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Onderdelen van de aanvraag 
 

• Evenementenvergunning 
• Ontheffing Drank- en Horecawet 
• Ontheffing plaatsen objecten of parkeren grote voertuigen op de openbare weg. 

 
 

Tijden 
 

Van 14-12-2022 12:00 tot 23-12-2022 21:00 
 

Locatie 

 

 

Locatie Buiten Straat + huisnummer Postcode Plaats Lat Long 
 

 

 

 

 

 

EvenementAssistent 

 

 

Vergunningaanvraag voor eveneme 
Gracht" 

Bevoegd gezag voor de evenementlocatie(s) 

Gemeente Postadres Email 

Gemeente Leiden Gemeente Leiden 
Bureau Evenementen 
Postbus 9100 
2300 PC Leiden 

evenementen@leiden.nl 

 

mailto:evenementen@leiden.nl
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Vooraf Tijdens Achteraf 

Naam De heer Anthony Paul Michel Re- De heer Anthony Paul Michel Re- De heer Anthony Paul Michel Re-
naud naud naud 

Mobiel 06 28 24 47 25 06 28 24 47 25 06 28 24 47 25 

E-mail anthony@kreativevents.nl anthony@kreativevents.nl anthony@kreativevents.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Persoon 

Aanhef dhr. 

Voornamen Anthony Paul Michel 

Tussenvoegsels  

Achternaam Renaud 

Functie Directeur 

Mobiel 06 28 24 47 25 

Doorkiesnummer  

E-mail anthony@kreativevents.nl 

 

Contactpersonen 
 

 
 
 
 
 

23-08-2022 

   2312HV Lei-
den 

52.1588904943906 4.49461389638435 

 

 
 
 
 
 

EvenementAssistent 

Hooglandse kerk- Ja Hooglandse Kerkgracht 
gracht   30 

 

Vergunninghouder  

Organisatie 

Organisatie Kreativ Events Nederland 

Afdeling n.v.t. 

Handelsregisternummer 65299426 

Website  

Algemeen e-mail info@kreativevents.nl 

Algemeen telefoon 070 4500577 

Vestigingsadres Koperslager 4 
2631 RK 'S-GRAVENHAGE 

Postadres Koperslager 4 
2631 RK 'S-GRAVENHAGE 

 

mailto:anthony@kreativevents.nl
mailto:anthony@kreativevents.nl
mailto:anthony@kreativevents.nl
mailto:anthony@kreativevents.nl
mailto:info@kreativevents.nl
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Details van het evenement  

De antwoorden op alle gestelde vragen zijn: 

Waarvoor wilt u de EvenementAssistent 
gebruiken? 

Mijn evenement regelen 

 

Waar vindt het evenement plaats? ❑ In een gebouw(en) 

✅ Buiten op één of meer plaatsen 

❑ Op een route 

Wat is de naam van het evenement? Kerstmarkt op de Gracht 

Geef een korte omschrijving van het evenement De drijvende kerstmarkt zoekt een nieuwe 
plek en is terechtgekomen bij de Hooglandse 
Kerkgracht. Het 10 daagse evenementen zal 
bestaan uit een dertigtal chalets van waaruit 
mooie kerstproducten worden verkocht. Ook 
zullen er een aantal foodstands en een bar 
zijn om het ware kerstgevoel te versterken. 

• Uw evenement vindt plaats in de Gemeente Leiden. 

 
 

 
Is dit niet correct, klik dan 2 keer op terug en wijzig uw locatie. 

Wat zijn de start- en eindtijden van uw evenement "Kerstmarkt 
op de Gracht"? 

 
Start: 

14-12-2022 12:00 

Einde: 23-12-2022 21:00 

Wanneer vindt de opbouw van uw evenement "Kerstmarkt op 
de Gracht" plaats? 

Aantal dagen er voor 

Zijn er tijdens het evenement opbouwactiviteiten? Nee 
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Wanneer vindt de afbouw van uw evenement "Kerstmarkt op 
de Gracht" plaats? 

Aantal dagen er na 

Zijn er tijdens het evenement afbouwactiviteiten? Nee 

Wat is tijdens de hele duur van uw evenement "Kerstmarkt op 
de Gracht" het totaal aantal aanwezige personen? 

