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Vergunning evenement  Div. 4 juli 2018 

 
 
 
Geachte mevrouw van de Pol, 
 
Op 17 januari 2018 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor een vergunning voor het organiseren van het 
evenement Ede Goes Wild. Dit evenement is op 20 oktober 2018 van 10.00 uur tot 18.00 uur. De activiteit 
wordt gehouden aan het Oude Kerkplein, 6711 Ede, Nederland, zoals u dat op tekening heeft aangegeven. 
Het evenement wordt opgebouwd op 20 oktober 2018 om 07.00 uur. De afbouw vindt plaats op 20 oktober 
2018 om 18.00 uur. 
 
De volgende onderdelen maken deel uit van deze vergunning: 
-  Indelingstekening(en) 
 
Besluit 
-  Op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Ede, verleent de burgemeester u de  
 benodigde vergunning voor hetgeen hierboven omschreven. 
-  Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet, verleent de burgemeester u een ontheffing voor de  
 verkoop van zwak alcoholische dranken voor het gebruik ter plaatse binnen de in de vergunning  
 genoemde dag en tijden. 
-  Op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening Ede, verlenen burgemeester en  
 wethouders u een ontheffing om buiten een inrichting geluid te produceren. 
 
Eventuele overige vereisten, benodigde vergunningen en ontheffingen 
- In de meegezonden bijlagen treft u afspraken, tips en adviezen voor een veilig verloop van uw  
 evenement. 
-  Attracties dienen te voldoen aan de eisen gesteld in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. 
-  In het belang van de voedselveiligheid worden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit strenge  
 eisen gesteld aan de verkoop van eet- en drinkwaren. Het kan zijn dat zij ter plaatse komen controleren.  
 Voor deze eisen verwijzen wij u naar de website: www.nvwa.nl. 
-  Om gebruik te kunnen maken van de stroomtappunten van de gemeente Ede, kunt u tijdig contact  
 opnemen met afdeling Toezicht via (0318) 68 01 32. Hiervoor brengen wij €50,00 borg in rekening. 
-  Mocht u buiten de toegestane tijden (maandag t/m vrijdag tot 12.00 uur en zaterdag tot 10.00 uur) Ede  
 Centrum in willen rijden, dan dient u hiervoor vijf werkdagen voorafgaand aan het evenement een  
 ontheffing aan te vragen. Deze ontheffing kunt u aanvragen bij het Klant Contact Centrum via het  
 nummer 14 0318. 
 
Algemeen geldende voorschriften 
De volgende algemeen geldende voorschriften worden verbonden aan de vergunning. Specifieke 
voorschriften voor uw evenement zijn na te lezen in de bijlagen. 
 
– U bent zelf aanwezig tijdens het evenement. 



 
 
 

 
 
 

– Neemt u deze vergunning mee naar het evenement zodat u deze wanneer nodig kunt laten zien. 
– Uw vergunning is persoonsgebonden. U mag de vergunning niet aan een ander geven. 
– Tijdens het evenement moet u aanwijzingen van de politie en/of ambtenaren van de gemeente uitvoeren. 
– Als u niet voldoet aan de voorschriften trekken wij uw vergunning in. 
 
Evenemententerrein 
– Vraagt u zelf toestemming aan de eigenaren of beheerders van het evenemententerrein. 
– Zorgt u voor voldoende afsluitbare afvalbakken op het evenemententerrein. 
– Maak de gebruikte terreinen en/of wegen na afloop van het evenement schoon. Doet u dit niet, dan maakt 

de gemeente het terrein schoon. Deze kosten komen voor uw rekening. 
– U mag geen spandoeken en kabels bevestigen aan bomen of lichtmasten. 
 
Brandveiligheid 
Met ingang van 1 januari 2018 is er een Algemene Maatregel van Bestuur brandveilig gebruik en 
basishulpverlening overige plaatsen (bgbop) van kracht. Deze maatregel stelt wettelijke regels aan de wijze 
waarop brandveiligheid moet worden gewaarborgd op andere plaatsen dan gebouwen, waaronder 
evenemententerreinen en de tijdelijke bouwwerken die daar worden geplaatst, zoals podia, tenten en 
kramen. Als organisatie dient u kennis te nemen van deze wetgeving en (daar waar van toepassing) te 
voldoen. Voor de volledigheid hebben wij een link toegevoegd naar de website van overheid.nl waar u deze 
AMvB kunt terugvinden: http://wetten.overheid.nl/BWBR0040068/2018-01-01. 
 
