Incidentele geluidsmelding festiviteiten
Artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Arnhem
In te vullen door de
gemeente

Ω

1. Melder
Naam horeca-inrichting
		
Naam en voorletters melder

∏

man

∏

vrouw

∏

man

∏

vrouw

Adres
Geen postbus
nummer

Ω
Postcode en plaats
Telefoon (tijdens kantooruren)
E-mailadres

2. Locatie
Adres activiteit
Postcode en plaats
Contactpersoon
Telefoon

3. Datum
Het betreft een melding voor een
eenmalige activiteit op

datum
van		

uur

4. Ondertekening
Hierbij verklaar ik dat ik het formulier naar waarheid heb ingevuld.
Naam melder
Datum
Handtekening melder
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Insturen van de aanvraag
Stuur de melding naar:
			
			
			

Gemeente Arnhem
Dienst Stadsbeheer / afdeling Vergunningen
Postbus 9200
6800 HA Arnhem

Gemeente Arnhem • Loket Bouwen Wonen Leefomgeving • Bezoekadres: Koningstraat 38
Telefoon 0900-1809 • Fax 026 377 4224 • Email: loketbwl@arnhem.nl

tot			

uur

Incidentele geluidsmelding festiviteiten

Melding nodig?
Wilt u als horeca-, sport-, en recreatieinrichtingen één keer per jaar een festiviteit organiseren dat meer geluid maakt dan de
geldende geluidsnormen dan dient u dit bij de gemeente te melden. De geluidsnormen staan vermeld in het landelijke Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. De melding bij de gemeente is geregeld in artikel 4.1.3 van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV) voor Arnhem.
Hoe vraag ik de melding aan?
Uw meldingsformulier stuurt u naar de afdeling Vergunningen van de dienst Stadsbeheer, postbus 9200, 6800 HA Arnhem.
Download hier het meldingsformulier.
Wat zijn de kosten?
Aan de melding zijn geen kosten verbonden.
Belangrijk om te weten
Uiterlijk één week van tevoren dient de melding schriftelijk door u gedaan te zijn.
Let op: voor het organiseren van een festiviteit/evenement kan het zijn dat u een evenementenvergunning nodig heeft.
Nadere informatie kunt u vinden in het digitaal loket onder Evenementenvergunning of -melding.
Weigering
Een Incidentele geluidsmelding festiviteiten kan geweigerd worden als gevaar voor openbare orde en veiligheid in het geding is.
U wordt op de hoogte gesteld van het voornemen u de verklaring te weigeren. U kunt daarop reageren met uw zienswijze.
Uw zienswijze zal worden meegewogen in het definitieve besluit.
Bezwaar
Tegen de Incidentele geluidsmelding festiviteiten staat geen bezwaar open. Wel kunt u tegen de weigering van de melding
bezwaar aantekenen. Bent u het niet eens met het de weigering? Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen
6 weken na dagtekening van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Arnhem, postbus 9200, 6800 HA
Arnhem. Ook kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter. Als u het besluit wilt laten schorsen,
dan moet u daarvoor zo spoedig mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank. Dit kan alleen als u ook een bezwaarschrift bij de gemeente heeft ingediend. Het verzoek stuurt u naar de Rechtbank
Arnhem, sector Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM te Arnhem. De kosten voor een voorlopige voorziening zijn voor natuurlijke
personen € 145,- en voor rechtspersonen € 288,-. (zie www.rechtspraak.nl).
Aanvragen of afspreken
Incidentele geluidsmelding festiviteiten, aanvraagformulier en toelichting
•

hiervoor kunt u terecht bij Loket Bouwen Wonen en Leefomgeving

Contact
Voor informatie over bouwen, verbouwen, wonen, leefomgeving en milieu. Ook voor het (digitaal) aanvragen van vergunningen
door burgers en bedrijven is het BWL-loket het eerste aanspreekpunt.
Adres
Koningstraat 38
6811DG Arnhem (Centrum)
Nederland
Toon plattegrond
Telefoon maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur
0900-1809 (lokaal tarief)
E-mail / Internet
gemeente@arnhem.nl
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Openingstijden
maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur
Postadres
Postbus 9200
6800 HA Arnhem
Nederland
Gemeente Arnhem • Loket Bouwen Wonen Leefomgeving • Bezoekadres: Koningstraat 38
Telefoon 0900-1809 • Fax 026 377 4224 • Email: loketbwl@arnhem.nl

