Kiwanisclub Weert

ALG-R
Weert, 9 mei 2016
Onderwerp
Ons kenmerk

: aanvraag vergunning
: VTH/55128

Beste heer,
Hierbij ontvangt u de vergunning voor de organisatie van de Pinkster Culiance op 15 en
16 mei 2016. Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud van de vergunning.
Tevens treft u een aanvraagformulier aan wat u kunt gebruiken bij een eventueel
toekomstig te organiseren evenement of activiteit. Wij verzoeken u aanvragen volledig en
tijdig in te dienen zodat wij in de gelegenheid gesteld worden uw aanvraag correct af te
handelen. Hiervoor dient u een termijn van minimaal 14 weken voor aanvang van de
activiteit in acht te nemen.
Indien er nog eventuele onduidelijkheden of vragen zijn kunt u contact opemen op
maandag, dinsdag, woensdag of donderdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur op
telefoonnummer 0495-575000.
Besluit
gelet op het bepaalde in de Algemene Plaatselijke Verordening, Winkeltijdenwet,
Winkeltijdenverordening en de Drank en Horecawet;
gezien het verzoek van Kiwanisclub Weert, vertegenwoordigd door de heer xxxx, om
toestemming tot het mogen organiseren van de Pinkster culiance op 15 en 16 mei 2016
op de Nieuwe markt van Weert;
besluit:
aan Kiwanisclub Weert, vertegenwoordigd door de heer xxx, in het kader van en als
organisator van de Pinkster culiance op 15 en 16 mei 2016 in de binnenstad van Weert;
toestemming te verlenen:
A. tot het houden van een publieksevenement genaamd “de Pinkster culiance” op 15
mei 2016 vanaf 14.30 uur tot 23.00 uur en op 16 mei 2016 vanaf 14.00 uur tot
23.00 uur op de Nieuwe Markt van de gemeente Weert:
B. tot het plaatsen van circa 15 pagodetenten (afm. 5m x 5m per tent), een
podiumwagen ca. 8 x 5 m, een kassa, een koelwagen, EHBO-post, een
toiletwagen en een “barcontainer” op de Nieuwe Markt op 15 en 16 mei 2016,
een en ander conform gewijzigde inrichtingstekening;
C. tot het in gebruik nemen van een geluidsinstallatie voor het ten gehore brengen
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van elektronische versterkte muziek, live-muziek en het doen van mededelingen
met betrekking tot en gedurende de onder A. genoemde activiteiten;
D. tot het plaatsen van een buitentapinstallatie/container op de Nieuw Markt
gedurende en ten behoeve van de onder A. genoemde activiteiten en het aldaar
schenken van uitsluitend zwak alcoholische dranken;
E.

tot het bereiden en verkopen van geringe eetwaren gedurende en ten behoeve
van de onder A. genoemde activiteiten in de onder B. genoemde tenten;

F.

tot het plaatsen en showen van kunst, serveren van etenswaren en wijnen,
verkoop van bloemen en planten op de Nieuwe Markt;

G. tot het plaatsen en showen van auto’s op de Nieuwe Markt en de Meikoel;

een en ander onder de volgende voorschriften:
Inrichten terrein
1.

dat een vrije doorgang voor hulpverleningsvoertuigen, dienstdoende artsen en
apothekers en ontheffinghouders gewaarborgd dient te blijven en dat de bedrijven
gelegen op de Nieuwe Markt en op de Meikoel op generlei wijze geblokkeerd
mogen worden;

2.

dat brandkranen op de in gebruik te nemen ruimte vrij dienen te blijven van
obstakels;

3.

dat op er een voldoende aantal afvalbakken geplaatst worden waarin bekertjes,
papier, etensresten e.d. gedeponeerd kunnen worden;

4.

dat de zaken genoemd onder B. niet eerder worden geplaatst dan 14 mei 2016
vanaf 19.00 uur en uiterlijk 17 mei 2016 om 12.00 uur zijn verwijderd en dat de
Meikoel en Nieuwe Markt schoon en in hun oorspronkelijke staat worden
achtergelaten en voorts dat kerkdiensten door de op- en afbouwwerkzaamheden
niet gehinderd worden en de hinder voor de omwonenden tot een minimum
beperkt wordt;