20000 

Wat is het maximaal aanwezige aantal personen dat op één 
moment aanwezig kan zijn bij uw evenement "Kerstmarkt op 
de Gracht"? 

500 

De volgende evenementen zijn gelijktijdig met uw evenement 
"Kerstmarkt op de Gracht". 

 
Wilt u de datum of plaats van uw evenement veranderen? 

Ik wil niets wijzigen 

Wat voor soort evenement is uw evenement "Kerstmarkt op de 
Gracht"? 

❑ Buurt-, barbecue- of straatfeest 

❑ Muziekevenement 

❑ Cultuur- of kunstevenement 

❑ Sportevenement 

❑ Markt of braderie 

❑ Circus 

❑ Kermis 

❑ Beurs of Congres 

❑ Auto- of motorshow 

❑ Vliegshow 

❑ Festival 

❑ Optocht of corso 

❑ Culinair evenement 

❑ Betoging of demonstratie 

❑ Dierenshow 

❑ Evenement op het water 

✅ Anders,... 

Welk ander soort evenement is uw evenement "Kerstmarkt op 
de Gracht"? 

Kerstmarkt 

Kruis aan wat van toepassing is voor uw evenement 
"Kerstmarkt op de Gracht"? 

✅ (Versterkte) muziek 

❑ Versterkte spraak 

✅ Bouwsels plaatsen groter dan 10m2, 
zoals tenten of podia 

❑ Een kansspel organiseren, zoals een 
bingo of loterij 



Kenmerk: Rhj0ls4zq2z Pagina 5 van 14  

 
 
 
 
 

EvenementAssistent 23-08-2022 

 ✅ Alcoholhoudende dranken verkopen 
✅ Niet-alcoholische dranken verkopen 
✅ Eten bereiden of verkopen 
✅ Het evenement belemmert het 

doorgaand verkeer (omleiden, vertragen) 
✅ Een deel van een doorgaande weg 

gebruiken voor het evenement 

❑ Een (een deel van) de weg of vaarweg 
afsluiten voor doorgaand verkeer 

❑ Toegang voor hulpdiensten tot de 
evenementlocatie(s) (en de omliggende 
percelen en gebouwen) is beperkt. 

Welke voorzieningen zijn aanwezig bij uw evenement 
"Kerstmarkt op de Gracht"? 

✅ WC's plaatsen (of bestaande gebruiken) 

❑ Douches plaatsen (of bestaande 
gebruiken) 

✅ Beveiligers inhuren 

❑ Medische voorzieningen treffen (EHBO) 

❑ Verzorging van kinderen jonger dan 12 
jaar 

❑ Verzorging mensen met een lichamelijke 
of geestelijke beperking 

❑ Overnachtingen 

❑ Tenten 

❑ Podia 

❑ Tribunes 

✅ Overkappingen 

❑ Omheining van de 
evenementenlocatie(s) 

❑ Overige bouwwerken 

Is uw evenement "Kerstmarkt op de Gracht" gratis 
toegankelijk voor het publiek? 

Ja 

Welke voorwerpen gaat u plaatsen bij uw evenement 
"Kerstmarkt op de Gracht" 

❑ Verkooppunten voor consumptiemunten 
of -bonnen 

❑ Speeltoestellen 

❑ Attractietoestellen 

✅ Aggregaten, brandstofopslag en andere 
brandgevaarlijke stoffen 

❑ Geluidstorens 

❑ Lichtmasten 

❑ Marktkramen 

✅ Andere voorwerpen 

Kruis aan wat van toepassing is voor uw evenement 
"Kerstmarkt op de Gracht"? 

❑ Toegangscontrole 

❑ (Laten) aanpassen locatie en/of 
verwijderen straatmeubilair 

✅ Er ontstaat extra afval 
Gebruik van eco-glazen of statiegeld op 
(plastic)glazen 
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❑ Er zijn vrij toegankelijke 

drinkwatervoorzieningen beschikbaar 

❑ Waterverneveling, bijvoorbeeld door 
fonteinen, douches of andere 
waterbronnen (Legionellapreventie) 

Welke van de onderstaande activiteiten vinden verder nog 
plaats? 

❑ Ballonnen oplaten (Bekijk toelichting!) 

