Meldingsformulier reclame bij evenementen
Reclame voor evenementen op particulier terrein is mogelijk onder bepaalde voorwaarden.
Om hiervoor in aanmerking te komen vult u onderdeel 2 van dit formulier in.
Reclame voor culturele-, maatschappelijke- en/of sportevenementen is onder bepaalde
voorwaarden mogelijk via reclameborden bij de bebouwde kom borden. Vul hiervoor
onderdeel 3 van dit formulier in.
Dit meldingsformulier moet u tenminste 5 werkdagen voor plaatsing van de reclame per
email sturen aan backofficeburgerzaken@drimmelen.nl of per post sturen naar:
Gemeente Drimmelen, Cluster backoffice burgerzaken, Postbus 19, 4920 AA Made.
1.

Algemene gegevens

Naam organisatie:………………………………………………………………………………………
Naam en telefoonnummer contactpersoon:…………………………………………………………
Naam en datum evenement:…………………………………………………………………………..
Locatie(s) bord(en):…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….……………………...
……………………………………………………………….…………………………………………...
………………………………………….………………………………………………………………...
…………………….……………………………………………………………………………………...
…………………….……………………………………………………………………………………...
2.

RECLAME OP PARTICULIER TERREIN

a.

Het evenement vindt plaats in de gemeente Drimmelen.
 ja
 nee

b.

Aantal te verwachten verzoekers bij evenement:
 Minder dan 500, er mogen maximaal 2 borden geplaatst worden.
 Minimaal 500, minder dan 1000, er mogen maximaal 4 borden geplaatst worden.
 Minimaal 1000, er mogen maximaal 8 borden worden.

c.

De evenementenborden worden geplaatst op eigen terrein of terrein van derden.
(Plaatsing op openbaar gebied is niet toegestaan).
 ja
 nee

d.

De evenementenborden worden niet eerder dan 3 weken voor aanvang van het
evenement en niet langer dan 1 week na afloop van het evenement geplaatst.
 ja
 nee

e.

De reclame heeft alleen betrekking op het evenement en de eventuele sponsoren.
 ja
 nee

f.

De afstand van een evenementenbord tot openbaar gebied bedraagt minimaal 1m.
 ja
 nee

g.

Het evenementenbord wordt niet geplaatst in nabijheid van een ander
evenementenbord in hetzelfde zichtveld.
 ja
 nee

h.

Het evenementenbord wordt geplaatst binnen de bebouwde kom:
 ja, het bord mag niet groter zijn dan 3m2, niet hoger dan 2,5 m2 en niet breder
dan 2m. De afstand tot een kruispunt bedraagt minimaal 5m.
 nee

i.

Het evenementenbord wordt geplaatst buiten de bebouwde kom:
 ja, het bord is niet groter dan 8m2, niet hoger dan 4m en niet breder dan 3,5m. De
afstand tot een kruispunt bedraagt minimaal 20m.
 nee

3.

RECLAME BIJ BEBOUWDE KOMBORDEN

a.

Het evenement vindt plaats in de gemeente Drimmelen.
 ja
 nee

b.

De reclame heeft betrekking op een jaarmarkt.
 ja, ga verder met g
 nee, ga verder met c

c.

De reclame heeft betrekking op culturele-, maatschappelijke- en/of
sportevenementen.
 ja
 nee

d.

Het evenement wordt gehouden in de openlucht.
 ja
 nee

e.

Het evenement is voor iedereen gratis toegankelijk.
 ja
 nee

f.

Commerciële activiteiten (zoals verkoop van eten en drinken) zijn van ondergeschikt
belang en hebben niet tot doel om winst te genereren.
 ja
 nee

g.

De borden worden geplaatst bij de bebouwde kom borden van het dorp of buurtschap
waar het evenement gehouden wordt.
 ja
 nee

h.

De evenementenborden worden niet eerder dan 5 weken voor aanvang van het
evenement en niet langer dan 1 week na afloop van het evenement geplaatst.
 ja
 nee

i.

De borden worden geplaatst in overleg met medewerkers van de buitendienst van
openbare werken, bereikbaar via 0162-673304. Alle door hen te geven aanwijzingen
dienen te worden opgevolgd.
 ja
 nee

j.

Het evenementenbord is niet groter dan 1,5 m2 , niet hoger dan 2m en niet breder
dan 1,5 m.
 ja
 nee

4.

Ondertekening
Naar waarheid ingevuld:

Datum:

Naam:

Handtekening:

……………………………………………………………………………………………………………

