
 

 

SPONSORBIJDRAGE 'DORDRECHT & WATER'  

 

Mogelijk hebt u voor de uitvoering van uw idee of activiteit een evenementenvergunning nodig. 

Soms kan volstaan worden met een melding. Het is belangrijk om daar tijdig duidelijkheid over te 

hebben.  

 

A. Vindt uw activiteit/evenement buiten plaats, in de openbare ruimte?  

 

Zo nee: geen vergunning/melding nodig  

Zo ja: ga door naar B.  

 

B. Is het antwoord op één of meer van de onderstaande vragen "ja' ?  

 

1. Zijn er op enig moment meer dan 250 personen aanwezig?  

2. Gaat u zwak alcoholische dranken verkopen buiten uw eigen terrein?  

3. Is er muziek te horen voor 09.00 uur en/of na 23.00 uur?  

4. Vindt het evenement plaats op (een deel) van de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats en 

vormt het evenement hinder voor een goede doorstroming van het verkeer?  

 

Van verkeershinder is sprake als:  

• door of vanwege het evenement een doorgaande weg afgesloten wordt;  

• of een (deel van een) wijk niet meer per auto bereikbaar is;  

• of een goede doorstroming van het verkeer wordt gehinderd)  

 

5. Vindt het evenement (gedeeltelijk) plaats op een zondag voor 13.00 uur?  

 

6. Worden er objecten (zoals partytenten e.d.) geplaatst?  

• Zijn er meerdere objecten bij de groter zijn dan 10 m2 per object;  

• En zijn dit andere objecten dan een grote partytent en/of kinderspeeltoestel?  

 

Zo nee: er kan volstaan worden met een melding  

Zo ja: er is een evenementenvergunning nodig.  

 

Het aanvragen van een vergunning of doen van een melding hoeft pas als u zeker weet dat het 

evenement doorgaat.  

  



 

Verdere informatie  

De melding doet u uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van het evenement.  

 

Een vergunning voor een klein evenement vraagt u minimaal 6 weken voor het evenement aan.  

Een vergunning voor een groot evenement vraagt u minimaal 10 weken voor het evenement aan.  

Een melding is gratis, aan een vergunning zijn kosten verbonden.  

 

Meer informatie over de aanvraag van een evenement: klik hier  

 

Meer informatie over het stappenplan vindt u hier. 

Hebt u een vraag over het organiseren van een evenement aan het Evenementenbureau van 

Dordrecht Marketing: klik hier 