❑ Lasershow 

❑ (Reclame)zeppelin oplaten 

❑ Activiteiten met dieren 

❑ Vuurwerk afsteken 

❑ Tatoeages, piercings, of permanente 
make-up aanbrengen 

❑ Open vuur (vuurkorven, feestvuren etc.) 

❑ Kanon-, carbid- of kamerschieten 

❑ Showeffecten 

❑ Overig 

✅ Geen van bovenstaande 

Kruis aan wat van toepassing is voor uw evenement 
"Kerstmarkt op de Gracht" 

❑ Voertuigen parkeren die langer zijn dan 6 
meter en/of hoger dan 2,40 meter. 

✅ Voorwerpen op de weg plaatsen 

❑ Bewegwijzering aanbrengen. 

❑ Verkeersregelaars inzetten. 

❑ Vervoersmaatregelen nemen (parkeren, 
openbaar vervoer, pendelbussen) 

Wat is het maximale aantal personen dat tijdens uw evenement 
"Kerstmarkt op de Gracht" 
aanwezig is in een tent of andere besloten ruimte (podium, 
bouwwerk etc)? 

50 

Geef in onderstaande tabel aan wanneer de volgende activiteiten plaatsvinden op locatie Hooglandse 
kerkgracht: 
• opbouw 
• open voor publiek 
• afbouw 

 

 
Tijdvakken Evenement 

Activiteit Start Eind 

Opbouw 07-12-2022 12:00 14-12-2022 12:00 

Publiek 14-12-2022 12:00 14-12-2022 21:00 

Publiek 15-12-2022 12:00 15-12-2022 21:00 

Publiek 16-12-2022 12:00 16-12-2022 21:00 

Publiek 17-12-2022 12:00 17-12-2022 21:00 

Publiek 18-12-2022 12:00 18-12-2022 21:00 
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Activiteit Start Eind 

Publiek 19-12-2022 12:00 19-12-2022 21:00 

Publiek 20-12-2022 12:00 20-12-2022 21:00 

Publiek 21-12-2022 12:00 21-12-2022 21:00 

Publiek 22-12-2022 12:00 22-12-2022 21:00 

Publiek 23-12-2022 12:00 23-12-2022 21:00 

Afbouw 23-12-2022 21:00 28-12-2022 18:00 

Tip: Ga met muis naar kop van kolom voor extra info. Zie ook de handleiding. 

Verwacht u onder de bezoekers van uw evenement 
"Kerstmarkt op de Gracht" (veel) mensen die beperkt mobiel 
of visueel/auditief gehandicapt zijn? 

Nee 

Verwacht u dat (een deel van) het publiek drugs gebruikt tijdens 
uw evenement "Kerstmarkt op de Gracht"? 

Nee 

Wat is de samenstelling van het publiek tijdens uw evenement 
"Kerstmarkt op de Gracht"? 

Ongeveer gelijk 

Wat zijn de belangrijkste leeftijdscategorieën van het publiek 
tijdens het evenement? 

❑ 0 tot 18 jaar 

❑ 18 tot 30 jaar 
✅ 30 tot 45 jaar 
✅ 45 jaar en ouder 

Wie maakt de muziek op locatie Hooglandse kerkgracht? ❑ DJ 

❑ Band 

❑ Orkest 

❑ (Tape-)artiest 

✅ Anders 

Op welke andere manier maakt men muziek op locatie 
Hooglandse kerkgracht? 

Er zal gedurende de openingstijden van de 
Kerstmarkt achtergrond muziek worden 
afgespeeld. Op bepaalde tijden zullen er ook 
koren aanwezig zijn die op het podium 
zingen. 

Welke soorten muziek zijn er te horen op locatie Hooglandse 
kerkgracht? 

❑ Klassiek 

❑ Jazz 

❑ Dance 

✅ Pop (en overige) 

Welke soorten popmuziek zijn er te horen op locatie 
Hooglandse kerkgracht? 

❑ Blues 

❑ Country 

❑ Disco 

 

http://eahelp.impactive.nl/evenementenmaker/index.html?tabellen-gebruiken.html
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❑ Funk 

❑ Hiphop 

❑ Hardrock 

❑ Kindermuziek 

❑ Metal 

❑ Nederlandstalige volksmuziek 

❑ Carnavalsmuziek 

❑ Punk 

❑ R&B 

❑ Rap 

❑ Reggae 

❑ Rock 

❑ Rock 'n Roll 

❑ Schlager 

❑ Soul 

✅ Anders 

Welke ander soort popmuziek is er te horen op locatie 
Hooglandse kerkgracht? 