5.

dat voor het gebruik van de stroomkast € 45,00 per aansluiting in rekening wordt
gebracht, voor het afhalen van de sleutel kunt u contact opnemen met de heer
xxx;

6.

dat in alle tenten waarin kookactiviteiten worden gehouden een afdoende
bescherming wordt aangebracht om vervuiling van het straatwerk t.g.v. eventuele
vet- en olievervuiling tegen te gaan;

7.

dat de bestrating van de straten en pleinen waar bereiding van voedsel, de
autoshow, kunst etc. plaatsvindt afdoende wordt beschermd tegen vervuiling door
olielekkage etc. dat ter voorkoming van vervuiling voldoende lekbakken en/of
lekmatten worden aangebracht;

8.

dat in het geval er toch olielekkage optreedt op of naast de lekmatten of

lekbakken, deze ter voorkoming van verdere verspreiding, die olie onmiddellijk
wordt gebonden met de daarvoor op de markt zijnde middelen zoals b.v.
absorptiekorrels voor olie;
9.

dat voor gebruik van niet tot de openbare gemeentegrond behorend terrein
toestemming van de rechthebbenden moet zijn verkregen;

Geluid
10. dat geen muziek ten gehore wordt gebracht of mededelingen worden gedaan die
kwetsend zijn voor personen of groepen van personen, dat geen
godsdienstuitingen worden verstoord, dat voorts wordt voldaan aan de volgende
geluidsvoorschriften:
11. Het momentane geluidsniveau (SPL) gemeten in de meterstand “fast“ mag ten
gevolge van de festiviteiten, gemeten voor de gevel van een woning niet meer
bedragen dan:
a.

Het equivalente geluidsniveau LAeq ten gevolge van de festiviteiten mag,
gemeten voor de gevel van omliggende woningen, niet meer bedragen
dan 80 dB(A) tussen 14.00-23.00 uur op 15 en 16 mei 2016;

b.

Het maximale geluidsniveau Lmax ten gevolge van de festiviteiten mag,
gemeten voor de gevel van omliggende woningen, niet meer dan 10
dB(A) boven de getalswaarde van het in het vorige voorschrift genoemde
equivalente geluidsniveau zijn gelegen;

c.

Controle op de niveaus van het verspreide geluid, alsmede beoordeling
van de meetresultaten, moet gebeuren overeenkomstig de Handleiding
meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999, behalve indien in de
voorschriften behorende bij dit besluit anders is voorgeschreven;

d.

Er dient gemeten te worden op een hoogte van 1,5 meter. Voor het te
meten geluid wordt geen meteocorrectieterm, correctie voor tonaal of
laagfrequent geluid, bedrijfsduurcorrectieterm of muziekstraffactor
toegepast;

Horeca
12. wanneer er in de tenten of buiten zwak alcoholische dranken worden geschonken
de houder van deze vergunning in het bezit dient te zijn van een door de
burgemeester af te geven ontheffing ex art. 35 Drank en Horecawet. Deze
ontheffing dient apart te worden aangevraagd. De houder van deze ontheffing
dient in het bezit te zijn van een verklaring van sociale hygiëne of als regulier
horecaondernemer in het bezit te zijn van een geldige Drank en Horecavergunning.
De houder op wiens naam de voornoemde ontheffing is afgegeven, dient
gedurende de tijdstippen dat alcoholhoudende drank wordt geschonken,
persoonlijk als leidinggevende in bar aanwezig te zijn. De ontheffing is bij deze
vergunning gevoegd;

