00 uur of vrijdag
van 15.00 uur tot 23.30 uur en zaterdag van 15.00 uur tot 24.00 uur;



het feest niet meer dan 2 straten omvat;



er niet langer dan tot 23.00 uur muziek ten gehore wordt gebracht;



het feest geen belemmeringen vormt voor de hulpdiensten;



er een aanwijsbare organisator is, dit kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn;



er slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per
object zoals een kleine partytent, springkussen en een barbecuetoestel;



het geluidsniveau bij woningen in de directe omgeving ten hoogste 75 dB(A) mag bedragen.

Wanneer u niet aan bovengenoemde eisen voldoet, moet u minimaal 6 weken voor aanvang van het
evenement een vergunning (artikel 2.2.2 van de APV) aanvragen bij de afdeling Fysieke
leefomgeving, onderdeel vergunningen.
Persoonlijke gegevens
Naam aanvrager:

___________________________________________________
Adres aanvrager:

___________________________________________________
Postcode en woonplaats:

___________________________________________________
Telefoonnummer:

___________________________________________________
Email adres:
________________________________________________________
Contactpersoon tijdens het evenement:

___________________________________________________
(Mobiel) telefoonnummer bereikbaar tijdens het evenement:

___________________________________________________

De te organiseren activiteit
Locatie barbecue/straatfeest (straatnaam):

___________________________________________________
Datum barbecue/straatfeest:

___________________________________________________
Aanvang- en eindtijd:

___________________________________________________
Indien er objecten (bijvoorbeeld partytent, springkussen, barbecuetoestel) worden geplaatst dient u
een tekening bij deze melding te voegen waarop de objecten (inclusief afmeting) zijn weergegeven.
Overige voorwaarden:
1. Het formulier moet uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan het evenement zijn ontvangen om in
behandeling te worden genomen.
2. De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade toegebracht aan of
veroorzaakt door derden, die direct of indirect voortvloeit uit het evenement.
3. Eventuele aanwijzingen van gemeentelijke toezichthouders, de politie en/of de brandweer dienen
onmiddellijk en stipt opgevolgd te worden.
4. De melder moet voor, tijdens en na het evenement zorgen voor een vrije doorgang van 3,5 meter
breed en 4,2 meter hoog voor hulpverlenende instanties.
5. Brandkranen en waterwinplaatsen moeten worden vrijgehouden en bereikbaar zijn. Voor het
evenement mag geen water worden afgetapt van brandkranen.
6. Voor zover voor het evenement gebruik wordt gemaakt van particuliere gronden, wordt geacht dat
de terreineigenaar toestemming heeft verleend.
7. Na afloop van het evenement moeten de straten/groenstroken worden schoongemaakt. Als de
gemeente hiervoor zorg moet dragen, worden de kosten hiervoor in rekening gebracht bij de
aanvrager.

Ondertekening:
Plaats

Datum

___________________

____________________

Handtekening aanvrager

____________________

Dit formulier sturen naar:
Gemeente Kampen
Afdeling Fysieke leefomgeving, onderdeel vergunningen
Postbus 5009
8260 GA Kampen

of per mail: info@kampen.nl.

Indien binnen drie werkdagen na ontvangst van het meldingsformulier geen tegenbericht is
verzonden, kan het evenement zoals gemeld plaatsvinden.

