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Wanneer dit formulier invullen?  

Als u een markt wilt houden dat in een openbaar 

gebouw plaatsvindt waar hoofdzakelijk tweedehands 

goederen en diensten verhandeld worden vanaf een 

standplaats. 

 

Hulp nodig? 

De medewerkers van Vergunningverlening & 

Handhaving helpen u graag! Bel: 14 010. 

Overige informatie: 

Lever of stuur dit formulier minimaal 4 weken voordat 

u de vergunning nodig hebt in bij de afdeling 

Vergunningverlening & Handhaving. Zo hebt u op tijd 

de vergunning in uw bezit. 

 

 

1. Vul hier uw gegevens in 

Organisatie : _____________________________________________________________  

Straatnaam + huisnummer : _____________________________________________________________  

Postcode   : _____________________  Woonplaats: ____________________________   

Voornamen contactpersoon : _________________________________________________________ M/V 

Tussenvoegsel  : _____________________________________________________________  

Achternaam  : _____________________________________________________________  

Telefoonnummer/ mobiel : _____________________________________________________________  

(*waar u overdag bereikbaar bent) 

E-mailadres  : _____________________________________________________________   

 

2. Wat organiseert u?  

(*geef een korte omschrijving van de markt) 

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

 

Hoeveel bezoekers verwacht u? : ______________________________________________________  

Waar gaat u de markt houden? : ______________________________________________________  

Uit hoeveel stands bestaat de markt?  : ______________________________________________________  

Wanneer vindt de markt plaats? : ____/____/______ (dd/mm/jj) 

Hoe lang duurt de markt(van start opbouw tot einde afbouw) ______________ :  ____:____ en ___:___ uur 

Wat zijn de openingstijden van de markt? :  ____:____ en ___:___ uur 
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3. Te nemen maatregelen voor de te houden activiteit 

 

3.1 Is afsluiting van openbare wegen nodig?  

 Ja 

 Nee (*ga naar vraag 4) 

Zo ja, geef zo exact mogelijk aan om welke weg het gaat en om welk deel. 

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

  

3.2 Heeft u de afsluiting besproken met omwonenden? 

 Ja 

 Nee 

 

3.3. Wanneer is de weg afgesloten? ___________________________________________________________   

De weg is afgesloten tussen  _______  :______ en _____:_____ uur  

 

3.3 Welke maatregelen heeft u genomen voor een verkeersveilig en ordelijk verloop van de activiteit?  

(*aankruisen wat van toepassing is) 

 Inzet van verkeersregelaars 

 Afzetting van de weg met borden 

 Duidelijk aangegeven alternatieve route 

 Het aanbieden van voldoende parkeerruimte op eigen terrein 

 Anders, namelijk _________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  
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4. Gebruikt u tijdens de markt muziekinstrumenten en / of geluidsapparatuur? 

 Ja 

 Nee 

Zo ja , welke? :     __________________________________________________________  

   ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 

5. Overige belangrijke opmerkingen die betrekking hebben op de te houden activiteit 

(*bijvoorbeeld afvoer afvalstoffen, gebruik elektriciteit, verstrekken van zwakalcoholische dranken, verstrekken 

van etenswaren) 

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

  

6. Overleg met overige instanties  

 

6.1 Heeft u over de te houden activiteit overleg gepleegd met de politie?     

 Ja 

 Nee 

Zo ja, welke afspraken zijn gemaakt? 

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________   

 

6.2 Heeft u over de te houden activiteit overleg gepleegd met de afdeling Beheer en Onderhoud?               

 Ja 

 Nee 

Zo ja, welke afspraken zijn gemaakt?: 

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________   
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6.3 Heeft u over de te houden activiteit overleg gepleegd met de Brandweer? 

 Ja 

 Nee 

Zo ja, welke afspraken zijn gemaakt?: 

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________   

 

6.4 Heeft u over de te houden activiteit overleg gepleegd met de EHBO-vereniging? 

 Ja 

 Nee 

Zo ja, welke afspraken zijn gemaakt?: 

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________   

 

7. Ondertekening 

Plaats:  

Datum:  

Naam:  

 

Handtekening: 

 

 

 

 


