
Montferland 

Evenementenvergunning aanvragen 

Datum 25-01-2022 12:26:19 
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Informatie vooraf 
Ik ben mij ervan bewust dat ik aan het 
einde van het formulier bijlagen moet 
uploaden. 

ja 

Identificatie 
Wilt u inloggen met DigiD of 
eHerkenning? DigiD 

Gegevens aanvrager 
Voorletter(s) D. 

Voornamen Daniël 

Tussenvoegsel(s) van 

Achternaam Drunen 

Postcode 1073SG 

Huisnummer 1 

Huisletter 

Huisnummertoevoeging 3 

Straatnaam Korte Tolstraat 

Woonplaats Amsterdam 

E-mailadres daniel@chasingthehihat.nl 

Mobiel telefoonnummer 0624090287 

U doet deze aanvraag Namens een bedrijf, instelling, 
stichting of vereniging 

Gegevens bedrijf / instelling / stichting / vereniging 
Naam bedrijf / instelling / stichting / 
vereniging Chasing the Hihat Events BV 

KvK-nummer 69494320 

Contactpersoon tijdens het evenement 



Bent u ook de contactpersoon tijdens 
het evenement? nee 

Gegevens contactpersoon tijdens het evenement 
Naam contactpersoon Malou Jongejans 

Mobiele telefoonnummer 
contactpersoon: 0629231233 

Emailadres contactpersoon malou@chasingthehihat.nl 

Wilt u nog een contactpersoon 
opgeven? nee 

Omschrijving evenement 
Wat is de naam/aanduiding van het 
evenement? Lago Lago 2022 

Omschrijving van het evenement 
(meerdere keuzemogelijkheden) Muziek evenement, house/dance 

Indien anders, namelijk 

Is het evenement al eens eerder 
georganiseerd? nee 

Periode evenement (begin en einde) 
Op welke datum en tijd start het 
opbouwen en inrichten van de locatie/
het terrein?  

Datum 23 juni 2022 

Begintijd 07:00 uur 

Op welke datum en tijd is het 
opbouwen en inrichten van de locatie/
het terrein afgerond? 

Datum 07 juli 2022 

Eindtijd 20:00 uur 

Op welke datum en tijd start het 
evenement? 

Datum 01 juli 2022 

Begintijd 09:00 uur 

Op welke datum en tijd eindigt het 
evenement? 

Datum 04 juli 2022 

Eindtijd 12:00 uur 

Locatie 
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Plaats Braamt 

Straatnaam Gildeweg 

Huisnummer 

Postcode 

Beschrijving locatie (als er geen adres 
bekend is) 

Recreatieplas Stroombroek, Markant 
outdoorcentrum, Landal 

Vindt het evenement plaats op één 
locatie, meerdere locaties en/of wordt 
een route gevolgd? 

Eén locatie 

Is het evenemententerrein afgesloten? Ja, (geef in de bijlage aan hoe het 
terrein is afgesloten) 

Evenemententerrein 

Op welke ondergrond vindt het 
evenement plaats? 

Harde ondergrond: steen, asfalt en 
dergelijke; 
Zachte ondergrond: zand, gras en 
dergelijke; 
Water 

Indien anders, namelijk: 

Wat is de verblijfplaats van het 
publiek? Binnen- en buitenlocatie 

Worden er één of meerdere bouwsels/
objecten geplaatst? Zoals een tent, 
podium, tribune, springkussen, 
attractie, snackwagen, etenskraampje, 
drankwagen, toiletwagen, 
informatiekramen? 

Ja (geef dit weer op een tekening) 

Is er sprake van één van de volgende 
punten? (meerdere opties mogelijk) 

•Er wordt een tijdelijk bouwsel 
gebruikt die bestemd is voor meer dan 
150 personen 
•Er wordt in het tijdelijke bouwsel 
bedrijfsmatig of door personen die 
verzorging nodig hebben overnacht en 
dit zijn meer dan 10 personen. 
•Er wordt in een tijdelijk bouwsel 
verzorging geboden aan meer dan 10 
personen onder de 12 jaar, of meer dan 
10 lichamelijke of verstandelijk 
gehandicapte personen. 

Keuze nee 

Gebruik gebouw 
Wordt tijdens het evenement gebruik 
gemaakt van een gebouw? nee 
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Publiek / deelnemers 
Te verwachten (gelijktijdig aanwezig) 
aantal toeschouwers:  Indien het 
evenement meerdere dagen duurt dan 
tevens aangeven hoeveel toeschouwers 
er maximaal gelijktijdig per dag 
worden verwacht. 

8.500 

Indien van toepassing: te verwachten 
aantal deelnemers Indien het 
evenement meerdere dagen duurt dan 
tevens aangeven hoeveel toeschouwers 
en deelnemers er maximaal per dag 
worden verwacht.    

nvt 

Wat is de doelgroep? (meerdere opties 
mogelijk) 

18 - 30 jaar; 
31 - 64 jaar 

Is er sprake van aanwezigheid van 
specifieke groepen? (meerdere opties 
mogelijk) 

Geen 

Indien anders; namelijk 

Is er mogelijk drugs- of alcoholgebruik 
van toepassing? Alcohol en drugs 

Zijn bij het evenement dieren 
betrokken? Nee 

Er zijn beleidsregels opgesteld om 
verantwoord om te gaan met paarden 
beij evenementen (optochten). Waarbij 
er tijdig voldoende aandacht wordt 
besteed aan veiligheid. De 
beleidsregels Paarden bij evenementen
(optochten) zijn te vinden op onze 
website www.montferland.info onder 
het kopje 'Evenementen'. 

