Bert Nelissen Holding B.V.

Weert, 13 juli 2016

Onderwerp
Ons kenmerk

: Aanvraag vergunning
: VTH/57755

Beste meneer,
Bijgaand treft u de vergunning aan voor de organisatie van de Salsa avond op 4 augustus
2016. Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud van de vergunning.
De locatie van de DJ en dansvloer is conform de op 10 maart 2016, bij de aanvraag
gevoegde tekening.
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.
Bij eventuele onduidelijkheden of vragen contact op te nemen met ondergetekende 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;
gezien het verzoek van Bert Nelissen Holding B.V. d.d. 10 maart 2016, om toestemming
tot het mogen organiseren van een salsa avond op 4 augustus 2016 op de Markt, alhier;
besluit:
aan Bert Nelissen Holding B.V. toestemming te verlenen;
A.

tot het houden van een salsa avond op 4 augustus 2016 van 17.00 uur tot
24.00 uur op de Markt, alhier;

B.

tot het in gebruik nemen van gemeentegrond aan de Markt, ten behoeve
van het plaatsen van een dansvloer van 15 x 20 meter en een DJ ruimte
van 3 x 4 meter aan de dansvloer in het kader van de salsa avond op 4
augustus 2016 van 17.00 uur tot 24.00 uur, alhier, e.e.a. conform
ingediende en bijgevoegde gewaarmerkte tekening;
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C.

tot het in gebruik nemen van een geluidsinstallatie voor het ten gehore
brengen van mechanische en levende muziek in het kader van en
gedurende de onder A. genoemde salsa avond op 4 augustus 2016 van
17.00 uur tot 24.00 uur;

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

dat een vrije doorgang voor hulpverleningsvoertuigen, dienstdoende artsen en
apothekers, ontheffinghouders, aanliggende ondernemers, publiek en winkelend
publiek gewaarborgd dient te blijven en dat de bedrijven gelegen op de in gebruik
genomen straten en pleinen op generlei wijze geblokkeerd mogen worden en vrij
toegankelijk bereikbaar blijven;

2.

dat brandkranen op de in gebruik genomen straten en pleinen vrij dienen te blijven
van obstakels;

3.

dat het uitzicht op etalages van en/of de toegang tot bedrijven en woningen niet
mogen worden belemmerd, tenzij met toestemming van de eigenaar of beheerder
van die bedrijven;

4.

dat indien nodig voor het verkrijgen van borden en afzetmateriaal tijdig van
tevoren contact wordt opgenomen met de afdeling Openbaar Gebied, kosten
worden door genoemde afdeling afzonderlijk in rekening gebracht;

Geluid
5.

dat geen muziek ten gehore wordt gebracht of mededelingen worden gedaan die
kwetsend
zijn
voor
personen
of
groepen
van
personen,
geen
godsdienstbijeenkomsten worden verstoord en voorts dien voldaan te worden aan
de volgende voorwaarden;
a)

Het equivalente geluidsniveau LAeq (1 min) ten gevolge van de festiviteiten
mag, gemeten voor de gevel van omliggende woningen, niet meer bedragen
dan 75 dBA;

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, evenals 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;

Toezicht en Veiligheid
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6.

dat wordt voldaan aan de voorwaarden categorie A evenementen politie, brandweer
en Ghor welke als bijlagen bij deze vergunning zijn gevoegd;

7.

aanwijzingen en bevelen van politie, brandweer en medewerkers van de afdeling
Vergunningen, Toezicht en Handhaving dienen onmiddellijk en stipt opgevolgd te
worden;

8.

dat door de organisatie of door deze aangewezen personen moet worden
zorggedragen voor voldoende en terzake deskundige begeleiding en toezicht tijdens
genoemde activiteiten en in geval van een calamiteit permanent bereikbaar zijn.

Algemeen
9.

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
organisator moeten worden hersteld;

10. dat de organisator 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;
11. dat de organisator voldoende verzekerd dient te zijn tegen wettelijk
aansprakelijkheid ten behoeve van de te organiseren activiteiten, alsmede ten
behoeve van eventueel aan derden toegebrachte schade als gevolg hiervan.
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De burgemeester van Weert,
De burgemeester en wethouders van Weert,

Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
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