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: 9 december 2021
:5
: Nationale Buitenspeeldag

Vraag
We willen op de nationale speeldag, 8 juni, een gezamenlijke speeldag houden. Doel is een speeldag voor
iedereen tot 18 jaar, die jaarlijks terug moet komen.
1. Is er een vergunning nodig om de dag te organiseren en zo ja, kunnen wij die krijgen?
2. Is er een budget voor die dag?
Indiener
Fleur van Dijk

Antwoord Ted de Natris (medewerker vergunningen bij de gemeente Best)
In verband met jullie vraag of het nodig is om een vergunning aan te vragen stuur ik jullie het volgende:
De (nationale) speeldag moet worden aangemerkt als een evenement.
Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Best is er voor een evenement
geen vergunning nodig als:
er tijdens het evenement maximaal 250 gelijktijdige personen (deelnemers en bezoekers) aanwezig
zijn;
het geluidsniveau op de gevels van omringende woningen tussen 07:00 en 23:00 uur niet meer
bedraagt dan 75 dB(A) en 85 dB(C) *;
er slechts kleine objecten worden geplaatst waar niet meer dan 150 personen in of op kunnen
plaatsnemen;
er geen weg of weggedeelte volgens de Wegenlijst wordt afgesloten;
er tijdens het evenement voor hulpdiensten een vrije doorgang van minimaal 3,5 meter breed en
4,5 meter hoog beschikbaar blijft.
*dB(A) betreft de hoge en midden (muziekgeluids) tonen; dB(C) de lage (bas) tonen.
-

Als bij een activiteit/evenement aan deze voorwaarden niet kan worden voldaan, is er een
evenementenvergunning nodig, die via onze website www.gemeentebest.nl kan worden
aangevraagd.

-

Is er geen vergunning nodig, dan kan volstaan worden met het sturen van een kennisgeving van het
evenement; dit kan per e-mail aan: vergunningen@gembest.nl .

De vragen voor dit moment zijn :
a. Hoeveel deelnemers en bezoekers worden er tijdens de nationale speeldag verwacht ?
b. Kan aan de geluidsvoorschriften worden voldaan; wordt er bv. (versterkte) muziek ten gehore
gebracht ?
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c.

Wordt er ten behoeve van de speeldag dan een weg of – gedeelte afgesloten, ook in het kader van
parkeren van auto’s en fietsen ?

Zou jij deze vragen kunnen voorleggen aan de werkgroep spelen van de jeugdraad ? Aan de hand van de
antwoorden kan dan worden bepaald of er voor de speeldag een kennisgeving kan worden gedaan of dat er
een evenementenvergunning moet worden aangevraagd.
N.B. Het evenement is natuurlijk ook afhankelijk van de coronaregels die volgend jaar gelden;
daar zullen dan ook extra (beperkende) voorschriften voor worden opgenomen.
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