
Melding incidentele festiviteit  
Burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe 
Afdeling Vergunningverlening / APV 
Postbus 20 
4043 ZG  OPHEUSDEN 

1. Uw gegevens
Naam

Adres

Postcode en plaatsnaam

Telefoonnummer

E-mail adres

Datum

Tijdsduur

Omschrijving

Live muziek / DJ

Aantal personen

Doelgroep
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2. Waar vindt de incidentele festiviteit plaats
Naam (horeca) inrichting

Adres

3. Nadere gegevens festiviteit

4. Maatregelen ter voorkoming van overmatige hinder of geef aan waarom maatregelen achterwege kunnen blijven

5. Bijzonderheden, die voor de gemeentelijke beoordeling van de voorgenomen festiviteit van belang kunnen zijn

*) wanneer er verlenging openingstijden horecabedrijf nodig is, geeft u met de ondertekening van dit formulier aan dat u de burgemeester 
vraagt om een ontheffing sluitingsuur horeca- en verlofbedrijven (Algemene Plaatselijke Verordening artikel 2.29; leges € 25,00)

uur *uur   totvan

(geschat aantal aanwezigen/bezoekers)

(bijv. jongeren)

Algemene Plaatselijke Verordening,  art. 4.3



6. Ondertekening

HandtekeningPlaatsnaam

Datum
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N.B. 
Het kennisgevingsformulier wordt alleen in behandeling genomen als dit volledig ingevuld en ten minste twee weken voor de aanvang van 
de festiviteit is ingeleverd. De burgemeester kan een incidentele festiviteit verbieden als naar zijn oordeel de woon-leefsituatie in de  
omgeving van de inrichten en/of de openbare orde op ontoelaatbare wijze wordt beïnvloed. 
 
U ontvangt uiterlijk binnen 14 dagen een schriftelijk reactie op uw melding.
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