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Onderwerp: U krijgt een vergunning voor <naam festiviteit> 
 
 
Beste <meneer/mevrouw + achternaam>, 
 
U wilt <naam festiviteit> organiseren op het <adres> in <plaats>. In deze brief leest u mijn besluit 
hierover. 
 
U krijgt een vergunning voor het organiseren van <naam festiviteit> 
U mag <naam festiviteit> organiseren op <adres> in <plaats> op <datum> van <tijd> uur tot <tijd> uur.  

U leest alle voorschriften en regels voor <naam festiviteit> in de bijlage bij deze brief  
We begrijpen dat dit veel regels zijn. Maar om <naam festiviteit> goed en veilig te laten verlopen, is het 
belangrijk dat u zich aan deze regels houdt. Lees deze daarom goed door.   
 
Maak voor <datum> bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit  
In de bijlage bij deze brief leest u hoe u dat kunt doen.  
 
Meer informatie  
U kunt ons bellen op <telefoonnummer>. Of mail naar <e-mailadres>.  
  
Wij wensen u veel succes met de voorbereidingen en een heel geslaagde <naam festiviteit> toe.  
  
Met vriendelijke groet, 
namens de burgemeester van <naam gemeente>,  
 
 
<Naam medewerker>  
<Functie medewerker> 
 
 
 
 
BIJLAGEN: 

1. Voorschriften en regels voor de herfstbraderie 
2. Hoe maakt u bezwaar en waar staat het in de regels 

  

<Naam gemeente> 
<Adres> 

<Postcode + plaats> 
 

Datum brief: <datum> 
Kenmerk: <kenmerk> 
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BIJLAGE 1 

Regels tijden <naam festiviteit> 
Zorg ervoor dat u deze brief bij u heeft tijdens <naam festiviteit>. U moet deze brief laten zien als er om 
gevraagd wordt door een ambtenaar. 
 
Algemeen 

• U mag het evenement houden op <datum> tussen <tijd> en <tijd> uur op <adres> in <plaats>. 

• U heeft een tekening van het evenement gemaakt. Zorg ervoor dat de voorwerpen op de plaats 
staan volgens de tekening. Volg daarbij altijd de aanwijzingen op van de ambtenaar die op het 
terrein aanwezig is. 
 

EHBO en hygiëne 

• Zorg voor een duidelijk herkenbare EHBO-post met voldoende personeel en minimaal 1 
EHBO’er met een diploma per 250 bezoekers.   

• Zorg voor voldoende sanitaire voorzieningen, zoals wc’s en wasbakken. 
 
Eten en drinken 

• Zorg ervoor dat het bereiden en verkopen van eten en drinken gebeurt volgens het 
Warenwetbesluit Bereiding en Behandeling van levensmiddelen. Deze regels kunt u vinden op 
wetten.overheid.nl.  

  
Muziek 

• U mag muziek draaien. Maar zorg ervoor dat het geluid niet te hard staat.  

• Het geluid mag niet meer zijn dan 70 decibel gemeten op de gevel van het gebouw dat het 
dichtst bij het evenement staat.   

 
Overlast 

• Vertel buurtbewoners op tijd over <naam festiviteit>.  

• Laat het terrein netjes en opgeruimd achter.  

• U zorgt ervoor dat uw bezoekers zo min mogelijk overlast veroorzaken. 

• U houdt zich aan de voorschriften die in de tijdelijke gebruiksvergunning staan van de afdeling 
Openbare Ruimte. 
 

Schade 

• U bent verantwoordelijk voor schade die veroorzaakt wordt door het evenement. Ook bent u 
verantwoordelijk voor eventuele claims die anderen aan de gemeente opleggen voor het 
afgeven van deze vergunning.  
 

Veiligheid 

• U moet alle aanwijzingen of bevelen van de politie, brandweer, handhaving of de burgemeester 
van <naam gemeente> precies en direct opvolgen.  

• U houdt zich aan de brandveiligheidsvoorschriften. Dat betekent dat het plaatsen van de tent 
moet gebeuren volgens de wet Besluit Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige 
Plaatsen (BGBOP). De regels en voorwaarden kunt u vinden op wetten.overheid.nl. 

 

http://www.wetten.overheid.nl/
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BIJLAGE 2 

 
Maak voor <datum> bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit  
Ga naar <website> en zoek op ‘bezwaar tegen besluit indienen’. U heeft uw DigiD-inlogcode nodig om 
online bezwaar te maken.   
  
Schrijft u liever een brief? Zorg er dan voor dat u in ieder geval deze informatie noemt:   

• uw naam en adres  
• uw telefoonnummer  
• het kenmerk van deze brief  
• de datum van dit besluit  
• de reden van uw bezwaar  
• uw handtekening  

  
Zorg dat u ook een kopie van deze brief meestuurt. Stuur uw bezwaarbrief naar:  
  
<Naam gemeente>  
<Postbusnummer of antwoordnummer> 
<Postcode + plaats> 
  
Waar staat dit in de regels  

- <Vermeld hier de toepasselijke regels>. 
 
U vindt deze regels op lokaleregelgeving.overheid.nl.    
 
  
 

http://www.lokaleregelgeving.overheid.nl/

