MELDINGSFORMULIER VOOR EEN EVENEMENT IN DE GEMEENTE BUREN
Geef aan wat van toepassing is.
□ Sinterklaasintocht
□ Avondvierdaagse
□ Optocht
□ Muziekuitvoering op of aan de weg

□ Autorit
□ Fietstocht
□ Anders, nl.

BELANGRĲK
�

Uw melding moet uiterlĳk 10 dagen voor het evenement plaatsvindt bij de gemeente ingediend
zijn.

Naam evenement

1.

_______________________________________________

GEGEVENS AANVRAGER

1.1 Aanvrager of organisator

□ Stichting
□ Vereniging
□ Bedrĳf
□ Privé-persoon
1.2 Straat en huisnummer

1.3 Postcode en woonplaats

1.4 Naam contactpersoon

1.5 Telefoonnummer contactpersoon
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1.6 E-mailadres contactpersoon

2.

EVENEMENT ALGEMEEN

2.1 Geef een korte omschrijving van
het evenement: welke activiteiten,
doel, voor wie?

2.2 Datum/data + tijden evenement

2.3 Welke leeftijd hebben de meeste
bezoekers?

Van

tot

Van

tot

Van

tot

Van

tot

□ 0 – 12 jaar (zonder ouders)
□ 0 – 12 jaar (met ouders)
□ 13 – 17 jaar
□ 18 – 30 jaar
□ 31 – 64 jaar
□ 65 jaar en ouder

2.4 Wie heeft de directe leiding
tijdens het evenement?

Naam:
Mobiel:
telefoonnummer:
E-mailadres:

3.

GEBRUIK VAN DE WEG / PARKEREN

3.1 Moeten er wegen worden
afgesloten voor het evenement?

□ ja
□ nee, ga door naar vraag 3.3

3.2 Welke wegen, straten of pleinen
worden afgesloten?

3.3 Moeten er nog andere
verkeersmaatregelen worden
genomen? (bv. eenrichtingsverkeer,
een omleiding)

□ ja

3.4 Gaat u verkeersregelaars
inzetten tijdens het evenement?

□ ja

3.5 Welk soort verkeersregelaars zet
u in?

□ Vrijwilligers

□ nee

□ nee, ga door naar vraag 4.1

□ Via een professioneel bedrĳf, ga door naar vraag 4.1
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Vrĳwillige verkeersregelaars mogen het verkeer op de openbare weg regelen als zĳ een korte onlinetraining hebben gevolgd en wanneer zĳ zĳn aangewezen door de burgemeester als tĳdelĳke
verkeersregelaar. U hebt de bevestiging van deze melding nodig om de verkeersregelaars toegang te
geven tot de online-training (zie www.verkeersregelaarsexamen.nl)
3.6 Hoeveel vrijwillige
verkeersregelaars wilt u laten
opleiden?

4.

BĲLAGEN

Voeg de volgende bijlage toe bĳ uw melding:
□ Een plattegrond met daarop ingetekend de route van de optocht/rit/wandeling of een opsomming
van de wegen waarlangs de route loopt.

5.

ONDERTEKENING

Ik verklaar het formulier naar waarheid te hebben ingevuld,

Plaats

_________________________________

Datum

_________________________________

Handtekening aanvrager/organisator

_________________________________
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