
 
Voorwaarden bij een straatfeest/buurtfeest 

1. Het feest heeft geen extreem karakter. Er is geen risico op agressie, rivaliteit tussen 
groepen, ernstige geluidshinder of een erg actief publiek. 

2. De doorgang voor het Openbaar Vervoer en de hulpdiensten zoals politie, brandweer 
en ambulance is gegarandeerd.  

3. Er komen niet meer dan 250 bezoekers 
4. Het feest is tussen 09.00 uur en 23.00 uur.  

5. U houdt zich aan de voorschriften 

 
Voorschriften bij een straatfeest/buurtfeest 
 

1. Bij live- of mechanische muziek mag de geluidssterkte hiervan geen overmatige 
geluidshinder veroorzaken voor anderen dan de deelnemers aan de activiteit. 

2. De locatie en de directe omgeving dient in nette staat te worden gehouden en vrij van 
papier, afval en dergelijke worden achtergelaten. Bij het niet nakomen van dit 
voorschrift zullen de werkzaamheden op uw kosten door de gemeentelijke 
reinigingsdienst worden uitgevoerd. 

3. Bij een straatafzetting dient u zelf voor een veilige afzetting van de locatie te zorgen 
door middel van hekken met bebording waarop de stremming is aangegeven. Na 
afloop van de activiteit deze hekken zo snel mogelijk weghalen. 

4. Als u gebruik maakt van een feesttent waarin publiek wordt toegelaten dan moet de 
brandweer –voor wat betreft de brandveiligheidsvoorschriften- toestemming verlenen. 
U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen. Telefoonnummer 015-2150600. 

5. Bij gebruik van een barbecue dient deze op een stenen of een andere onbrandbare 
ondergrond te worden geplaatst. Eventueel gras onder en om de warmtebron dient 
nat gehouden te worden. 

6. Het feest moet onmiddellijk gestaakt worden indien zich wanordelijkheden voordoen 
of dreigen voor te doen. 

7. Aanwijzingen gegeven door of namens de politie of met toezicht belaste ambtenaren 
van de gemeente Delft moeten stipt en onverwijld worden opgevolgd. 

8. Het Openbaar Vervoer en de hulpdiensten dienen te allen tijde ongehinderd te 
kunnen passeren. 

9. Indien u zwak alcoholische dranken tegen betaling verstrekt, dan moet u een 
ontheffing aanvragen. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient een van de 
personen binnen de organisatie, die op de betreffende dag verantwoordelijk is voor 
de bardienst, te beschikken over een “Verklaring Sociale Hygiëne”.  


