Procedure evenementenkalender
Er wordt ieder jaar een evenementenkalender opgesteld. Wanneer u een evenement
vóór 1 oktober a.s. aan ons meldt, dan wordt deze opgenomen op de
evenementenkalender. Hoe u dit kunt doen, leest u hieronder.
De Evenementenkalender
De evenementenkalender wordt dit najaar opgesteld en vóór 1 januari vastgesteld.
De diverse betrokken partijen beschikken dan op tijd over deze informatie en ook de
politie kan op tijd de nodige capaciteit inplannen. Bij een mogelijke samenloop van
evenementen qua locatie of tijd, kunnen wij in een vroegtijdig stadium samen met de
organisatoren naar een oplossing zoeken.
Het doel van de kalender is een goede spreiding van evenementen in tijd en soort.
Hierbij spelen onder meer de inhoud van het evenement en de te verwachten
geluidsbelasting een rol. Op deze manier wordt de kwaliteit van het
evenementenaanbod gewaarborgd.
Opname op de evenementenkalender betekent dat de betreffende plek voor uw
evenement wordt gereserveerd voor de aangegeven periode. Als de burgemeester van
plan is om uw evenement niet of gewijzigd op te nemen op de evenementenkalender,
dan nemen wij vooraf contact met u op. U hebt dan de mogelijkheid de melding aan te
passen.
Als uw evenement wordt opgenomen op de evenementenkalender, dan is dit geen
garantie dat uw evenement ook door kan gaan. Hiermee wordt alleen de tijd en ruimte
voor u gereserveerd.
Daarnaast moet u ook beschikken over de benodigde vergunningen en te voldoen aan
de voorschriften op het gebied van openbare orde, geluid (verkeers-)veiligheid e.d.
De vergunningaanvraag moet uiterlijk 8 weken voor het evenement zijn ingediend. Dit
in verband met het aanvragen van adviezen en een tijdige publicatie.
Bent u nog niet zeker van de data van uw evenement in 2016? Of bent u nog niet zeker
of uw evenement door kan gaan? Meld uw evenement dan toch nu al aan. Als u geen
melding doet, kan uw plaats door een ander evenement worden ingenomen.
Aanmelden
Klik op de pagina www.s-hertogenbosch.nl/evenementenkalender onder ‘Downloads’
voor het ‘Formulier aanmelding evenementenkalender 2016’.
Print het formulier uit, vul het in en e-mail het naar het evenementenbureau via
evenementen@s-hertogenbosch.nl. U kunt het ook uitprinten, invullen en opsturen naar
Gemeente ’s-Hertogenbosch, BZ/OOV/Evenementenloket, postbus 12345, 5200 GZ te
’s-Hertogenbosch.
U kunt het meldingsformulier ook opvragen bij mevrouw M. Kaspers, telefoonnummer
073-615 5261 of per e-mail m.kaspers@s-hertogenbosch.nl.
U dient uw evenement vóór 1 oktober aan te melden voor de
evenementenkalender van het daaropvolgende jaar.
Aan het eind van het jaar, na vaststelling ervan, wordt de evenementenkalender op de
gemeentelijke website gepubliceerd.
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met mevrouw M. Kaspers
(telefoonnummer 073-6155261) of de heer M. Yildiz (telefoonnummer 073-6155694).

