FT Productions
Valkenswaard

Weert, 18 december 2018

Onderwerp
Ons Kenmerk

: Vergunning Winterfoodstock
: 616776

Beste meneer,
Naar aanleiding van uw verzoek om toestemming voor de organisatie van
Winterfoodstock, op 21, 22 en 23 december 2018 in onze gemeente delen wij u het
volgende mee.
Vanuit de diverse (voor) overleggen met u en medewerkers van de gemeente Weert, die
op diverse momenten, zijn diverse aspecten ten aanzien van het te organiseren
evenement aan de orde gekomen.
Het resultaat van de verschillende (voor)overleggen, komt tot uiting in de diverse plannen
en afspraken om het evenement goed en veilig te laten verlopen en de overlast voor de
omgeving tot een minimum te beperken.
Het is aan de organisatie om gedurende het festival te handelen conform de bij dit besluit
behorende plannen en voorschriften. Hierbij gaan we er vanuit dat de organisatie al het
mogelijke in werking zal stellen om het festival tot een geslaagd, veilig en goed einde te
brengen en de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken.
Bij eventuele onduidelijkheden, vragen of opmerkingen kunt u contact op nemen met de
afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, maandag tot en met vrijdag tussen 09.00
uur en 12.00 uur op telefoonnummer 0495-575000.
Rest ons nog iedereen een zeer geslaagd en succesvol evenement toe te wensen.
BESLUIT

Beoordeling
Gelet op het bepaalde in de Algemene Plaatselijke Verordening en ontheffing ex. art 35
Drank- en Horecawet en de Zondagswet;

Wilhelminasingel 101
Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: 14 0495 of (0495) 575 000 - Telefax: (0495) 541 554 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl

Gelezen de Algemene Plaatselijke Verordening zijn er geen argumenten aanwezig om de
gevraagde vergunning te weigeren;
Gezien het verzoek van FT Productions, d.d. 24 oktober 2018 met diverse aanvullingen
tussentijds, tot het mogen organiseren van Winterfoodstock op 21, 22 en 23 december
2018, alhier;
Rekening houdend met de diverse (voor)overleggen met de organisatie, hulpdiensten en
medewerkers van de gemeente Weert afdelingen Vergunningen, Toezicht en Handhaving;
Besluit:
Toestemming te verlenen voor de organisatie van Winterfoodstock in de gemeente Weert,
conform de ingediende plannen:
•

•

•

•

•

•

•

•
•

tot het mogen organiseren en houden van Winterfoodstock, op vrijdag 21
december 2018 van 12.00 uur tot 21.00 uur, zaterdag 22 december 2018 van
12.00 uur tot 22.00 uur en zondag 23 december 2018 van 12.00 uur tot 22.00
uur;
tot het mogen organiseren en houden van een Foute kersttruienparty op 21
december 2018 van 19.00 uur tot 00.00 uur, Ondergronds op 22 december
2018 van 19.00 tot 00.00 uur en een Kerst Meezing Festijn op 23 december
2018 van 12.00 uur tot 22.00 uur in het kader van Winterfoodstock;
tot het nemen van diverse noodzakelijke maatregelen voor het borgen van de
openbare orde en veiligheid van omwonenden, bezoekers, deelnemers en
vrijwilligers aan Winterfoodstock, in de periode vanaf woensdag 19 december
2018 vanaf 08.00 uur tot en met maandag 24 december 2018 16.00 uur;
tot het nemen van diverse noodzakelijke maatregelen om de overlast voor de
omgeving tot een minimum te beperken, in de periode van 19 december 2018
tot en met 24 december 2018;
tot het nemen en uitzetten van diverse verkeersmaatregelen ten behoeve van
de veiligheid en adequate doorstroming van de diverse verkeersstromen,
gedurende de opbouw, tijdens en afbouw van de diverse objecten, in de
periode van 19 december 2018 tot en met 24 december 2018;
tot het afsluiten van de Korenmarkt, vanaf woensdag 19 december 2018
omstreeks 08.00 uur tot maandag 24 december 2018 omstreeks 16.00 uur of
zoveel korter als mogelijk;
tot het plaatsen van een tent 20x10m, wc-wagen, 3 x container 2,5x6m,
aggregaat, podium, hekwerk, 7 foodtrucks, duitse banken en garderobewagen
op de Markt en Korenmarkt, een en ander conform afspraken, het vooroverleg
en de ingediende inrichtingstekeningen;
tot het plaatsen van een bar in de tent en het aldaar schenken van uitsluitend
zwak alcoholische dranken in splintervrij plastic drinkgerei;
tot het in gebruik mogen nemen van een geluidsinstallatie, tijdens
Winterfoodstock en de daarbij behorende activiteiten;

Bijbehorende documenten
De evenementenvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende
documenten, voortvloeiend uit de overleggen onderdeel van de vergunning zijn en aan dit
besluit zijn toegevoegd als bijlage 1 tot en met 5:
1.
2.
3.
4.
5.

