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AANVRAAGFORMULIER BUURT- OF STRAATFEEST (EVENEMENTEN)
Ondergetekende vraagt een vergunning aan als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Gegevens aanvrager
Aanhef:

O man O vrouw O andere aanhef, namelijk:

Naam en voorletter(s) aanvrager:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail:
Aanspreekpunt tijdens straatfeest:
Mobiel nummer tijdens straatfeest:
Aanspreekpunt naleving coronaregels:
Mobiel nummer aanspreekpunt
coronaregels :

Gegevens buurt- of straatfeest
Locatie (waar vindt het plaats?) :
Datum:
Wat gaat u doen? (BBQ, muziek,
kinderactiviteit)

Tijdstip (begin- en eindtijd vermelden):
Te verwachten aantal personen:

O 0-50 O 50-100 O 100-150

Verkeer
Welke wegen gaat u afsluiten (van huisnummer tot huisnummer)?

Waar komen de afzettingen en de objecten te staan? (U dient een situatieschets mee te sturen waarop u dit
aangeeft)

Overige opmerkingen:
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Coronamaatregelen
Vanwege de aangescherpte maatregelen ter voorkoming van het verspreiden van het coronavirus hebben
wij nog een aantal vragen aan u.
Zonder een antwoord op deze vragen kunnen we geen vergunning verlenen.
Volgens de nieuwe maatregelen is het tonen van een coronatoegangsbewijs verplicht. Als organisator dient
u deze bij binnenkomst te controleren met de Corona Check-app, waar zal de in- en uitgang van het
straatfeest gesitueerd zijn?

Hoe gaat u om met het gebruik van sanitaire voorzieningen (toilet, handen wassen, etc.)?

Hoe bakent u de openbare ruimte af zodat deze niet toegankelijk is voor andere dan de genodigden?

O Ik heb de voorwaarden voor het houden van een buurt- of straatfeest gelezen en ik ga hiermee akkoord
O Ik ben op de hoogte dat een buurt- of straatfeest het doel heeft de samenhang van de straat te
bevorderen, daarom is iedere bewoner van de straat uitgenodigd en welkom op het buurt- of
straatfeest. Omdat een buurt- of straatfeest bijdraagt aan een fijne buurt en het goede leven in onze
gemeente, betaalt de gemeente Zeist de leges voor het houden van een buurt- of straatfeest.
Ondertekening
Datum:

Handtekening: ______________________________

Toelichting voor de aanvrager
•

De aanvraag moet compleet en minimaal 8 weken voor de datum van het straatfeest worden
ingediend

•

De aanvraag moet worden verzonden naar zeist@zeist.nl of naar het volgende adres:
Gemeente Zeist, team Administraties/ team Vergunningen, Postbus 513, 3700 AM Zeist

•

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente Zeist, telefoonnummer 14 030 of mail
naar zeist@zeist.nl
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Voorwaarden voor het houden van een straatfeest
Afzethekken
1. u plaatst de afzethekken volgens bijgaande tekening;
2. afzethekken, borden en aanverwanten hebben een waarde. Deze waarde wordt bij niet terugbrengen in
rekening gebracht bij de contactpersoon. Per afzethek combinatie met borden zijn de kosten € 500,--.
Aanwijzingen hulpdiensten/Algemene veiligheid
3. u zorgt dat hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) altijd door de straat kunnen rijden. Daarom
mag u geen voorwerpen op de weg neerzetten die u niet snel kunt wegzetten.
4. u zorgt dat brandkranen, brandputten en aansluitingen van droge blusleidingen altijd bereikbaar zijn. Er
mag niets op of naast staan.
5. alles wat politie, brandweer en andere medewerkers van de gemeente aan u vragen, moet u direct
uitvoeren. U moet het uitvoeren op de manier waarop zij het u uitleggen.
6. de contactpersoon moet de vergunning of een kopie van de vergunning bij zich hebben. Als er om
gevraagd wordt, kan de contactpersoon de vergunning laten zien;
7. u sluit de weg voor verkeer. Dit moet u doen door afzethekken met bord C1 (verboden in te rijden) te
plaatsen;
8. wij raden u aan om voor dit straatfeest een WA verzekering af te sluiten.
9. gelet op de huidige ontwikkelingen vanwege het coronavirus, wijzen wij u erop dat u te allen tijde de
(dwingende) maatregelen dient op te volgen die door het RIVM/Rijksoverheid worden opgelegd. Dit kan
gevolgen hebben voor de activiteit die u met deze vergunning mag uitvoeren.
Kijk voor de meest actuele informatie over het coronavirus op: https://www.rivm.nl/nieuws/actueleinformatie-over-coronavirus;
Barbecue/vuur
10. als het lang droog is, mag u alleen een gasbarbecue gebruiken. U mag geen barbecue met kolen en/of
hout gebruiken. Volg hierover de actuele informatie op www.vru.nl ;
11. u kunt de barbecue het beste op een stenen ondergrond neerzetten, bijvoorbeeld op de stoep of op de
weg. Ook is het belangrijk om een emmer water in de buurt te hebben;
12. plaats de barbecue op ruime afstand van planten, bomen en struiken. Dit is nodig om te voorkomen dat
deze beschadigen door het vuur of de hitte;
Partytenten
13. zorg dat u de partytent goed vastmaken, zodat deze niet kan omvallen of wegwaaien;
14. wanneer het hard waait, regent en/of ander slecht weer is, moet u de voorwerpen die u heeft neergezet
direct opruimen;
15. de partytent dient van onbrandbaar materiaal/tentdoek te zijn;
Springkussens/speeltoestellen
16. als u een attractie-of speeltoestel plaatst, mag dat alleen als deze is goedgekeurd volgens de regels
van het Besluit: https://wetten.overheid.nl/BWBR0008223/2016-05-25
17. wanneer het hard waait, regent en/of ander slecht weer is, moet u de voorwerpen die u heeft neergezet
direct opruimen;
18. veranker het speeltoestel/springkussen/attractie goed, zodat deze niet kan omvallen of wegwaaien;
19. er moet altijd een volwassene bij het speeltoestel/springkussen/attractie aanwezig zijn om op de
veiligheid van de spelende kinderen toe te zien;
Omgeving/buurtbewoners/overlast
20. na 23.00 uur mag er geen muziek meer worden gemaakt of afgespeeld;
21. u brengt de buurtbewoners op de hoogte van de activiteiten die u organiseert. Zij mogen geen
overbodige overlast ervaren van uw activiteiten;
22. na het feest moet de locatie er hetzelfde uitzien als voor het feest. Al het afval moet opgeruimd zijn;
23. als de eigendommen van de gemeente beschadigd zijn, of als de plaats waar u het straatfeest heeft
gehouden niet opgeruimd is, dan laat de gemeente de reparatie of de schoonmaak uitvoeren. Dit wordt
in rekening gebracht bij de aanvrager van deze vergunning.
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