Verkeersmaatregelen 
Worden er t.b.v. het evenement wegen, 
parkeerterreinen en/of pleinen 
afgesloten? 

Ja (geef dit weer in het verkeersplan) 

Worden er verkeersregelaars ingezet? Ja (geef dit weer in het verkeersplan) 

Worden er aanvullende 
verkeersmaatregelen getroffen?  Ja (geef dit weer in het verkeersplan) 

Wordt er een parkeergelegenheid 
gesitueerd? 

Ja (geef dit weer op een 
situatietekening en in het 
verkeersplan) 

Toegankelijkheid aan- en afvoerwegen Goed (3 of meer beschikbare wegen) 

Drankverstrekking 

Worden er bedrijfsmatig (tegen ja 
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vergoeding) zwak- alcoholhoudende 
dranken buiten een reguliere 
horecalocaliteit verstrekt? 

ja 

Leidinggevende drankverstrekking 
Gegevens van de SVH-verklaring 
houder: 

Voornamen Clemens Gerard 

Tussenvoegsel(s) 

Achternaam Ritzer 

Geboortedatum 27 november 1991 

Telefoonnummer 0651486194 

Wilt u nog een leidinggevende voor de 
drankverstrekking opgeven? nee 

Muziek en geluid 
Wordt er versterkt (muziek)geluid ten 
gehore gebracht? ja 

Muziek 
Welke muzieksoort wordt versterkt ten 
gehore gebracht? muziek 

Datum: 01 juli 2022 

Begintijd 10:00 uur 

Eindtijd 04:00 uur 

Wilt u nog een dag opgeven? ja 

Meerdere dagen 
Datum: 02 juli 2022 

Begintijd: 10:00 uur 

Eindtijd: 04:00 uur 

Datum: 03 juli 2022 

Begintijd: 10:00 uur 

Eindtijd: 23:00 uur 

Veiligheid 
Is er een gecertificeerd 
beveiligingsbedrijf aanwezig? ja 

Zo ja, hoeveel beveiligers worden 
ingezet? zie inzetschema 
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Heeft u geneeskundige voorzieningen 
zoals EHBO voorzieningen of 
ambulance getroffen? 

ja 

Zo ja, hoeveel EHBO-ers worden er 
ingezet? zie inzetschema 

Worden er tijdens het evenement 
vuurwapens gebruikt (bijvoorbeeld 
voor koningsschieten)? 

Nee 

Brandveiligheid en gevaarlijke stoffen 
Is er sprake van open vuur? ja 

Denk hierbij aan (vuur)korven, fakkels, 
etc. 

Zo ja, in welke vorm is er sprake van 
open vuur? vuurkorven, kachels 

Wordt er vuurwerk ontstoken? Nee 

Wordt er gebruik gemaakt van 
(brandgevaarlijke) special effects? nee 

Zijn er (brand)gevaarlijke stoffen (zoals 
gasflessen, brandstoffen en dergelijke) 
aanwezig of worden deze gebruikt? 

ja 

Gevaarlijke stoffen 
Gevaarlijke stof 1 Methaan (catering) 

Gevaarlijke stof 2 (indien van 
toepassing) 

Gevaarlijke stof 3 (indien van 
toepassing) 

Wilt u meer stoffen opgeven? nee 

Kamperen tijdens evenement 
Wordt er tijdens het evenement 
gekampeerd? Ja (geef dit weer op tekening) 

 Zo ja, hoeveel personen blijven er naar 
verwachting kamperen? 8500 

Opmerkingen en eventuele toelichting 
Ruimte voor opmerkingen en eventuele 
toelichting: 

Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag 
naar waarheid heb ingevuld ja 

Checklist bijlagen 
Met het aanvraagformulier kunt u 
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maximaal 45Mb aan bijlagen 
meesturen. Wilt u meer (of grotere) 
meesturen, dan kunt u dit sturen naar 
evenementen@montferland.info. 

  

Onderstaande bescheiden, die van 
toepassing zijn, moet u bij dit 
aanvraagformulier aanleveren: 

Kaart van de locatie en/of routekaart 2.1 Productieplattegrond 
V10_compressed-1.pdf (5.1 MB) 

Tekening van het evenemententerrein 2.1 Productieplattegrond 
V10_compressed-1.pdf (5.1 MB) 

Plattegrondtekening van alle bouwsels 

Calamiteitenplan/veiligheidsplan 

Verkeersplan 

Draaiboek/Programma. 

Constructieve gegevens bouwsels. 

Tekening van het kampeerterrein met 
wegen, paden en ontsluitingen. 

Indieningsvereisten op basis van het 
'Besluit brandveilig gebruik en 
basishulpverlening overige plaatsen'. 

Wilt u nog meer bijlagen toevoegen? nee 
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