Aanmeldformulier
jaarplanning grote evenementen 2021
Aanvraag voor een plaats op de Jaarplanning grote evenementen
Wanneer is uw evenement een ‘groot’ evenement?

De Jaarplanning is bedoeld voor grote evenementen. Uw evenement is een ‘groot’ evenement
wanneer er sprake is van;
1. Een evenement voor meer dan 2000 bezoekers;
en/of
2. Een evenement waarvan de invloed van de activiteit en/of het publiek op de omgeving dusdanig is,
dat er een aantal fysieke maatregelen moet worden genomen, bijvoorbeeld op het gebied van
openbare orde en veiligheid, gezondheid en/of verkeer 1.
Door het compleet en correct invullen van dit formulier, ontstaat er een helder en compleet overzicht
van wie wanneer waar welk groot evenement zou willen organiseren.

Proces
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

U meldt uw evenement aan door middel van dit formulier.
U ontvangt een ontvangstbevestiging.
De gemeente onderzoekt of u uw melding volledig en juist heeft ingevuld.
Zo niet, dan neemt de gemeente contact met u op.
De gemeente doet een korte risicoscan, waarbij gekeken wordt naar de door u ingevulde gegevens.
Alle aanmeldingen grote evenementen moeten vóór 1 oktober 2020 binnen zijn.
Wanneer de burgemeester de Jaarplanning grote evenementen 2021 heeft vastgesteld, krijgt u
bericht over uw aanmelding.

Voorrang

De gemeente streeft een evenwichtige spreiding na: door middel van afstemming met organisatoren
over data en locatie vormen we vroegtijdig een beeld van het soort evenementen en de impact op de
openbare ruimte en veiligheid, en daarmee de inzet van hulpdiensten. Wij vragen u om deze reden
bijgaande vragenlijst in te vullen. Wanneer besloten wordt uw evenement op de Jaarplanning te
plaatsen, levert dit een voorrangspositie met betrekking tot de datum & locatie op. Echter, wanneer
na het besluit tot plaatsing van uw evenement op de Jaarplanning de locatie, datum, tijd en/of aard
van uw evenement wijzigt, vervalt uw voorrangspositie. Dit o.a. in verband met de beschikbaarheid en
inzet van hulpdiensten.
Let op: voor een groot evenement dient altijd d.m.v. de reguliere procedure een vergunning
aangevraagd te worden, ook als u uw evenement al heeft aangemeld voor de Jaarplanning.

Contact
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Evenementen Management
Groningen: EM@groningen.nl of bel 14 050. Wilt u zorgen dat dit formulier uiterlijk 30 september
2020 in ons bezit is.
Evenementen Management Groningen
Postbus 742
9700 AS Groningen
1 Oftewel evenementen met een middel (B) / hoog (C) risicoprofiel. Voor nadere uitleg zie ook de Regionale leidraad
veiligheid publieksevenementen.

Aanmeldformulier voor een plaats op de Jaarplanning grote evenementen 2021
Gegevens aanvrager*
Organisatie/ bedrijf
Straat/ postcode/ plaats
KvK nummer
Contactpersoon
Straat/ postcode/ plaats
E-mail adres
Tel.nr. vast & mobiel

Activiteit
Naam evenement					
Datum evenement					
Tijdstip evenement				

Van

tot

uur		

Datum opbouw evenement					
Datum afbouw evenement					
Hoe vaak vindt het evenement plaats?			
Op welk niveau is de promotie/ uitstraling?

Lokaal/ regionaal/ nationaal/ internationaal

Soort evenement				

Cultureel/ muziek/ sport/ ander

Als het een muziekevenement betreft,			
welke muzieksoort/ genre betreft het dan?			
Programmering evenement (verwachte artiesten etc.)

Korte omschrijving van het evenement			

Publiek
Verwacht aantal bezoekers/ deelnemers totaal		
Verwacht aantal bezoekers tijdens piekdrukte		
Wat is de doelgroep & verwachte leeftijd 			
van de doelgroep?					
Gaat u alcohol verkopen tijdens het evenement?

Omgeving
Op welke locatie vindt het evenement plaats?		
(Voeg een plattegrond/ kaart toe v/d locatiegrenzen)
Wat is de ondergrond v/d evenementenlocatie?		
Welke constructies/ voorwerpen worden er 			
geplaatst/ zijn aanwezig?					
Wat is de impact op de directe omgeving?			
(bijv. geluid/ verkeer)					

Ervaring
Heeft u ervaring met het organiseren van			
evenementen? Zo ja, in welke plaats en wanneer?
Geef een korte omschrijving van uw organisatie?

Bij vragen kunt u contact opnemen met Evenementen Management Groningen: 14 050, EM@groningen.nl

* Let op: Alleen de HOOFD-organisator doet een melding voor een evenement voor een plaats op de Jaarplanning Grote Evenementen.

