invullen
iinvullen
Kennisgeving betoging

Fysieke Leefomgeving
Sectie Vergunningen
Stadskantoor
Lübeckplein 2
Postbus 10007
8000 GA Zwolle
Telefoon 14038
www.zwolle.nl

Ondergetekende geeft hierbij kennis van het voornemen om een betoging te houden in de Gemeente Zwolle.
Op grond van artikel 2:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle
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
Telefoonnummer
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
Telefoonnummer
Mobielnummer
E-mailadres

Voorafgaand aan de betoging moet u telefonisch bereikbaar zijn. Bent u niet bereikbaar, dan kan dat leiden tot niet doorgaan van 
de betoging.
Vervolg op achterzijde; Let op zonder ondertekening is de kennisgeving ongeldig!

* Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit, geef dan aan welk verblijfsdocument u heeft

*0021*
0021

Gegevens demonstratie/betoging
Doel/onderwerp van de betoging
Datum van de betoging
Plaats van opstelling van de betoging
Tijdstip van vertrek van de betoging
Te volgen route
Te verwachten aantal deelnemers
Worden toespraken gehouden vóór vertrek van de betoging?

nee

ja

nee

ja

Zo ja, waar?
Worden toespraken gehouden tijdens de betoging?
Zo ja, waar?
Plaats van beëindiging van de betoging
Tijdstip van beëindiging van de betoging
Wijze van beëindiging van de betoging (bijv. toespraken, afscheidswoord)

Samenstelling van de betoging (bijv. muziekgezelschap(pen))
Rijden er voertuigen mee

nee

ja

Aantal voertuigen
Soort voertuigen
Wordt er gebruik gemaakt van geluidsversterkende apparatuur (o.a. megafoon)

nee

ja

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

Nadere mededelingen van de organisator(en)

Ondertekening
De organisator verklaart ermee bekend te zijn dat:
a. v an de vastgestelde datum, route(s), plaatsen en tijdstippen van opstelling en ontbinding en de wijze van samenstelling van de
betoging niet mag worden afgeweken
b.voor de vaststelling van het tijdstip van indiening van deze kennisgeving bepalend is de datum en het uur van inlevering van dit
kennisgevingsformulier

Plaats

Datum

Handtekening aanvrager

Wijze van indienen
Deze kennisgeving moet tenminste 96 uur voordat de betoging zal plaatsvinden binnen zijn bij de gemeente.
U mag pas ná deze kennisgeving de betoging openbaar aankondigen.
De kennisgeving kan worden ingediend op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 09.00 en 16.30 uur en op donderdag tussen
9.00 en 19.00 uur bij balie van het stadskantoor, Lübeckplein 2 te Zwolle.
Per post kunt u het formulier sturen aan Postbus 10007, 8000 GA Zwolle of per e-mail naar postbus@zwolle.nl.

In te vullen door de ambtenaar van de gemeente Zwolle die de kennisgeving in ontvangst neemt
Let op:
Het tijdstip van indiening is van belang bij deze kennisgeving!
Tijdstip van indiening

Plaats

Datum

Handtekening ontvanger

