
Evenementen organiseren in het prachtige Montferland
Montferland is een prachtig gebied. Dat weten wij, dat weet u, maar wij willen nog 
veel meer mensen kennis laten maken met onze bijzondere natuur, cultuurhistorie en 
gastvrijheid. Evenementen bepalen voor een belangrijk deel de levendigheid en sfeer 
in Montferland en hebben een belangrijke economische betekenis. Daarom heeft de 
gemeente evenementen hoog in het vaandel staan. 

Eenvoudiger proces 

De gemeente Montferland maakt het organiseren van bepaalde evenementen gemak-
kelijker. Wij zijn voorstander van minder regels en voorschriften. Sinds de wijziging 
van de Algemene Plaatselijke Verordening op 1 juni jl. is in een aantal gevallen geen 
evenementenvergunning meer nodig. Voor een aantal kleinschalige evenementen 
vinden wij het overbodig om een vergunning af te geven. Inwoners zijn voldoende in 
staat om kleinschalige evenementen zelf goed, veilig en verantwoord te organiseren. 
Voor een groot evenement heeft u wel een vergunning nodig. 

Tijdig aanvragen  

Moet u een vergunning aanvragen, begin hier dan op tijd mee! Wij adviseren om een 
half jaar van te voren met het organiseren te beginnen en alles in beeld te brengen. 
Ook wij hebben tijd nodig, zodat o.a. brandweer en politie naar de veiligheid van het 
evenement kunnen kijken. Daarnaast is het belangrijk dat bij de aanvraag documen-
ten zitten waaruit blijkt dat het evenement goed, veilig en verantwoord verloopt. Dit 
betekent o.a. dat er een goede situatietekening (op schaal) van het evenemententer-
rein moet zijn met daarop ingetekend wat waar precies staat en wat de afmetingen 
zijn. Maar ook een calamiteitenplan is nodig. Een complete aanvraag voor een evene-
mentenvergunning moet minimaal drie maanden voor het betreffende evenement bij 
ons binnen zijn. 

Wilt u weten of u voor uw evenement een vergunning nodig hebt?  
Kijk op:  www.montferland.info/evenement.

Evenementencoördinator: uw aanspreekpunt! 

Wilt u een evenement organiseren en heeft u een vraag? Neem 
dan contact op met de evenementencoördinator, José Vierwind.
De coördinator zorgt voor een antwoord op uw vragen! 

Wilt u meer informatie? U kunt vrijblijvend bellen of een af-
spraak maken met de evenementencoördinator, José Vierwind. 
Tel. 0316 -291 391 of e-mail: evenementen@montferland.info.
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Pakketten 

Sinds dit jaar werken wij met pakketten. Deze pakketten bepalen uw facilitaire 
(dranghekken, podium etc.) en promotionele (website, advertentie, sociale media 
etc.) ondersteuning. Op basis van een aantal criteria kunnen we beoordelen voor 
welke ondersteuning uw evenement in aanmerking komt. Dit is afhankelijk van het 
soort evenement dat u wilt organiseren. De evenementencoördinator informeert u 
graag over de pakketten. 

Evenementenkalender 

Om alles optimaal te laten verlopen is het van belang dat we op tijd weten wat u 
graag in Montferland wilt organiseren. Zodra u duidelijk heeft wat uw wensen zijn ver-
zoeken wij u contact op te nemen met de evenementencoördinator of uw evenement 
online te melden via montferland.info/evenement. Dit kan voorkomen dat er meer-
dere evenementen gelijktijdig georganiseerd worden die elkaar wellicht conflicteren. 

Wilt u weten of u voor uw evenement een vergunning nodig hebt?  
Kijk op:  www.montferland.info/evenement.

VVV Montferland 

Alle publieke evenementen die bij de evenementencoördinator gemeld zijn worden 
vermeld via de communicatiemiddelen van de VVV. Dit zijn de digitale zuilen in diver-
se kernen, de website vvvmontferland.nl, de evenementenkalender en de VVV App. 
Hierdoor bereikt u nog meer publiek!

Meldt u evenement altijd op tijd aan voor de evenementenkalender.  
Kijk op: www.montferland.info/evenement.

Alleen samen zetten we Montferland op de kaart!
Maak gebruik van de evenementenkalender


