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Aanvraag ontheffing Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 

Met dit formulier vraagt u een ontheffing aan van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. 

Uw aanvraag wordt zo snel mogelijk beoordeeld. Wij zijn verplicht advies in te winnen bij de 

GGD Zeeland en de Veiligheidsregio Zeeland.  

Aan het in behandeling nemen van uw aanvraag om ontheffing zijn kosten verbonden op 

grond van de Legesverordening Vlissingen 2021. 

1. Uw gegevens 

Naam en voornamen ________________________________________________________  

Adres  ____________________________________________________________________  

Postcode _________________________________________________________________  

Woonplaats  _______________________________________________________________  

Geboortedatum  ____________________________________________________________  

Geboorteplaats _____________________________________________________________  

 

Burgerservicenummer _______________________________________________________  

Telefoonnummer (mobiel)   ___________________________________________________  

E-mailadres  _______________________________________________________________  

* Hiermee bent u tevens contactpersoon. Indien dit niet het geval is de contactpersoon op 

een aparte bijlage vermelden met bovengenoemde gegevens. 

2. Onderneming 

Bent u een ondernemer? 

О Ja 

О Nee 

Kvk- of vestigingsnummer ____________________________________________________  

Handelsnaam  _____________________________________________________________  

Postadres _________________________________________________________________  

Postcode  _________________________________________________________________  
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Woonplaats  _______________________________________________________________  

Telefoonnummer (mobiel)  ____________________________________________________  

 

E-mailadres  _______________________________________________________________  

3. Waarvoor wilt u een ontheffing aanvragen? 

О Groepsvorming 

О De openstelling van een publieke plaats 

О Evenement 

* Deze ontheffing is niet bedoeld om uitgezonderd te worden van de mondkapjesplicht. 

4. Feitelijke locatie 

Voor welke locatie is de ontheffing bestemd? 

Handelsnaam *  ____________________________________________________________  

Adres  ____________________________________________________________________  

Postcode _________________________________________________________________  

 

Woonplaats  _______________________________________________________________  

Telefoonnummer (mobiel)   ___________________________________________________  

E-mailadres  _______________________________________________________________  

* Indien van toepassing. 

5. Personen 

5a. Hoeveel bezoekers komen er?   ........................................................................  

* Indien meerdere dagen activiteiten per activiteit aangeven. 

5b.Wat is de bezoekersdichtheid per m2?   ........................................................................  

5c. Wat is de leeftijdsklasse van de groep? 

О Tot 12 jaar 

О 12-17 jaar 

О 18-30 jaar 

О Vanaf 70 jaar 

О Gemengd 

*  Indien meerdere dagen activiteiten per activiteit aangeven. 
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6. Wanneer vindt de activiteit (en) plaats 

6a. Dagen en tijdstippen waarvoor ontheffing wordt gevraagd. 

Datum  ___________________________________________________________________  

Tijdstip aanvang ____________________________________________________________  

 

Tijdstip einde  ______________________________________________________________  

Datum  ___________________________________________________________________  

Tijdstip aanvang ____________________________________________________________  

 

Tijdstip einde  ______________________________________________________________  

Datum  ___________________________________________________________________  

Tijdstip aanvang ____________________________________________________________  

 

Tijdstip einde  ______________________________________________________________  

6b. Verblijfsduur? 

О Korter dan 4 uur 

О Langer dan 4 uur 

О Met overnachting 

6c. Meerdaags? 

О Ja 

О Nee 

7. Inrichting 

7a. Is de activiteit binnen of buiten? 

О Binnen 

О Buiten 

7b. Hoeveel vierkante meter betreft de binnenruimte waar de activiteit plaatsvindt? 
 
 _________________________________________________________________________  
 
* Indien meerdere dagen activiteiten per activiteit aangeven. 
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7c. Is er sprake van een statische samenkomst en krijgen aanwezigen een vaste (zit)plaats 

(geplaceerd)? 

О ja 

О nee 

7d. Is de inrichting van de locatie zo geregeld dat minimaal 1,5 meter afstand gehouden kan 

worden? 

О ja 

О nee 

7e. Op welke wijze draagt u zorg voor het hanteren van de veilige afstand tijdens uw activiteit 

en dat de aanwezigen zich hieraan houden? 

 _________________________________________________________________________  

7f. Welke maatregelen treft u om de stromen van personen die bij uw activiteit samenkomen 

te scheiden? 

 _________________________________________________________________________  

8. Nadere vragen 

8a. Waarom kan het niet plaatsvinden binnen de huidige maatregelen? 

 _________________________________________________________________________  

8b. Welke activiteiten zullen er worden verricht? 

(bijvoorbeeld dansen, zingen, eten en drinken, sporten, muziek …) 

 _________________________________________________________________________  

8c. Waarom is er sprake van een bijzondere situatie? 

 _________________________________________________________________________  

8d. Komen er bezoekers/gasten uit het buitenland? 

О Ja 

О Nee 

8e. Heeft het een aantrekkend effect lokaal/regionaal of nationaal? 

О Ja 

О Nee 

8f. Bestaat de kans op druk op de reguliere zorg? 

О Ja 

О Nee 
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8g. Verwacht u gebruik van alcohol en/of andere middelen? 

О Ja 

О Nee 

8h. Welke overige maatregelen treft u om het risico op besmettingen te minimaliseren? 

 _________________________________________________________________________  

De volgende bijlagen moet u meesturen 

Plattegrond met daarop de volgende informatie: 

О De situering van de locatie ten opzichte van de omgeving  
О Ontsluiting van de locatie met vlucht-, toegangs- en calamiteitenroutes  
О De inrichting van de activiteit 

Ondertekening 

Ik verklaar als aanvrager dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld. 

Plaats  ___________________________________________________________________  

Datum ____________________________________________________________________  

Handtekening  _____________________________________________________________  

De voorkeur gaat uit naar het digitaal ontvangen van het volledig ingevulde formulier. Stuur 

dit met alle bijlagen naar e-mail gemeente@vlissingen.nl. 

Als u de aanvraag op papier wilt indienen, kunt u dit sturen naar Gemeente Vlissingen, 

Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen of afgeven op het stadhuis in Vlissingen (Paul 

Krugerstraat 1). 
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