Bijlage behorende bij Aanvraag Evenementen in de openbare ruimte van de gemeente
Valkenswaard.
Benodigde gegevens voor het beoordelen van een evenement
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Het kennisgevingsformulier moet volledig en naar waarheid worden ingevuld en ondertekend.
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Wilt u een tent of ander soortig bouwsel plaatsen dan moet u de volgende gegevens meesturen:
een situatietekening:

een tekening waarop is aangegeven waar de tent of het bouwsel
wordt geplaatst bijvoorbeeld in welke straat, plein, voetbalveld en
dergelijke op schaal 1 : 1.000 (1 cm. op papier is 10 meter in
werkelijkheid)

een constructietekening en
nadere informatie

een tekening waarop is aangegeven hoe de tent of het bouwsel is
opgebouwd en gegevens die aantonen hoe stevig de constructie is
(bestand tegen wind, eigen gewicht, verankeringen en dergelijke).
Deze tekeningen moeten op schaal 1 : 100 (1 cm. op papier is 1
meter in werkelijkheid) worden meegestuurd. Tevens dient (indien
mogelijk) de leverancier van de tent vermeld te worden.
Tevens dienen constructieberekeningen bijgevoegd te worden.

een plattegrondtekening:

op deze tekening moet zijn aangegeven hoe de indeling van de
ruimte is, of welke gedeelten van het gebouw in gebruik worden
genomen.
Deze tekening moet ook op schaal 1 : 100 worden meegestuurd en
moet aangeven:
- plaats en afmeting van de uit- en nooduitgangen;
- looppaden;
- plaatsen van stoelen of banken;
- podia;
- bijzondere attracties;
- verwarmingstoestellen.
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De tekeningen moeten netjes, voorzien van duidelijk leesbare tekst, zijn gemaakt op A4 (21 x 29,7 cm.)
of A3 (29,7 x 42 cm.) formaat.

4

Bij een evenement in een gebouw moet op tekening (schaal 1 : 100) worden aangegeven welke ruimten
in gebruik worden genomen en welke dingen (tafels, stoelen, kramen, stands) in deze ruimten worden
geplaatst.
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Bij het koken, bakken of braden van voedingsmiddelen moet u aangeven op welke manier u dit doet.
Indien u bijvoorbeeld gasflessen gebruikt moet u aangeven welke inhoud deze flessen bezitten en uit
hoeveel flessen de voorraad bestaat.

