Voorschriften voor evenementen die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht
Algemeen
1. De aanwijzingen van de politie, brandweer en de gemeente dienen stipt en onmiddellijk te
worden opgevolgd;
2. Er moet altijd onbelemmerd doorgang mogelijk zijn voor een ambulance, politieauto en
brandweerauto. Dit betekent dat er een rijstrook van minimaal 3,5 meter en een doorrijhoogte
van minimaal 4,2 meter beschikbaar moet zijn. Er mogen geen objecten op de rijbaan worden
geplaatst.
3. De verkeersveiligheid mag niet in gevaar worden gebracht;
4. Eventueel aanwezige brandkranen en fietsenrekken dienen voldoende bereikbaar te blijven;
5. Tijdens de opbouw en afbouw dient u rekening te houden met de omwonenden van het
terrein; er mag dan ook geen overlast voor de omgeving ontstaan;
6. Het terrein moet na afloop van de activiteit gereinigd worden van papier, afval en dergelijke.
Wanneer er afval achterblijft, worden de kosten van het verwijderen bij de organisator in
rekening gebracht;
7. De omwonenden moeten tijdig op de hoogte worden gebracht van de activiteiten / het
programma;
8. De mogelijkheid bestaat dat een toezichthouder van de gemeente komt controleren of de
voorschriften worden nageleefd.
9. De ontvangstbevestiging van de melding of een kopie hiervan dient op verzoek getoond te
kunnen worden.
Toezicht
Direct voor, tijdens en direct na de activiteit(en) dienen er ten opzichte van het aantal
bezoekers/deelnemers voldoende personen aanwezig te zijn die alcoholvrij zijn en toezicht houden op
het verloop van de activiteiten. Deze personen dienen als zodanig herkenbaar te zijn. Ter indicatie:
per 100 aanwezige personen één toezichthouder.
E.H.B.O.
Er dient een EHBO-koffer met volledige inhoud aanwezig te zijn.
Muziek / Geluid
1.
Er mag muziek ten gehore worden gebracht, maar het ten gehore brengen van muziek mag
niet het hoofddoel van het evenement zijn;
2.
Tijdens de opbouw en de afbouw mag geen muziek ten gehore worden gebracht;
3.
De geluidssterkte van de muziek moet zodanig zijn afgesteld, dat er geen overlast voor de
omgeving kan ontstaan. Het geluidsniveau mag op een afstand van 10 meter van enige
geluidsbron maximaal 60 dB(A) en 75 dB(C) zijn (dit is “achtergrondmuziek”);
4.
Er moet actief toezicht worden gehouden om hinder van komende en vertrekkende bezoekers,
zoals het dichtslaan van portieren, toeteren van auto’s en dergelijke, zoveel mogelijk te
voorkomen.
Parkeren
1.
Deelnemers en bezoekers mogen hun auto’s en/of (brom)fietsen niet zodanig parkeren, dat de
verkeersveiligheid in gevaar komt;
2.
De auto’s en/of (brom)fietsen moeten ter plaatse verwezen worden naar de nabij gelegen
parkeergelegenheden;
3.
In ieder geval dient u te voorkomen dat de vrije doorgang voor ambulance, brandweer en
politie wordt gehinderd;
4.
Er mag geen parkeeroverlast in de omgeving ontstaan als gevolg van het evenement;
5.
Parkeren in de bermen is niet toegestaan.
Toiletvoorziening
1.
Er dienen voldoende toiletvoorzieningen aanwezig te zijn. Als een toiletwagen aangesloten
wordt op de gemeentelijke riolering, dan dient aansluiting plaats te vinden op de vuilwater
riolering. In samenspraak met de gemeentelijk opzichter riolering dient een goede en veilige

2.
3.

constructie te worden gemaakt. Na beëindiging van de lozing wordt de aansluiting gespoeld
met schoon water;
Als er geen gemeentelijke vuilwater riolering aanwezig is, moeten er chemische
toiletvoorzieningen worden geplaatst;
Er mag in ieder geval geen lozing op het oppervlaktewater of in de bodem plaatsvinden.

