Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg
Afdeling Vergunningverlening en Handhaving
Postbus 6000
4330 LA MIDDELBURG

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE DAG +
ontheffing schenktijden
Aan (horeca)bedrijven zijn op basis van het "Activiteitenbesluit" geluidvoorschriften verbonden ter
voorkoming van geluidhinder of geluidoverlast. Bij festiviteiten kan het noodzakelijk zijn ontheffing te
krijgen van de geluidvoorschriften zoals gesteld in boven genoemd besluit. Hierbij kan gedacht worden
aan een optreden van een live-band, het houden van een disco-avond, een clubfeest of het houden
van een bruiloft met muziek. Om te kunnen beoordelen of een ontheffing verleend kan worden zijn een
aantal gegevens noodzakelijk.
Op basis van artikel 4.1.2.2. lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) dient het
college ten minste twee weken voor aanvang van het festiviteit in kennis worden te gesteld.
Aanvragen welke later worden ingediend worden mogelijk niet in behandeling genomen.
Voor vragen over het formulier kan contact opgenomen worden met telefoon 0118- 675248.

1.
a.
b.
c.
d.
e.

Inrichting
naam inrichting:
straatnaam en huisnummer:
postcode en plaatsnaam:
telefoonnummer:
contactpersoon:

2. Bijzondere dag
a. Datum aanvraag bijzondere dag:
b. Omschrijving (feestelijke)activiteiten waarvoor de vergunning moet gelden:

c.
d.
e.
f.

Begintijd activiteiten:
Eindtijd activiteiten:
Contactpersoon op bijzondere dag:
(Mobiel) Telefoonnummer van contactpersoon tijdens activiteiten:

3. Omwonenden
Om klachten te voorkomen dienen omwonenden te worden geïnformeerd.
Hierbij moeten bovenstaande (ingevulde) gegevens bekend gemaakt worden.

a. Adressen van omwonenden welke zullen worden geïnformeerd:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………

4. Ontheffing schenktijden
Sportverenigingen kunnen alleen als het een verenigingsactiviteit betreft gebruik maken van de
verleende drank- en horecavergunning tot uiterlijk 24.00 uur. Indien het clubfeest langer duurt dan
24.00 uur kunt u een ontheffing van de schenktijden aanvragen tot uiterlijk 02.00 uur. Wilt u tevens
een verzoek indienen voor ontheffing van deze schenktijden?
0
0

ja
nee

Zo ja, tot welk tijdstip?

………. uur

Datum: …………………………………………………………………………………..
Handtekening: ………………………………………………………………………….

