Aan de burgemeester van de gemeente Dantumadiel
Postbus 22
9104 ZG Damwâld
0519-298888
inf o@dantumadiel.f rl

Kennisgeving betoging
Ondergetekende geef t hierbij kennis van het voornemen om een betoging te houden in de gemeente
Dantumadiel, op grond van artikel 2:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening
Organisatie
Naam organisatie
Nummer Kamer van Koophandel
Plaats van inschrijving

:
:
:

Naam van de organisator
Achternaam
Voornamen
Geboortedatum en –plaats
Nationaliteit
Nummer legitimatiebewijs*
Woonadres
Postcode en woonplaats
Telef oonnummer
Mobielnummer
E-mailadres

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Naam van degene die de feitelijke leiding van de betoging op zich zal nemen
Achternaam
:
Voornamen
:
Geboortedatum en –plaats
:
Nationaliteit
:
Nummer legitimatiebewijs*
:
Woonadres
:
Postcode en woonplaats
:
Telef oonnummer
:
Mobielnummer
:
E-mailadres
:
Vervolg op achterzijde; Let op zonder ondertekening is de kennisgeving ongeldig!
* Heef t u niet de Nederlandse nationaliteit, geef dan aan welk verblijf sdocument u heef t
Gegevens demonstratie/betoging
Doel/onderwerp van betoging
:
Datum van betoging
:
Plaats van opstelling van de betoging :
Tijdstip van vertrek van de betoging
:
Te volgen route (indien van toepassing) :
Te verwachte aantal deelnemers
:
Worden toespraken gehouden voor
vertrek
Ja
Zo ja, waar?
:
Worden toespraken gehouden
tijdens de betoging
Ja
Zo ja, waar?
:
Plaats van beëindiging van de betoging :

Nee

Nee

Tijdstip van beëindiging van de betoging:
Wijze van beëindiging van de betoging
(bijv. toespraken, af scheidswoord)
:
Samenstelling van de betoging
Rijden er voertuigen mee
Aantal voertuigen
Soort voertuigen
Wordt gebruik gemaakt van
geluidversterkende
apparatuur (o.a. megaf oon)?

Ja

Nee

Ja

Nee

:
:
:

Welke maatregelen neemt u om de betoging veilig te laten verlopen (bijv.
ordecommissarissen, instructie aan deelnemers)?

:

………………………..

Nadere mededelingen van de organisator(en):
………………………………………

Ondertekening
De organisator verklaart ermee bekend te zijn dat:
a. van de hierboven ingevulde datum, route(s), plaatsen en tijdstippen van opstelling en ontbinding en
de wijze van samenstelling van de betoging niet mag worden af gewek en, anders dan na overleg en
overeenstemming met de burgemeester;
b. voor de vaststelling van het tijdstip van indiening van deze kennisgeving bepalend is de datum en
het uur van inlevering van dit kennisgevingsf ormulier. Deze kennisgeving moet tenminste 48 uur
voordat de betoging zal plaatsvinden binnen zijn bij de gemeente. U mag pas ná deze kennisgeving
de betoging openbaar aankondigen;
c. de burgemeester vooraf voorwaarden of beperkingen kan verbinden aan de betoging/ demonstratie
(artikel 5 Wom)
d. De burgemeester tijdens de manif estatie aanwijzingen kan geven (art ikel 6 Wom) en opdracht kan
geven de manif estatie te
beëindigen of uiteen te gaan (artikel 7 Wom);
e. bij het einde van het gebruik van terreinen en straten, deze schoon dienen te worden opgeleverd.
D.w.z. in de staat waarin deze in gebruik werden genomen. Indien hieraan niet wordt voldaan de
noodzakelijke herstel en of opruimwerkzaamheden voor rekening van ondergetekende door of
vanwege de gemeente Dantumadiel worden uitgevoerd.
Plaats
Datum
Naam en handtekening ontvanger

:
:
:

In te vullen door de ambtenaar van de gemeente Dantumadiel die deze kennisgeving in
ontvangst neemt
Plaats
:
Datum
:
Tijdstip van indiening
:
Naam en handtekening ontvanger
:

