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Wijk- en 
dorpsfeesten

Mienskip! Maar hoe werkt dat nu 
met die vergunning?
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Jaarlijks worden er verschillende soorten evenementen 

georganiseerd: festivals, sport- en muziekevenementen, 

foodfestivals, etc. en vele dorp- en wijkfeesten. Om 

een evenement te kunnen laten plaatsvinden is een 

evenementenvergunning of een kennisgeving van het 

evenement nodig. 

Vernieuwd proces aanvraag 
evenementenvergunning

De laatste jaren zijn er meer veiligheidsmaatregelen getroffen 

om evenementen veilig te laten verlopen en de risico’s voor de 

openbare orde en veiligheid zo laag mogelijk te houden. Wij 

realiseren ons dat de informatie die van u verwacht wordt bij een 

vergunningaanvraag meer is dan u gewend was aan te leveren. Wij 

willen u  daarom hierbij wat meer informatie geven over het proces 

van aanvragen voor evenementenvergunningen. Ook zijn wij altijd 

bereid een afspraak met u in te plannen mocht u vragen hebben.
 

Termijnen vergunning aanvragen/ 
kennisgeving doorgeven

De formulieren voor de vergunningaanvraag of de kennisgeving 

vindt u op www.leeuwarden.nl (“Vergunning aanvragen; Evenement 

organiseren”). Een vergunningaanvraag dient in 2019 uiterlijk 16 

weken voorafgaand aan het evenement te worden ingediend. Een 

kennisgeving uiterlijk 4 weken voorafgaand aan het evenement. 

Kennisgeving

U geeft een kennisgeving door indien uw evenement aan alle 

volgende voorwaarden voldoet:

- het vindt plaats op maandag tot en met zaterdag na 09.00 uur en 

op zondag na 13.00 uur 

- het eindigt uiterlijk om 23.00 uur op dagen waarop een werkdag 

volgt en uiterlijk om 24.00 uur op dagen waarop een zaterdag, 

zondag of een officiële feestdag volgt

- het duurt maximaal 1 dag (inclusief op- en afbouw)

- er worden geen doorgaande wegen afgesloten/gestremd

- er wordt voldoende ruimte vrijgelaten voor hulpdiensten

- het vormt geen onderdeel van een groter evenement

- er worden maximaal 300 deelnemers en/of bezoekers verwacht

- er wordt geen bedrijfsmatig alcohol verstrekt

- er is geen inzet van gemeentelijke diensten en/of hulpdiensten 

nodig

- als u muziek ten gehore brengt mag dit niet zorgen voor hinder in 

de omgeving.

Voor een kennisgeving vult u het digitaal aanvraagformulier in en 

levert u daarbij een plattegrond van het evenemententerrein aan 

waarop alle objecten van het evenement op schaal staan ingetekend.

Indien u aan één van bovenstaande voorwaarden niet voldoet, dan 

vraagt u een vergunning aan, waarbij u een draaiboek dient aan te 

leveren.
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Indeling A-, B- en C-evenement
Evenementen die vergunningplichtig zijn worden door de gemeente 

ingedeeld in een risico-categorie. Een A-evenement brengt weinig 

tot geen risico’s voor de openbare orde met zich mee. Dit in 

tegenstelling tot een C-evenement waarbij de kans op het ontstaan 

op risico’s voor de openbare orde, veiligheid, volksgezondheid of 

milieu reëel geacht wordt. 

Criteria & handleiding draaiboeken 
evenementen (hierna: handleiding)
Om ervoor te zorgen dat organisatoren de juiste gegevens 

aanleveren  en de gemeente aanvragen  zo compleet mogelijk kan 

voorleggen aan hulpdiensten, dient men gebruik te maken van de 

‘criteria & handleiding evenementen draaiboeken’. Deze handleiding 

heeft de gemeente Leeuwarden in overleg met de politie en 

Veiligheidsregio opgesteld, om vragen bij hulpdiensten over het 

evenement bij voorbaat te beantwoorden. De laatste jaren zijn er 

meer veiligheidsmaatregelen getroffen om evenementen veilig te 

laten verlopen en de risico’s voor de openbare orde en veiligheid 

zo laag mogelijk te houden. Wij realiseren ons dat de informatie die 

van u verwacht wordt meer is dan u gewend was aan te leveren. Wij 

hopen hiermee echter onze hulpdiensten goed van dienst te zijn en 

uw evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen.

In de handleiding staat aangegeven welke informatie voor welke 

categorie evenement (A- B- of C) aangeleverd moet worden, samen 

met de aanvraag voor de vergunning. De handleiding staat online 

op www.leeuwarden.nl (als PDF onder “Vergunning aanvragen; 

Evenement organiseren; aanvragen evenementenvergunning”). 

Wijk- en dorpsfeesten zijn meestal  categorie A- evenementen, 

tenzij er meer risicovolle activiteiten gepland worden. U hoort van 

de gemeente Leeuwarden bij de aanvraag in welke risico categorie 

uw evenement valt.

Indien een onderdeel uit de handleiding voor uw evenement niet 

van toepassing is, geeft u in uw draaiboek aan “niet van toepassing”. 

Plattegronden
In de handleiding staat aangegeven welke plattegronden u in 

moet dienen bij uw aanvraag. Deze dienen altijd met maatvoering 

ingediend te worden. Zet dus bijvoorbeeld de maten van de tent, het 

terrein,  het springkussen of andere objecten erbij.

Evenement organiseren in 2019
Organiseert u in 2019 een evenement in de gemeente Leeuwarden? 

Dan dient u zich voor 1 september 2018 aan te melden voor plaatsing 

op de evenementenkalender. Dit kan digitaal via www.leeuwarden.

nl (klik op ‘Vergunning aanvragen; Evenement organiseren’ 

‘aanvragen evenement’ – het formulier “verzoek tot plaatsing op de 

evenementenkalender staat hier). 

Uw verzoek tot plaatsing op de evenementenkalender 2019 wordt in 

het najaar van 2018 behandeld. 

Vanaf 2000 bezoekers of meer is dit verzoek tot plaatsing op de 

evenementenkalender verplicht. Echter, om een goede planning voor 

inzet van gemeentelijke- en hulpdiensten te kunnen maken zouden 

wij ook graag alle data van dorp- en wijkfeesten op de kalender 

plaatsen.
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Vragen en hulp
Wij realiseren ons dat er de laatste jaren veel veranderd is op 

het gebied van het aanvragen van een Evenementenvergunning. 

Indien u daar vragen over heeft of wilt overleggen is dat altijd 

mogelijk. 

Vragen verzoek tot plaatsing evenementenkalender / 

vergunningaanvragen

U kunt contact opnemen met het team Vergunningen & 

Leefomgeving, bij voorkeur per email via vergunningen@

leeuwarden.nl. Telefonisch zijn wij bereikbaar via tel. 14058.

Vragen over locaties en praktische afstemming evenement.

U kunt contact opnemen met de evenementencoördinatoren 

via tel. 14058 voor locaties en praktische afstemming over het 

evenement of via email evenementcoordinator@leeuwarden.nl.
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