
Bijlage 1 Checklist voor de gemeente 
 

Indien één van onderstaande vragen met Ja wordt beantwoord, 
 is een geneeskundig advies van evenementenadvisering  
GHOR Gelderland-Zuid van toepassing.  
Voor technische hygiënezorg wordt de GGD ingeschakeld (blok 3). 

 Contactpersonen evenementen: 

GHOR Gelderland-Zuid 
Evenementenadvisering 
Postbus 1120 
6501BC Nijmegen 
 

evenementenadvisering@vrgz.nl 
 

 
Indien alle onderstaande vragen met Nee worden beantwoord, kan de 
gemeente gebruik maken van het standaardadvies met algemene 
voorwaarden (bijlage 2 of bijlage 2a) standaardadvies kleine dance-
evenementen. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

11 Is er sprake van een evenement met meer dan 5000 bezoekers gelijktijdig. 
(lees: alle aanwezigen inclusief deelnemers, toeschouwers, personeel etc.) in één van de volgende 
rubrieken: popconcert, tentfeest, danceparty, wandelmars, sportevenement, demonstratie, 
vliegshow, auto / motorsportevenement? 

Nee   Ja 

 
Toelichting: de omvang van het evenement vraagt extra aandacht, mogelijk multidisciplinair. 

 

2  Is het evenement aangemeld als een categorie C  of B evenement bij de 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid? 

   Nee Ja 

 

  3 Is er sprake van een meerdaags evenement waarbij gebruik wordt gemaakt van 
tijdelijke huisvesting of een tijdelijke kampeervoorziening? 

Nee Ja 

Wordt er gebruik gemaakt van waterverneveling (bijvoorbeeld douche, fontein of 
natmaken van bezoekers met een waterslang) of worden er zwem- speel- of 
bubbelbaden op het evenemententerrein geplaatst? 

Nee Ja 

Zijn er bij het evenement (huis)dieren betrokken? Nee Ja 

Worden er tattoos (incl. permanente make-up) of piercings gezet op het evenement? Nee Ja 

Wordt er voedsel bereid buiten de reguliere horecavoorzieningen of in een uitbouw 
van een reguliere horecavoorziening? 

Nee Ja 

 

 
Toelichting: er zijn mogelijk extra maatregelen nodig op het gebied van technische hygiënezorg. 
 

    4 Is de verwachting dat er sprake is van bovenmatig  alcohol- en /of middelengebruik?    Nee  Ja 

 
Toelichting: verhoogd risico op intoxicaties. Mogelijk aanvullend advies gewenst in preventieve sfeer. 

 

 5 Worden bij het evenement veel mensen verwacht met een slechte mobiliteit? Nee Ja 

 
Toelichting: doelgroep die hulp nodig heeft bij evacuatie. 

 

6 Is het evenement gericht op mensen die een zware fysieke inspanning gaan 
leveren? 

   Nee  Ja 

    

7 Brengen omgevingsfactoren extra risico's met zich mee voor de doelgroep? Nee Ja 

 
Toelichting: bijv. evenementen voor kinderen in de buurt van open water, evenementen in de buurt van een risicobedrijf. 

 

8 Brengt het ruimtelijk profiel van een evenemententerrein extra risico’s met zich 
mee? 

Nee Ja 

 
Toelichting: de uitgestrektheid van een terrein, meerdere attracties en/of podia of moeilijke toegankelijkheid vragen extra 
beoordeling. 
 

 9 Ontstaat ten gevolge van het evenement een beperking in de 
hulpverleningscapaciteit van omwonenden? 

Nee Ja 

 
Toelichting: bijv. reguliere aanrijroutes zijn door een evenement afgesloten. 

 

 


