Voorwaarden vergunningvrije evenementen
Artikel 2:25a Vergunningsvrij evenement (alleen kennisgeving)
1. Geen vergunning is vereist voor een evenement, indien:
a. het een evenement betreft met maximaal 250 gelijktijdig aanwezige personen of een
buurtbarbecue of -straatfeest;
b. het evenement niet langer duurt dan vier – al dan niet aaneengesloten – dagen;
c. de eindtijd van het evenement 00.30 uur is of 23.00 uur als de dag volgend op het
evenement een werkdag is;
d. er geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 07.00 uur of na 23.00 uur, en het
geluidsniveau op de gevels van omringende woningen tussen 07.00 en 23.00 uur niet
meer bedraagt dan 75dB(A) en 85 dB(C);
e. het evenement gehouden wordt op een van de evenementenlocaties Dorpsplein eo,
Koetshuistuin, Spinnerstraat, Tunneldek of Wilhelminaplein en op die locaties het
geluidsniveau van muziek op de gevels van omringende woningen tussen 07.00 en
23.00 uur niet meer bedraagt dan 60dB(A) en 70 dB(C);
f. slechts kleine objecten worden geplaatst waarin niet meer dan 150 personen in of op
kunnen;
g. er geen weg of weggedeelte buiten de bebouwde kom wordt afgesloten dan wel een
weg of weggedeelte binnen de bebouwde kom welke is opgenomen in de door het
college vast te stellen wegenlijst;
h. er tijdens het evenement voor hulpdiensten een vrije doorgang van minimaal 3,5 meter
breed en 4,5 meter hoog beschikbaar blijft;
i. er geen vergunning is afgegeven voor een ander evenement of activiteit op dezelfde
locatie;
j. er geen sprake is van een gemotoriseerde evenement of een full-contact
vechtsportgala, -wedstrijd of -toernooien (hiervoor is altijd een vergunning vereist).
Van het vergunningsvrij evenement wordt minimaal 2 weken van te voren een kennisgeving
gedaan aan de burgemeester onder vermelding van het telefoonnummer en emailadres van de
meerderjarige organisator die gedurende het gehele evenement aanwezig en bereikbaar is op
dit telefoonnummer. Dit kan per mail naar vergunningen@gembest.nl
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