Telefonische bereikbaarheid organisatie 
De contactpersoon van de organisatie moet vanaf één uur voor tot één uur na de verschillende activiteiten 
telefonisch bereikbaar zijn op 0652336211, contactpersoon Jacky van de Pol. 
 
Bijlagen met specifieke voorwaarden voor dit evenement 
-  Voorwaarden aan veiligheid 
-  Geluidsvoorwaarden 
-  Voorwaarden aan de plaatsing van objecten 
-  Voorwaarden Drank en Horeca 
- Infoblad (rommel) markt en braderie 
- Infoblad bakken en braden 
- THZ Informatie voor medewerkers die werken met eten en drinken. 
 
Informeren buurtbewoners 
Wij verzoeken u de buurtbewoners van omliggende straten minimaal twee weken voor het evenement te 
informeren via een brief. Vermeld hierin de activiteiten en de wijze waarop u geluidsoverlast gaat 
voorkomen. Zet in de brief ook het telefoonnummer waarop buurtbewoners klachten kunnen melden. Stuur 
de brief uiterlijk twee werkdagen voor de activiteit naar evenementen@ede.nl. Een voorbeeldbrief vindt u op 
onze website www.ede.nl/evenementorganiseren. 
 
Aansprakelijkheid 
-  De vergunninghouder is verplicht schade, die hij door het gebruik van de vergunning aan ten  

openbare dienste bestemde zaken toebrengt, te vergoeden en voorts de redelijkerwijs mogelijke  
maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat het vergunningverlenende orgaan, dan wel  
derden ten gevolge van het gebruik van de vergunning schade lijden.  

-  Het is aan de vergunninghouder om aan te tonen dat de door de gemeente gevorderde schade niet  
is veroorzaakt door het evenement waar de vergunning voor is verleend.  

-  De vergunninghouder dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten de zowel de  
materiële als de letselschade dekt, die voortvloeit uit het evenement waar deze vergunning voor is  
afgegeven.  

-  De organisatie dient het evenement zodanig te organiseren dat aan alle wettelijke  
veiligheidsvoorschriften, evenals alle verzekeringstechnische voorschriften ter bescherming van  
organisatie, deelnemers, publiek en derden evenals goederen van voormelde natuurlijke  
rechtspersonen, wordt voldaan. 

 
Kosten 
De kosten die wij bij deze vergunning in rekening brengen zijn: € 35,30 (leges artikel 2:25 APV) 
€ 31,50 (leges artikel 35 DHW) 
€ 66,80 totaal. 
 
Bent u het niet eens met dit besluit? 
Wij adviseren u eerst contact op te nemen met de afdeling Veiligheid op bovenstaand telefoonnummer voor 
uitleg over het besluit. Bezwaar maakt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit. U doet dit 

http://www.ede.nl/evenementorganiseren


 
 
 

 
 
 

door het formulier ‘bezwaarschrift indienen’ in te vullen op www.ede.nl/bezwaarmaken onder het tabblad 
‘aanvragen’. U mag ons ook een brief sturen. 
 
Als u ons een brief stuurt, wilt u dan de volgende punten vermelden? 
* uw naam, adres en telefoonnummer 
* de datum waarop u uw brief schrijft 
* een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt 
* het zaaknummer of voeg een kopie van het besluit bij 
* de redenen waarom u bezwaar maakt 
* uw handtekening 
 
Als u bezwaar maakt, blijft het besluit geldig totdat het bezwaar behandeld is. Kunt u niet zo lang wachten? 
Dan kunt u de Rechtbank Gelderland vragen om een voorlopige voorziening. Meer informatie hierover vindt 
u op www.rechtspraak.nl. 

 
Vragen? 
Heeft u nog vragen over uw evenementenvergunning? Neemt u dan gerust contact op met de gemeente via 
bovenstaand telefoonnummer. U kunt ook e-mailen naar evenementen@ede.nl 
 
Namens de burgemeester, 
met vriendelijke groet, 

 
Jeroen Anbergen, 
Afdelingsmanager Veiligheid 
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