Brandveiligheid
Aan alle eisen met betrekking tot brandveiligheid moet worden voldaan.
Contactpersoon bij de brandweer is de heer G. Salemans (088 – 878 4010).
barbecue
Voor gebruik van een barbecue gelden de volgende voorschriften:
- Er dient een goedgekeurde brandblusser van min. 6 kg bij de barbecue geplaatst te worden.
- Bij een gasgestookte barbecue geldt dat de oranje slang niet ouder mag zijn dan 2 jaar en het
drukventiel niet ouder mag zijn dan 5 jaar.
- De gasfles mag niet binnen een afstand van 3 meter van een straatkolk staan.
(kamp)vuur
Er mag geen (kamp)vuur worden aangelegd/gehouden.
Wel toegestaan is: verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke, het gebruik van een
daarvoor bestemde vuurkorf of terrashaard mits daarin geen afvalstoffen worden verbrand en vuur
voor koken, bakken en braden (barbecue), dit alles voor zover er geen gevaar, overlast of hinder
ontstaat voor de omgeving.
Brandveiligheid in gebouwen
1. Decors, versieringen, bekledingen, etc. moeten voor zover deze beneden de 3 meter boven de
vloer zijn aangebracht, zijn vervaardigd van moeilijk ontvlambare materialen die geen grotere
brandvoortplanting hebben dan klasse 2 en geen groter rookgetal dan 150, bepaald zoals
omschreven in NEN 3883;
2. Doeken, gordijnen en andere voorwerpen mogen slechts op zodanige wijze zijn aangebracht, dat
zij met de deuren meedraaien en het openen van deuren niet hinderen;
3. In vluchtwegen en in voor ontvluchting bestemde doorgangen en uitgangen mogen geen
voorwerpen aanwezig zijn waardoor de benodigde vrije doorgang wordt verminderd of waaraan
men zich kan verwonden of die de ontvluchting kunnen verhinderen;
4. Blusmiddelen, alarmeringsmiddelen, vluchtwegen en uitgangen moeten te allen tijde goed
zichtbaar, bruikbaar en gebruiksgereed worden gehouden;
5. Het gebruik van licht ontvlambare vloeistoffen en gassen is niet toegestaan;
6. Tussen de rijen stands, tafels, marktkramen e.d. moeten doorgangen van ten minste 2 meter
breedte worden vrijgehouden;
7. Losse vloerbedekking in de vorm van lopers, vloerkleden etc. mogen niet in de voor het publiek
toegankelijk ruimten, toe- en uitgangen, vluchtwegen en looppaden aanwezig zijn;
8. Alle deuren van ruimten waar het publiek wordt toegelaten moeten los staan, zodat zij zonder
gebruik te behoeven maken van sleutels of andere losse voorwerpen, steeds onmiddellijk zijn te
openen;
9. Het gebruik van verwarmings- en verlichtingsbronnen, anders dan voldoende geïsoleerde,
alsmede de aanwezigheid van met gas gevulde tanks, flessen en ballons, is verboden.
Aan alle eisen van brandveilig gebruik moet worden voldaan. Deze staan vermeld in de
gebruiksvergunning/melding die is verleend aan de eigenaar van het pand.
Attractietoestellen
Als bij de activiteit attractietoestellen aanwezig zijn of toestellen / machines als attractietoestel worden
ingezet, dan dienen deze te beschikken over een (geldig) keuringscertificaat en een merk van
goedkeuring, afgegeven door een daartoe aangewezen keuringsinstantie.

Tijdelijke constructies
Sommige tijdelijke constructies (zoals podia en dergelijke) dienen te voldoen aan de eisen zoals die
zijn opgenomen in het Bouwbesluit. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via het telefoonnummer 030 – 63 92 611.
Aansprakelijkheid
De gemeente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, die als
gevolg van uw activiteiten aan personen of zaken ontstaat. U bent zelf volledig aansprakelijk voor alle
toegebrachte directe en indirecte schade op en rondom het activiteitenterrein. Schade aan gemeenteeigendommen zal op uw kosten worden hersteld.
U wordt door het doen van een melding in geen enkel opzicht ontheven van uw wettelijke
aansprakelijkheid met betrekking tot ongevallen, dan wel in het algemeen van uw aansprakelijkheid
ten aanzien van de naleving van enig wettelijk voorschrift.
De gemeente heeft per 1 juli 2009 een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. Meer informatie
hierover kunt u vinden op www.houten.nl