Kerstmuziek 

Wat is de geluidsbelasting in decibel (dB(A)) van uw evenement 
"Kerstmarkt op de Gracht" op locatie Hooglandse 
kerkgracht? 

75 

Hoeveel dB(C) produceert uw evenement "Kerstmarkt op de 
Gracht" op locatie Hooglandse kerkgracht? 

75 

Let op! Deze locatie is overboekt.  

Reden: Aantal dagen binnen de geluidsnormen is voor 2022 op de evenementlocatie Hooglandse kerkgracht 
overschreden. 

 
Achtergrond: In het evenementenbeleid van de gemeente zijn regels op genomen voor de maximale aantal 
evenementen per jaar met een hoog geluidsniveau op diverse locaties in de stad. 
Voor de door u gekozen locatie is dit aantal al bereikt. 

 
Effect: Zeer waarschijnlijk zal de gemeente uw aanvraag voor een evenementenvergunning afwijzen. 

 
Tip: Wijzig uw locatie of tijdstip. 

Wat voor overkappingen plaatst u op locatie Hooglandse kerkgracht? 

 

Overkappingen 
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Lengte (meter) Breedte (meter) Aantal 

6 4 3 

Tip: Ga met muis naar kop van kolom voor extra info. Zie ook de handleiding. 

De volgende vragen gaan over de toiletten op locatie 
Hooglandse kerkgracht. 

 
Hoeveel vaste toiletten zijn beschikbaar? 

0 

Hoeveel tijdelijke toiletten zijn er van iedere soort? 

 
Chemisch of dixi: 

8 

Watergespoeld: 0 

Plaskruis: 3 

Plasgoot: 0 

Welk percentage van de toiletten is voor heren? 50 

Kan het publiek op locatie Hooglandse kerkgracht na het 
gebruik van een toilet de handen wassen? 

Ja 

Reinigt u de tijdelijke toiletten op locatie Hooglandse 
kerkgracht tussentijds? 

Ja 

Zijn alle tijdelijke toiletvoorzieningen op locatie Hooglandse 
kerkgracht aangesloten op de riolering? 

Nee, maar ze worden wel tussendoor 
geleegd 

Hoeveel uitgiftepunten voor voedsel zijn er? 4 

Hoeveel uitgiftepunten voor dranken zijn er? 2 

Op hoeveel van deze uitgiftepunten verstrekt u alcoholhoudende 
dranken? 

2 

 

http://eahelp.impactive.nl/evenementenmaker/index.html?tabellen-gebruiken.html
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Is er sprake van het bereiden van etenswaren op locatie 
Hooglandse kerkgracht? 

Ja 

Welk soort bereiding van etenswaren is van toepassing op 
locatie Hooglandse kerkgracht? 

❑ Beperkte bereiding 

✅ Eenvoudige bereiding 

❑ Uitgebreide bereiding 

Maakt u gebruik van een cateraar(s) op locatie Hooglandse 
kerkgracht? 

Ja, cateraar(s) verzorgen alle etenswaren 

Met welke warmtebron wordt het eten ter plaatse klaargemaakt 
op locatie Hooglandse kerkgracht 

❑ Houtskoolbarbecue of houtoven 

✅ Gas, bijvoorbeeld kookplaat, gasoven of 
gasbarbecue 

✅ Elektrisch, bijvoorbeeld kookplaat, 
elektrische oven of magnetron 

✅ Frituur 

❑ Anders 

Aantal speeltoestellen 0 

Aantal aggregaten, brandstofopslagpunten en plekken met 
brandgevaarlijke stoffen 

2 

Plaatst u nog andere voorwerpen? Nee 

Wie maakt de locatie en de omgeving daarvan schoon en 
wanneer gebeurt dat? 

De organisator 

Starttijd schoonmaak 23-12-2022 21:00 

Eindtijd schoonmaak 28-12-2022 18:00 

Hoeveel extra afvalinzamelpunten gaat u op locatie 
Hooglandse kerkgracht plaatsen? 

