
 

 

Vier de Natuur 
Melding doen bij de gemeente 
 

De afdeling Vergunningen van de gemeente weet graag wat er in het weekend van Vier de Natuur 

allemaal voor feestjes zijn in Nijmegen. Niet alles is zomaar toegestaan. Je bent als organisator zelf 

verantwoordelijk voor een juiste melding aan de gemeente van de eigen activiteiten, zodat je niet in 

de problemen komt. 

Hier de uitgangspunten: 

1. Niet nodig om te melden 

Als het een kleinschalige activiteit is, waar geen objecten worden geplaatst, geen versterkte 

muziek is en geen wegen worden afgesloten. 

2. Doe een melding bij een klein evenement > 2 weken van tevoren 

Als de activiteit wat groter is opgezet. Tot 250 personen, niet te harde muziek, niet te grote 

objecten, geen belemmeringen voor verkeer.  

Let op: Een melding volstaat niet als het op zondag vóór 13.00 uur start. 

3. Vraag een evenementenvergunning aan > 8 weken van tevoren 

Als het een flink evenement is. Meer dan 250 personen, versterkte muziek, veel objecten. 

Ook als het een kleinere activiteit is maar wel op zondag vóór 13.00 uur start. 

 

 

Lees hieronder de ‘voorwaarden evementenvergunning’ om de details te vinden over wanneer een melding te 

doen of een vergunning aan te vragen. 

 

 

Voorwaarden evenementenvergunning (klein) 

Er is sprake van een klein evenement waarvoor de vergunningplicht van artikel 2.2.2 lid 1 Algemene 
Plaatselijke Verodening niet geldt indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

 het aantal gelijktijdig aanwezigen bedraagt niet meer dan 250 personen; 
 

 het evenement duurt niet langer dan één dag en voldoet aan de volgende tijden; 
o begintijd: op een zondag, 2e paasdag, 2e pinksterdag en 1e en 2e kerstdag niet 

eerder dan 13.00 uur, overige dagen niet eerder dan 09.00 uur; 
o eindtijd: 24.00 uur op een vrijdag, een zaterdag en op de dag voor een officieel 

erkende feestdag; op overige dagen 23.00 uur;  
 

 tussen de begin- en eindtijd voor muziek zit één aaneengesloten periode van maximaal 10 
uur;  
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 het geluidsniveau gemeten op 2 meter uit de gevel van een woning mag niet meer zijn dan 
70 dB(A)/83dB(C). Indien zich op 35 meter van de luidsprekers geen woning of winkel 
bevindt, mag het geluidsniveau op 35 meter van de luidsprekers niet meer zijn dan 70 
DB(A)/83dB(C); 
 

 de geluidsboxen worden zodanig opgesteld dat deze niet direct op woningen of winkels zijn 
gericht;  
 

 er wordt maximaal 2 keer per locatie per kalenderjaar muziek ten gehore gebracht, conform 
de “Beleidsregels geluid bij evenementen in de openlucht” (december 2008);  
 

 het evenement veroorzaakt geen of een zeer geringe beperking van het gebruik van de weg 
en geen belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten en er te allen tijde een 
rijbaan van 4 meter beschikbaar blijft. Alleen bij straat- en buurtfeesten mag wel het gebruik 
van de weg worden beperkt en de straat worden afgesloten, mits het een 30 km-weg betreft 
en geen busroute of snelfietsroute en de straat voor hulpdiensten bereikbaar blijft; 
 

 er is geen conflicterende samenloop met andere evenementen, wegopbrekingen en/of de 
hoofdroutes van de hulpdiensten;  
 

 er is een organisator;  
 

 de organisator heeft uiterlijk 2 weken voorafgaand aan het evenement dit op de 
evenementenkalender laten plaatsen;  
 

 het evenement vindt niet plaats in de derde volle week van juli op een locatie die is vergund 
ten behoeve van de vierdaagsefeesten of de vierdaagsemarsen. 
 

 de objecten die ten behoeve van het evenement op de weg geplaatst worden, hebben 
gezamenlijk maximaal een oppervlakte van 50m2. Deze objecten mogen geen podia of 
tribunes zijn en/of tenten waar meer dan 50 personen aanwezig kunnen zijn. Daarnaast 
worden er maximaal 20 verkoopkramen geplaatst. 

Indien u niet aan de voorwaarden van een vergunningvrij evenement kunt voldoen, dient u uiterlijk 8 
weken voor het evenement een evenementenvergunning aan te vragen. 
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