STROOMSCHEMA EVENEMENTEN AANVRAGEN
De verwachting is dat er mogelijk relatief veel aanvragen voor evenementen bij de gemeente worden
ingediend voor het voorjaar, zomer en najaar. De gemeente heeft een stroomschema opgesteld.
Hierin staan factoren die meewegen bij beoordeling van evenementen (er is geen sprake van
volgordelijkheid) op het moment dat er bij de gemeente aanvragen binnen komen voor het
organiseren van evenementen op een zelfde dag en/of in hetzelfde weekend.
Meer kans op een GO

lokale wortels

Minder kans op een GO

Toelichting aan de hand van
voorbeelden

nee

Vindt het evenement al sinds jaren op
deze plek in de gemeente plaats?

ja

jouw datum /
evenementenkalender

Denk aan: Huntenpop, kermissen,
Terborg Toernooi, Centrumfeest

nee

Vindt het evenement plaats op de datum
waarop het in andere jaren ook plaats
heeft gevonden?

ja

impact publieke diensten

groot

Terborgtoernooi, vindt ieder jaar in
mei plaats, maar wil nu
verschuiven naar september
Kermis Etten vindt ieder jaar al
plaats in september, dan heeft de
kermis voorrang.

Wat is de impact van het evenement op
de hulpverleningsdiensten?

klein

betekenis gemeenschapszin

Bij bijvoorbeeld de Daklozenparty
is meer inzet van hulpdiensten
nodig, dan bij het zomerfeest in
Westendorp.

klein

Welke maatschappelijke betekenis heeft
het evenement voor het
dorp/stad/omgeving?

groot

indieningstermijn aanvraag

nee

is de aanvraag uiterlijk 8 weken voor
aanvang van het evenement ingediend?

ja

Om aanvragen goed te kunnen
beoordelen en tijdig uit te kunnen
zetten voor advies, is het
noodzakelijk dat aanvragen op tijd
worden ingediend.

afhankelijk van
coronamaatregelen

ja

Indien er nog rekening gehouden moet
worden met coronamaatregelen, heeft de
organisatie dan aangegeven het
evenement niet door te laten gaan?

nee

overige inschatting van bevoegd
gezag

ja

Zijn er nog
opmerkingen/aandachtspunten (uit
adviezen) naar voren gekomen die
belemmerend kunnen zijn voor het
houden van het evenement?

nee

Legt het evenement bijvoorbeeld
veel druk op de
verkeersdoorstroom of geeft het
veel geluidsoverlast? Is de kans
groot dat coronamaatregelen niet
zullen/ kunnen worden
gehandhaafd?

