Schutterij St. Catharina 1480 Weert

ALG-R
Weert, 11 mei 2016
Onderwerp
Ons kenmerk

: Vergunning
: VTH/58415

Beste meneer,
Hierbij ontvangt u de gewijzigde vergunning voor de organisatie van het jaarlijkse
Koningsschieten op 15 mei 2016 i.p.v. 27 april 2016. Deze vindt nu plaats op de Markt,
alhier. Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud van de vergunning.
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;
besluiten:
Aan Schutterij St. Catharina 1480, vertegenwoordigd door de heer xxx , in het kader van
de organisatie van het Koningsschieten op 15 mei 2016, toestemming te verlenen tot:
A. het houden van een schietwedstrijd op pleintje Langpoort, alhier, op 15 mei 2016 van
12.00 tot 20.00 uur;
B. het inrichten en in gebruik nemen van een schietterrein op pleintje Langpoort, alhier op
15 mei 2016 ten behoeve van de onder A. genoemde activiteit een en ander conform
de ingediende inrichtingstekening;
C. het plaatsen van een partytent, een oplegpaal, een verreiker met kogelvanger en
hekwerk rondom/op pleintje Langpoort, alhier ten behoeve van de onder A. genoemde
en gedurende deze activiteiten;

Een en ander onder de volgende voorschriften:

Wilhelminasingel 101
Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: (0495) 575 000 - Telefax: (0495) 541 554 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl

Inrichten terrein
1.

dat ten allen tijde voldoende ruimte voor de doorgang van hulpverleningsvoertuigen
wordt vrijgelaten;

2.

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

3.

dat
door
vergunninghouder
voor
alle
activiteiten
waarvoor
inzet
van
gemeentepersoneel is benodigd, zelf met de betrokken afdelingen de daartoe
benodigde afspraken worden gemaakt;

4.

dat de inrichting van het evenemententerrein geschiedt in overeenstemming met
eventuele aanwijzingen van de politie en brandweer plaatsvindt;

5.

dat alle door de vergunninghouder de gebruikte terreinen onmiddellijk na afloop van
de festiviteiten, schoon en in hun oorspronkelijke staat worden achtergelaten;

Oud Limburgs Schieten
9.

dat de inrichting van het terrein voor het schieten met een kogelvanger op de
Korenmarkt op een veilige en constructieve manier gebeurt en voorts dat wordt
voldaan aan de voorschriften “Schietinrichting Oud Limburgs schieten met
Kogelvanger” welke als bijlage aan dit besluit zijn toegevoegd;

Veiligheid / Toezicht
10. dat het terrein waar de schietwedstrijd plaatsvindt met hekken wordt afgezet en dat
overigens alle noodzakelijke voorzieningen worden getroffen ter waarborging van de
veiligheid van deelnemers en toeschouwers;
11. dat wordt voldaan aan de standaard voorwaarden welke als bijlagen bij deze
vergunning zijn gevoegd nl. categorie A-evenement politie, brandweer en ghor;
12. dat aanwijzingen en/of bevelen van de politie en/of brandweer onmiddellijk en stipt
dienen te worden opgevolgd;
13. dat het terrein wordt
inrichtingstekening;

ingericht

conform

de

bij

de

aanvraag

behorende

Algemeen
14. dat voor het verkrijgen van borden en afzetmateriaal tijdig van tevoren contact wordt
opgenomen met de afdeling Openbaar Gebied;
15. dat de kosten voor het gebruik van gemeente-eigendommen en/of inzet van
gemeentepersoneel, door de desbetreffende afdeling in rekening kunnen worden
gebracht;

16. dat voor alle activiteiten waarvoor inzet van gemeentepersoneel is benodigd, zelf met
de betrokken afdelingen de daartoe benodigde afspraken worden gemaakt;
17. alle werken of eigendommen van de gemeente Weert, die ten gevolge van het
gebruikmaken van deze vergunning mochten worden beschadigd, zullen op kosten
van vergunninghouder worden hersteld;
18. vergunninghouder doet bij voorbaat afstand 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 vrijwaart de
gemeente Weert 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;
19. vergunninghouder 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

