
Format verkeersplan

Dit format is verplicht indien bij vraag 7 van het 
aanvraagformulier evenementen, 1 of meerdere vragen 
met “ja” beantwoord zijn.

1. Het evenement

Naam evenement      

Organisatie/stichting/vereniging      

Locatie      

Datum      

2. Wegafsluitingen en instellen omleidingsroutes

Welke wegen worden afgesloten?       Aangeven op routekaart met

Omleidingsroute ook aangeven op routekaart.

3. Parkeren (voeg als bijlage een plattegrond bij met de locatie(s) waar u gaat 
parkeren (schaal 1:1000 of 1:500))

Hoeveel auto’s, (pendel)bussen etc. 
worden er verwacht?

      aantal auto’s

      aantal (pendel)bussen

 anders namelijk,      

Wat is de capaciteit van de 
parkeerruimte en is dit toereikend?

      aantal parkeerplaatsen en is toereikend

      aantal parkeerplaatsen en is niet toereikend

Als er bijv een weiland wordt 
gebruikt, wat is het alternatief bij 
een slechte bodemgesteldheid 
(meerdere opties mogelijk)?

   er worden rijplaten gelegd

 er worden tractoren ingezet om eventueel 
vastzittende voertuigen weg te slepen                     
Anders, namelijk:      

4. Evenementen- of verkeersregelaars

Verkeersregelaars hebben een verkeersregelende taak (zoals het stilzetten van het verkeer 
om wandelaars te laten oversteken). Vrijwilligers die bij een wegafsluiting worden 
geplaatst, om te voorkomen dat deze afzetting aan de kant wordt gezet, zijn geen 
verkeersregelaars. Ook parkeerregelaars die buiten de openbare weg actief zijn, of die op 
de openbare weg toezicht houden dat niet geparkeerd wordt op plaatsen waar dit niet is 
toegestaan (bijv in verband met de bereikbaarheid van hulpdiensten) zijn geen 
verkeersregelaars.
LET OP: u bent als vergunninghouder verantwoordelijk dat de verkeersregelaars op de 
website www.verkeersregelaarsexamen.nl zijn aangemeld en daar instructie hebben 
gevolgd. U dient erop toe te zien dat de hierna genoemde voorschriften worden nageleefd.

http://www.verkeersregelaarsexamen.nl/


 

Worden er evenementen- of 
verkeersregelaars ingezet?

 Ja, evenementenverkeersregelaars aantal:     
 Ja, verkeersregelaars aantal:      

(locaties aangeven op plattegrond)

 Nee.



Wordt er afzettingsmateriaal 
geplaatst om het werk van de 
verkeersregelaars te ondersteunen?

 Ja, namelijk:      (locaties aangeven 
                                               op plattegrond)

 Nee.

5. Bewegwijzering

Voor een goede doorstroming van het verkeer is het soms nodig om verwijzingsborden te 
plaatsen, om bijv het verkeer naar de parkeerplaats te verwijzen of om een 
omleidingsroute aan te geven.
Ook van deze borden dient op de plattegrond te worden aangegeven op welke locaties 
deze worden geplaatst en welke teksten worden gebruikt.

Zijn er informatieborden t.b.v. het 
verkeer aanwezig?

   Ja, aantal:      (locaties aangeven op plattegrond)

 Nee.

6. Hulpdiensten

Op locaties waar grotere mensenmassa’s aanwezig zijn, dient een locatie aangegeven te 
zijn waar de hulpdiensten hun voertuigen kunnen parkeren. Deze moet goed (zonder 
obstakels) bereikbaar te zijn.

Heeft u een opstelplaats voor de 
hulpdiensten?

   Ja (aangeven op plattegrond)

 Nee.