8 

Doet u aan afvalscheiding op locatie Hooglandse kerkgracht? Ja 

Vul in onderstaande tabel alle brandbare stoffen in die tijdens uw evenement "Kerstmarkt op de Gracht" 
aanwezig zijn. Denk aan: 
• Aggregaten 
• Brandstofopslag 
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• Gasflessen 
• Frituur 
• Houtskoolbarbecue 
• Open vuur (vuurplaats, vuurkorven) 
• Vuurwerk 
• Carbid-, kanon- en kamerschieten 
• Materiaal voor showeffecten 

 

Brandbare stoffen 

Type stof/gebruik Plaats Opslagwijze Toelichting 

diesel nog onbekend Dieseltank 

Gas nog onbekend Gastank 

Tip: Ga met muis naar kop van kolom voor extra info. Zie ook de handleiding. 

Gebruik van de weg buiten het evenement. 

 
U hebt aangegeven nabij, maar buiten de afbakening van het 
evenement voorwerpen op de weg te willen plaatsen of grote 
voertuigen te willen parkeren. 

 
U moet deze posities op een kaart aangeven. 

Hoe wilt u dit doen? 

Door nu hier de objecten aan te geven op 
een interactieve kaart 

Geef aan op welke data en tijden u de voorwerpen wilt plaatsen 
op de openbare weg of grote voertuigen wilt parkeren in de 
buurt van het evenement. 
Van: 

07-12-2022 12:00 

Tot: 28-12-2022 21:00 

Vul hier eventueel extra tijdstippen of informatie in over het 
plaatsen van voorwerpen op de openbare weg of het parkeren 
van grote voertuigen. 

 

Gegevens beveiligingsorganisatie op locatie Hooglandse 
kerkgracht 

 
Naam: 

Hofstad security 

Vergunningnummer beveiligingsorganisatie: 21:00 

Vestigingsplaats beveiligingsorganisatie: Den Haag 

 

http://eahelp.impactive.nl/evenementenmaker/index.html?tabellen-gebruiken.html
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Aantal beveiligers op op locatie Hooglandse kerkgracht 2 

Wilt u promotie maken voor uw evenement "Kerstmarkt op de 
Gracht"? 

Ja 

Op welk niveau wilt u promotie maken? ❑ Lokaal 

✅ Regionaal 

❑ Landelijk 

❑ Internationaal 

Hoe wilt u promotie maken voor uw evenement "Kerstmarkt op 
de Gracht"? 

❑ (Driehoeks)borden 

❑ Posters 

❑ Flyers 

❑ Spandoeken 

❑ Vlaggen 

✅ Anders 

Op welke andere manier wilt u promotie maken? Online media en social media 

Website van uw evenement "Kerstmarkt op de Gracht": nvt 

Facebookpagina van uw evenement "Kerstmarkt op de 
Gracht": 

https://www.facebook.com/ 
dekerstmarktleiden 

Twitteraccount van uw evenement "Kerstmarkt op de Gracht": nvt 

Geeft u omwonenden en nabijgelegen bedrijven vooraf 
informatie over uw evenement "Kerstmarkt op de Gracht"? 

Ja 

Organiseert u uw evenement 
"Kerstmarkt op de Gracht" 
voor de eerste keer? 

Nee 

Hanteert u huisregels voor uw evenement 
"Kerstmarkt op de Gracht" 
? 

Ja 

Organiseert u ook flankerende evenementen (side events) 
tijdens uw evenement 
"Kerstmarkt op de Gracht" 
? 

Nee 

Heeft u een evenementenverzekering afgesloten voor uw 
evenement 

Ja 

http://www.facebook.com/
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"Kerstmarkt op de Gracht" 
? 

 

Ervaring met evenementen 

 
Welke ervaring heeft de organisator met het organiseren van 
evenementen? 

Kreativ Events is sinds 2014 actief en heeft 
diverse grote evenementen organiseert . 

Welke relevante ervaring heeft het personeel dat de organisator 
inhuurt via intermediairs? 

Wij huren geen personeel in via intermediairs 

Welke relevante ervaring hebben de vrijwilligers die de 
organisator inzet? 