13. dat het gebruik van glazen drinkgerei alleen is toegestaan in de diverse
pagodetenten waar drank en spijs word aangeboden en ter plekke genuttigd kan
worden en dit een wezenlijk onderdeel van de activiteiten betreft;
14. dat er op wordt toegezien dat indien er glas op de grond valt dit direct door de
organisatie wordt opgeruimd, teneinde ongevallen te voorkomen;
Toezicht en veiligheid
15. dat wordt voldaan aan de Voorwaarden Categorie A-evenementen
Brandweer en GHOR welke als bijlagen bij deze vergunning zijn gevoegd;

Politie,

16. dat voor aanvang van de festiviteiten overleg heeft plaatsgevonden met de
brandweer en de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving en dat alle zaken
genoemd onder B. geplaatst worden aan de hand van een door de brandweer en
de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving gewaarmerkte tekening;
17. dat wanneer tijdens het inrichten van de voor de Pinkster Culiance benodigde
terreinen blijkt dat moet worden afgeweken van één van de in deze vergunning
opgenomen voorwaarden, hiervoor ter plekke en vóóraf toestemming dient te
worden verkregen van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving;
18. dat gedurende de diverse activiteiten permanent 2 EHBO'ers aanwezig zijn,
alsmede voldoende EHBO-materiaal .
19. dat in elke pagode tent een brandblusser aanwezig is; deze dient conform de NEN
2559 te zijn onderhouden. Dit houdt in dat elk draagbaar en/of verrijdbaar
blusapparaat minder dan twee jaar geleden dooreen daartoe opgeleid persoon
moet zijn goedgekeurd en van een geldig keurmerk moet zijn voorzien; deze
moeten permanent bereikbaar zijn en gereed voor onmiddellijk gebruik;
20. aanwijzingen en bevelen van politie, brandweer en medewerkers van de afdeling
Vergunningen, Toezicht en Handhaving dienen onmiddellijk en stipt opgevolgd te
worden;
21. dat een lijst met namen en telefoonnummers (mobiel) van vertegenwoordigers van
de Pinkster Culiance die gedurende het festival activiteiten, bij problemen en
calamiteiten als contactpersoon zullen optreden wordt ingediend bij de politie,
brandweer en afdeling Vergunning Toezicht Handhaving
22. dat de organisatie van de Pinkster Culiance beschikt over voldoende
communicatiemiddelen om bij problemen en calamiteiten zo nodig hulpdiensten of
bijstand in te roepen;
23. dat de bewoners/ondernemers en de omwonenden tijdig van tevoren van de te
houden activiteiten in kennis worden gesteld;
24. dat door Kiwanisclub Weert of door deze aangewezen personen moet worden
zorggedragen voor voldoende en terzake deskundige begeleiding en toezicht;

Overig

25. dat door Kiwanisclub Weert voor alle activiteiten waarvoor inzet van
gemeentepersoneel is benodigd, zelf met de betrokken afdelingen de daartoe
benodigde afspraken worden gemaakt;
26. dat alle te gebruiken gemeente-eigendommen en inzet van gemeentepersoneel
kosten in rekening worden gebracht;
27. dat alle werken of eigendommen van de gemeente Weert, die ten gevolge van het
gebruikmaken van deze vergunning mochten worden beschadigd, op kosten van
de Kiwanisclub Weert moeten worden hersteld;
28. dat de Kiwanisclub bij voorbaat afstand doet van alle aanspraken die hij tegenover
de gemeente Weert zou kunnen doen gelden wegens schade aan de krachtens
deze vergunning aanwezige werken, door welke oorzaak ook ontstaan, en de
gemeente Weert vrijwaart voor alle vorderingen, die derden mochten doen gelden
tot vergoeding van schade, die met het gebruikmaken van deze vergunning in
enigerlei verband staat, tenzij de schade is ontstaan door of de vordering
voortspruit uit schuld aan de zijde van deze gemeente;
29. dat de Kiwanisclub dient voldoende verzekerd te zijn tegen wettelijk
aansprakelijkheid ten behoeve van de te organiseren activiteiten, alsmede ten
behoeve van eventueel aan derden toegebrachte schade als gevolg hiervan.

Namens de burgemeester van Weert,
Namens de burgemeester en Wethouders van Weert,

Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

