
2019 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 voor 13.00 uur start.

3. Vraag een evenementenvergunning aan   > minstens 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 voor 13.00 start. 
De eventuele kosten die bij een vergunning horen, zijn voor u zelf.

Door het invullen van de vragenlijst op www.nijmegen.nl weet u wat voor uw evenement nodig is. 

U volstaat met een melding als u voldoet aan alle volgende regels. Is het groter, dan leidt de vragenlijst u naar 
een vergunningaanvraag. 

 Uw evenement heeft een organisator
 De organisator meldt het evenement minstens 2 weken van tevoren.
 Er zijn maximaal 250 mensen tegelijk aanwezig
 Het evenement duurt maximaal 1 dag
 Het evenement begint op zijn vroegst om 09.00 uur. Op een zondag, 2e paasdag, 2e pinksterdag of 1e 

en 2e kerstdag start het evenement op zijn vroegst vanaf 13.00 uur
 Het evenement stopt op zijn laatst om 23.00 uur. Op een vrijdag, zaterdag en de avond voor een 

officiële feestdag stopt u uiterlijk om 24.00 uur
 U draait maximaal 10 uur lang muziek achter elkaar
 U richt geluidsboxen niet op woningen of winkels
 Het geluidsniveau mag maximaal 70 dB(A)/83dB(C) zijn. Als er woningen staan, geldt dit tot op 2 m 

afstand. Als er geen woningen staan, geldt dit tot op 35 m afstand van de speakers
 U mag maximaal 2 keer per locatie per kalenderjaar muziek draaien of maken
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 Uw evenement veroorzaakt geen of weinig overlast voor weggebruikers. U houdt altijd een rijbaan van 
4 meter vrij voor verkeer en hulpdiensten. Alleen bij straat- en buurtfeesten mag de straat afgesloten 
worden als:

o Het een 30 km/h-weg is
o Er geen busroute of snelfietsroute door de straat loopt
o De straat voor hulpdiensten bereikbaar blijft

 Het evenement is niet in de 3e volle week van juli op een locatie die gebruikt wordt voor de 
Vierdaagsefeesten of de Vierdaagsemarsen

 Als u voorwerpen op de weg plaatst, hebben deze samen een maximale oppervlakte van 50 m2. U mag 
maximaal 20 kramen plaatsen. U mag geen podium, tribune of tent plaatsen voor meer dan 50 personen

 Aanwezige reclame-uitingen blijven beperkt tot het evenemententerrein en zijn naar binnen gericht
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.


