
Regels en aandachtspunten  

voor evenementen 

 

Toezicht 1 U moet als organisator tijdens het evenement zelf aanwezig en 
beschikbaar zijn om ervoor te zorgen dat alle regels worden nageleefd. 

Als u er niet zelf bij kunt zijn, moet u zorgen voor een plaatsvervanger 
die de verantwoordelijkheid overneemt. Dit moet bekend zijn bij de 
gemeente. 

 2 Tijdens het evenement moet u (of iemand anders die dit namens u 
doet) regelmatig controleren of er onregelmatigheden of vernielingen 
zijn. 

 3 Als er onregelmatigheden of vernielingen zijn, moet u direct de politie 

hiervan op de hoogte stellen. 

Geluid 4 Als gebruik gemaakt wordt van een omroepinstallatie of andere 
mechanische geluidsversterking, moet deze zodanig zijn ingesteld dat 
hierdoor voor de direct omwonenden zo min mogelijk geluidhinder 
wordt veroorzaakt. 

 5 Het geluidsniveau van muziek mag op minimaal 50 meter afstand van 
de muziekinstallatie nooit meer bedragen dan 92 dB(A) en op de 
dichtstbijzijnde gevel van een gebouw niet meer dan 85 dB(A). 
(Beleidsregel “Geluidbeleid voor evenementen gemeente Rhenen”) 

 6 De gemeente kan geluidsmetingen verrichten. Als het geluidsniveau 

boven de gestelde norm komt, moet u op eerste aanzegging het 
geluidsniveau terugbrengen tot de gestelde norm. 

 7 Behalve bij calamiteiten is het gebruik van een omroepinstallatie na 

00.00 uur niet toegestaan. 

Licht 8 Is er speciale verlichting? Dan mag er geen direct licht uitstralen naar 
ramen van woningen in de directe omgeving van het evenement. 

Informeren 9 U bent verplicht de direct omwonenden schriftelijk te informeren over 
het evenement, minimaal één week vooraf 

Benodigdheden 10 Heeft u dranghekken, kliko’s, vlaggen of vlaggenmasten nodig voor het 

evenement? Vraag die dan minstens twee weken van tevoren aan bij 
team Remmerden via de Rhenense Publieksbalie, tel.: 0317 - 681 681.. 

Verkeer 11 Het evenement mag niet leiden tot verkeersproblemen, zoals 
gevaarlijke situaties of parkeeroverlast. 

 12 U moet ervoor zorgen dat het overige verkeer (dus verkeer dat niet 

naar of van het evenement gaat) geen hinder ondervindt van en niet 
wordt belemmerd door het evenement. 

 13 Hoort er een parkeerterrein bij het evenement? Dan moet u dit duidelijk 
aangeven voor de bezoekers. 

 14 Als u tekens op het wegdek zet, moet u dit met kalk doen, zodat ze te 
verwijderen zijn. Gebruik van verf- & spuitbussen is verboden. 

Veiligheid 15 U moet voldoende maatregelen nemen om te voorkomen dat er mensen  
gewond raken tijdens het evenement (evt. inzet BHV’ers of EHBO’ers). 

 16 Dienstdoende medewerkers van de politie, de brandweer en de 
gemeente Rhenen moeten te allen tijde toegang hebben tot het 
evenement. 

 17 Aanwijzingen en/of bevelen gegeven door of namens de burgemeester 
van de gemeente Rhenen, de unitchef van de politie en de 

commandant van de brandweer, moeten stipt en onmiddellijk worden 
opgevolgd. 

Schoonmaak 18 Direct na afloop moeten het in gebruik genomen terrein en de openbare 
weg of wegen in de omgeving schoon, opgeruimd en in de oude staat 
worden achtergelaten. 

 19 Als de gemeente team Remmerden inschakelt om schoon te maken of 

op te ruimen na het evenement, worden de kosten daarvan bij u in 
rekening gebracht. 



Schade 20 Leidt het evenement tot schade aan of vervuiling van eigendommen 

van de gemeente of van anderen ? Dan bent u verplicht de schade of 
vervuiling te vergoeden. 

 21 De gemeente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en is dus ook 

niet verplicht schade of vervuiling te vergoeden die ontstaat bij of door 
het evenement. U of iemand anders kan ook geen aanspraak doen op 
schadevergoeding door de gemeente. 

 

Het niet naleven van een of meer aandachtspunten hierboven kan negatieve gevolgen hebben  

voor wanneer u in de toekomst weer een vergunning aanvraagt of een melding doet. 

 

Als u het evenement laat plaatsvinden, verklaart u daarmee dat u op de hoogte bent van  

bovenstaande aandachtspunten, dat u ermee akkoord gaat en dat u zich er strikt aan zult houden. 


