Aanvullende informatie
Andere vergunning/ ontheffing nodig?
Evenement op zondag
Als het evenement op een zondag plaatsvindt heeft u mogelijk (afhankelijk van tijdstip en soort
evenement) een ontheffing van de Zondagswet nodig. Neemt u hierover contact op met de
gemeente.
Alcohol schenken
Als u alcoholhoudende drank tegen betaling verstrekt dan moet u een ontheffing Drank - en
Horecawet aanvragen. Er mogen er alleen zwakalcoholhoudende dranken worden verkocht.
Het formulier waarmee u de ontheffing kunt aanvragen kunt u vinden via de gementelijke website:
https://loket.gemeentenoordenveld.nl/producten/alcohol_tijdelijk_schenken_ontheffing
Verkoop drank-/etenswaren
Wanneer u voor het evenement iemand inhuurt die vanuit een verkoopwagen/kraam drank - en/of
etenswaren verkoopt, dient deze persoon zelf bij de gemeente een standplaatsvergunning aan te
vragen.
Plaatsing reclameborden
Wilt u borden plaaatsen om uw evenement onder de aandacht te brengen dan heeft u hiervoor een
vergunning nodig.Het aanvraagformulier kunt u vinden op de gemeentelijkewebsite:
https://loket.gemeentenoordenveld.nl/producten/reclameborden_plaatsen_voor_evenement

Verkeersmaatregelen
Afsluiten wegen e.a.
Als er ten behoeve van het evenement verkeersmaatregen moeten worden getroffen (weg
afsluiten, parkeerverbod instellen) moet hiervoor een verkeersbesluit worden genomen. Het is van
belang dat we dit tijdig weten zodat we dit kunnen publiceren en de hulpverleningsdiensten
kunnen informeren over de verkeersmaatregelen. De gemeente stelt
afzethekken en
verkeersborden beschikbaar voor wegafsluitingen bij evenementen. Deze moet u zelf ophalen en
terugbrengen. De kosten bedragen €1,00 per hek. Indien u hier gebruik van wilt maken kunt u
hierover contact opnemen met de heer
J. Talens van Beheer Openbare Werken via
telefoonnummer: 14 050 Aangeraden wordt om dit vroegtijdig te doen want op is op.
Voor het gebruik/afzetten van provinciale wegen dient u toestemming te vragen aan de Provincie
Drenthe, telefonnummer 0592-365555.
Verkeersregelaars.
Als er verkeersregelaars worden ingezet moet u hierover contact opnemen met de gemeente.
Verkeersregelaars moeten een instructie volgen via e -learning. Voor de instructie en meer info:
https://www.verkeersregelaarsexamen.nl/
Om de instructie te kunnen volgen heeft u een registratienummer van het evenement nodig van de
gemeente. Nadat de instructie is voltooid, moeten de verkeersrege laar worden aangesteld door de
burgemeester. Hiervoor hebben wij de NAW gegevens nodig van de personen die als
verkeersregelaar worden ingezet. Let op, de aanstelling is maar 1 jaar geldig.

Indien u niet zelf beschikt over hesjes voor de verkeersregelaars , dan kunt u deze in bruikleen
krijgen van de gemeente. U dient hiervoor tijdig contact op te nemen met de gemeente want op is
op.
Verzekering verkeersregelaars
Vrijwilligers die ingezet worden als verkeersregelaars
in de gemeente Noordenveld
zijn
verzekerd tijdens hun vrijwilligerswerk via de VNG vrijwilligersverzekering. Deze verzekering biedt
een basisdekking op het gebied van aansprakelijkheid, ongevallen en rechtsbijstand. De
organisator van een evenement moet zelf beoordelen of de polis de risico’ s van het evenement
voldoende dekt. Voor informatie over de polisvoorwaarden en de brochure verwijzen wij u naar de
website: www.centraalbeheer.nl/vrijwilligers.

Overige
Afvalcontainers en dranghekken
De gemeente beschikt over een beperkt aantal afvalcontainers en dranghekken. Indien u hier
gebruik van wilt maken kunt u hierover contact opnemen met de heer J. Talens van Beheer
Openbare Werken via telefoonnummer: 14 050. Aangeraden wordt om dit vroegtijdig te doen want
op is op.
Toestemming eigenaar terrein
Als het evenement niet plaatsvindt op eigen terrein heeft u toestemming nodig van de eigenaar
voor het gebruik van het terrein. Vindt het evenement plaats op openbaar gebied (bijvoorbee ld de
weg, een groenstrook) dan is de gemeente meestal eigenaar maar dit hoeft niet zo te zijn. Zo
hebben de Boemarken in Norg gronden in eigendom en regelt de Stichting Jaarbeurs van het
Noorden het gebruik van het evenemententerrein aan de Norgerweg in Roden.
Informeren omwonenden
Tot slot, maar zeker niet onbelangrijk, raden wij u aan om omwonenden op de hoogte te stellen
van uw evenement. De ervaring leert dat mensen best bereid zijn enige overlast te accepteren als
ze van te voren weten wat ze kunnen verwachten.

Vragen?
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 050.

