
 
 
Aanvraagformulier                                                            snuffelmarkt / tentoonstelling 
(voor commerciële bedrijven/ instellingen) Aan deze vergunning zitten leges verbonden. 

 
Wilt u dit formulier met een duidelijke plattegrond schaal 1:100 uiterlijk 4 weken voordat de 
markt/tentoonstelling plaatsvindt opsturen naar: gemeente Oude IJsselstreek, team Vergunningen, Postbus 42, 
7080 AA  GENDRINGEN. 
 

Aanvrager 
 
Organisator 
 
Naam contactpersoon 
 
Adres 
 
Postcode en woonplaats 
 
Telefoonnummer / mobiel nr. 
(waarop u tijdens kantooruren 
bereikbaar bent) 
 
E-mailadres 
 
Websiteadres evenement 
 

 
 
 
 
 
 
 

Welke activiteiten betreft het?  
 
 

 
 

Datum  
 

 
 
 

Tijdstip 
 

 
van …………..…........ uur tot ……………………......... uur 

 

Waar wordt de snuffelmarkt/ 
tentoonstelling gehouden? 
 

 

Plaatst u een tent waar meer 
dan 100 personen in aanwezig 
zijn?  

 
 
*U dient dan een gebruikvergunning brandveilig gebruik in te dienen. Aan 
deze vergunning zitten legeskosten verbonden. 

Wordt er gebruik gemaakt van 
de openbare ruimte?  
 
 

 
 

 
 

Wordt er gebruik gemaakt van 
een 
tent?  
 

 
 

Worden er tijdens de activiteiten 
zwak- 
alcoholhoudende dranken 
geschonken?* 

 
 
* Voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende dranken is een ontheffing 
nodig. De ontheffing moet worden aangevraagd door iemand die in het bezit 
is van een verklaring sociale hygiëne. Aan deze ontheffing zijn legeskosten 
verbonden.  



Moeten er verkeersmaatregelen 
getroffen worden (afsluiting 
wegen, omleiding verkeer e.d.)?  

  
 

 

Maakt u gebruik van een 
geluidsinstallatie? 

  
 
 

Plaatst u borden t.b.v. de 
aankondiging van de markt? 
 

 
 

Vermeld hier s.v.p. 
bijzonderheden 
(bijvoorbeeld als er sprake is 
van: kramen, luchtkussen, 
draaimolen, tribune, 
toiletwagens, kampvuren, 
barbecues, vuurkorven, 
helikoptervluchten, 
luchtballonnen, vuurwerk) 

 
 

Ondertekening 
 
 
Naam 
 
Datum 
 
Handtekening 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verzenddatum: 
 
�  Exemplaar bestemd voor 
retourneren aan de melder 
�  Exemplaar bestemd voor het 
archief 
�  Afschrift bestemd voor: 
Politie Noord Oost Nederland ( 
via mail) 

 

 

 



Bijlage    Melding snuffelmarkt/tentoonstelling 
 
Algemene voorschriften snuffelmarkt/tentoonstelling 
1. U vraagt vooraf toestemming aan de eigenaar van het perceel of de zaal waar de 

snuffelmarkt/tentoonstelling gehouden wordt. 
2. U stelt omwonenden en omliggende bedrijven vroegtijdig op de hoogte van de 

snuffelmarkt/tentoonstelling. 
3. U voorkomt (geluids)overlast ten opzichte van omwonenden en omliggende bedrijven zoveel 

mogelijk. 
4. U plaatst de kramen (en de eventuele andere attributen) op een duidelijke, deugdelijke en veilige 

manier. 
5. U zorgt ervoor dat brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen vrij staan en bereikbaar blijven. 
6. U leeft de gebruiksvoorwaarden voor gasflessen na. 
7. U zorgt ervoor dat de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten gehandhaafd blijft. 
8. U volgt eventuele aanwijzingen door de politie en/of medewerkers van de gemeente Oude 

IJsselstreek stipt en onmiddellijk op. 
9. U zorgt voor voldoende parkeergelegenheid waarnaar duidelijk wordt verwezen. 
10. U zorgt voor voldoende toezicht op het parkeren van auto's en (brom)fietsen van de 

deelnemers en de bezoekers. 
11. U laat de omgeving na afloop in schone en ordelijke staat achter. U voorkomt hiermee dat de 

medewerkers van de gemeente Oude IJsselstreek de omgeving op moeten ruimen en dat de kosten 
hiervan na afloop bij u in rekening worden gebracht. 

12. U bent verplicht de eventuele schade die u door het gebruik van deze melding toebrengt te 
vergoeden en de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat de gemeente 
en/of derden door het gebruik van deze melding schade lijden. 

 
Voorschriften geluidsinstallatie/geluidswagens 
1. De gebruiker van de geluidsinstallatie/geluidswagen zorgt ervoor dat er geen signalen worden 

gegeven die de indruk wekken dat er zich een gevaarlijke situatie (op de weg) voordoet. 
2. U mag de geluidsinstallatie slechts gebruiken voor het ten gehore brengen van gesproken 

woord/tekst en/of muziek. 
3. Het rijden met een geluidswagen is toegestaan tot uiterlijk 19.00uur. 
 
Voorschriften plaatsen van borden  
1. De borden mogen alleen verwijzen naar de snuffelmarkt/tentoonstelling en mogen niet voor 

commerciële doeleinden worden gebruikt.  
2. In Silvolde is het niet toegestaan borden te plaatsen. Hier kunt u gebruik maken van de 

evenementenportalen. Wilt u hierop een aankondiging plaatsen, neem dan contact op met 
Vereniging Silvolds Belang. 

3. U plaatst de borden niet langs die wegen die onder de verantwoordelijkheid vallen van 
Rijkswaterstaat en/of provincie. Wilt u hier toch borden plaatsen, vraag dan ook bij deze 
instantie(s) vergunning of toestemming aan. 

4. U plaatst de borden niet in de nabijheid van kruisingen en rotondes. 
5. Wilt u borden op particulier eigendom plaatsen, moet u de eigenaar van het perceel vooraf om 

toestemming vragen. 
6. Neemt u voordat u de borden plaatst eerst contact op met de heer S. Borkes van de afdeling 

Wijken en beheer,, tel. (0315) 292 462. 
7. U mag de borden twee weken voor de snuffelmarkt/tentoonstelling tot uiterlijk één week na 

afloop van de snuffelmarkt/tentoonstelling  plaatsen. 
 
Verkeersmaatregel 
1. U geeft een duidelijke omleidingroute voor het doorgaande verkeer aan. De verkeersmaatregel treft 

u op een correcte wijze. Hiervoor levert u een duidelijk verkeersplan in bij de afdeling Wijken en 
beheer. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met de heer S. Borkes, tel. (0315) 292 
462.  

2. U zorgt er zelf voor dat u op de hierboven aangegeven tijdstippen de noodzakelijke borden en/of 
hekken plaatst en na afloop ook weer verwijdert. Voor advies waar en hoe u de borden en/of 
hekken het beste kunt plaatsen, kunt u contact opnemen met de afdeling Wijken en beheer, de 
heer S. Borkes, telefoonnummer (0315) 292 462. Ook als u borden van de gemeente wilt 
gebruiken, neemt u tijdig contact op met de afdeling Wijken en beheer. Houdt u er rekening mee 
dat deze afdeling op vrijdagmiddag na 12.00 uur niet meer bereikbaar is. Overigens moet u de 
borden zelf ophalen en na afloop ook weer terug brengen.  

3. U stelt omwonenden en omliggende bedrijven vroegtijdig op de hoogte van de verkeersmaatregel. 
 
 