Wij huren geen vrijwilligers in via 
intermediairs 

Vraagt u een evenement met een geluidscategorie 2B en 3 aan 
beschrijf dan hoe u gehoorschade bij het publiek zoveel mogelijk 
voorkomt. Denk hierbij aan het beschikbaar hebben van 
(betaalde) gehoorbeschermingsmaatregelen. 

nvt 

De gemeente ontraadt de inzet van dieren ten zeerste. Dit om 
reden van dierenwelzijn. Worden er tijdens uw evenement op 
enig moment dieren ingezet? Zo ja, beschrijf hoe u dit denkt te 
gaan doen, wat voor een dieren enz. 

nvt 

- Is er op de locatie die u gaat gebruiken een vaste 
parkeerplaats voor een auto van Greenwheels, Stapp.in of 
ConnectCar? - Gaat u een straat afzetten en moet het verkeer 
omgeleid worden? Zo ja, beschrijf dat zo gedetailleerd mogelijk 
de straten waar borden geplaatst moeten worden en hoe het 
verkeer moet worden omgeleid. Beschrijf hierbij ook het tijdvak 
waarbinnen de maatregelen genomen moeten worden. - Wilt u 
parkeerplekken gebruiken? Zo ja, beschrijf dan zo gedetailleerd 
mogelijk welke plekken moeten worden ontheven. 

nee 

Leiden heeft de ambitie om evenementen zoveel mogelijk 
toegankelijk voor iedereen te laten zijn. Zo ook voor mensen met 
een handicap. Hoeveel rolstoeltoegankelijke toiletten gaat u 
plaatsen? 

Wij zullen 1 rolstoelvriendelijk toilet plaatsen. 

Geef aan of de volgende zaken van toepassing zijn op uw 
evenement: - Drijflijnen plaatsen en vuil verwijderen uit het 
water / de gracht - Fontein (bijvoorbeeld Beestenmarkt en 
Lammermarkt) aan- en uitzetten - Aan- en afsluiten toiletwagen -
Straatmeubilair verwijderen 

nvt 
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Onderstaande bijlage(n) moet u bij uw aanvraag indienen. U 
kunt deze nu uploaden of later in uw EvenementAssisent 
Dossier toevoegen of per post toezenden. 

 
 

 
Geef aan welke van onderstaande bijlage(n) u nu wilt 
toevoegen (uploaden). 

❑ Draaiboek van alle dagen, inclusief 
opbouwen en afbouwen. 

❑ Contactgegevens leidinggevenden 
alcoholverkoop + Verklaringen SH 

❑ (Muziek)programma (van alle dagen). 

❑ Veiligheidplan 

✅ Situatietekening(en) (plattegrond) van uw 
evenementlocatie(s) met alle activiteiten. 
Deze bijlage moet u van de gemeente 
Leiden verplicht nu uploaden. 
Dit is nodig om uw aanvraag in te 
kunnen dienen. 

Voeg hier de volgende bijlage toe: 

 
Situatietekening(en) (plattegrond) van uw evenementlocatie(s) 
met alle activiteiten. 

Plattegrond eerste opzet ingetekend.pdf 

De EvenementAssistent stuurt u notificatie-emails op het 
moment dat de gemeente stappen zet in de beoordeling van uw 
aanvraag. 

 
Naar welk e-mailadres wilt u deze notificatie-emails laten 
sturen? 

anthony@kreativevents.nl 

Wie is de contactpersoon voorafgaand aan aan het 
evenement uw evenement "Kerstmarkt op de Gracht"? 

Ikzelf, Anthony Paul Michel Renaud 
(anthony@kreativevents.nl) 

Wie is de contactpersoon tijdens aan het evenement uw 
evenement "Kerstmarkt op de Gracht"? 

Ikzelf, Anthony Paul Michel Renaud 
(anthony@kreativevents.nl) 

Wie is de contactpersoon na afloop van aan het evenement uw 
evenement "Kerstmarkt op de Gracht"? 

Ikzelf, Anthony Paul Michel Renaud 
(anthony@kreativevents.nl) 

De EvenementAssistent regelt de aanvraag voor uw evenement "Kerstmarkt op de Gracht" bij de Gemeente 
Leiden: 
• Evenementenvergunning 
• Ontheffing Drank- en Horecawet 
• Ontheffing plaatsen objecten of parkeren grote voertuigen op de openbare weg. 

 

mailto:anthony@kreativevents.nl