Veiligheidsplan
Terreintekening Korenmarkt en Markt
Inrichtingstekening tent;
Advies brandweer;
Voorwaarden Politie en Ghor A. evenementen;

Voorschriften

Hierbij dient u onderstaande voorschriften en de voorschriften in de bijlage in acht te
nemen;
Monitoring
1.

dat het aantal bezoekers (betalende bezoekers en vrijwilligers) in de tent is gesteld op
een maximum van 450 gelijktijdig; Dit betekent dat er maximaal 450 toegangskaarten
per dag kunnen worden verkocht / verstrekt aan bezoekers. Dit aantal kan/mag niet
overschreden worden;

2.

dat de organisatie zodanige maatregelen treft dat zij kunnen aangeven hoeveel
bezoekers er gelijktijdig aanwezig zijn in de tent. En deze gegevens, op elk willekeurig
moment tijdens het festival, kunnen doorgegeven aan de hulpdiensten;

Veiligheid/Overlast
3.

dat de locaties waar bezoekersstromen plaats vinden voldoende fysiek afgezet worden
en/of voldoende verlichting wordt aangebracht, alsmede toezicht vanuit de organisatie
aanwezig is;

4.

dat de vergunninghouder ervoor zorg draagt dat (nood)uitgangen van gebouwen niet
worden geblokkeerd;

5.

dat op het evenemententerrein voldoende afvalbakken worden geplaatst waarin
bekertjes, papier, etensresten e.d. gedeponeerd kunnen worden en dat deze
voorafgaand aan de tweede voorstelling worden leeggemaakt;

6.

dat een vrije doorgang voor hulpverleningsvoertuigen, dienstdoende artsen,
apothekers enz. gewaarborgd dient te blijven en dat met de bedrijven, gelegen aan
het onder A. genoemd plein, de noodzakelijke afspraken worden gemaakt, met het
doel de overlast tot een minimum te beperken voor ondernemers en omwonenden;

7.

dat wanneer tijdens het inrichten van de benodigde terreinen blijkt dat moet worden
afgeweken van één van de in deze vergunning opgenomen voorschriften, hiervoor ter
plekke en vóóraf toestemming dient te worden verkregen van de Brandweer, Politie
en/of afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving en/of Openbaar Gebied;

8.

dat de juiste blusmiddelen op de juiste plaatsen worden toegepast; tevens dienen alle
blusmiddelen gekeurd dienen te zijn en voorzien van een geldige keuringssticker;

9.

dat er achter de bar 2 blusmiddelen gezet worden, zodat er een goede verdeling is van
de blusmiddelen (zie advies brandweer);

10. dat gedurende het festival minimaal 2 EHBO-ers duidelijk herkenbaar aanwezig zijn.
Deze dienen in bezit te zijn van een geldig EHBO-diploma. Alsmede dient er voldoende
EHBO-materiaal beschikbaar te zijn;
11. dat de EHBO-ers d.m.v. communicatiemiddelen met elkaar en met de organisatie in
contact staan; conform aanvraagformulier bij calamiteiten of problemen bereikbaar op
06-15699041;
12. dat gedurende Winterfoodstock er tussen 12.00 en 19.00 telkens minimaal 3
personen aan gecertificeerd beveiligingspersoneel aanwezig zijn en van 19.00 tot
00.30 uur telkens minimaal 5 personen, waarvan 1 als coördinator optreedt;
13. dat de gecertificeerde beveiligers die toezicht houden tijdens de genoemde activiteiten
en beschikt over voldoende communicatiemiddelen om bij problemen en calamiteiten
zo nodig hulpdiensten of bijstand in te roepen; conform aanvraagformulier bereikbaa;

14. dat de medewerkers van de beveiliging tijdens het evenement een door de minister
goedgekeurd uniform dragen, met daarop het verplichte beveiligingsembleem op de
linker voorzijde van het uniform. Daarnaast zijn beveiligers in het bezit van een
legitimatie (grijs/blauw) voor beveiliger / Event Security Officier. Beveiligers moeten
dit legitimatiebewijs tijdens het evenement op verzoek aan de Politie kunnen tonen;
15. dat vrijwilligers van de organisatie, indien ze worden ingezet, geen beveiligingstaken
mogen uitvoeren en mogen alleen werken onder direct toezicht van een beveiligingsmedewerker. Deze medewerkers dragen aangepaste kleding waardoor zij door
bezoekers en hulpverleningsdiensten duidelijk zichtbaar worden onderscheiden van
beveiligingsmedewerkers;
16. dat vertegenwoordigers van Winterfoodstock, die bij problemen en calamiteiten als
contactpersoon optreedt bereikbaar zijn;
Geluid
17. dat geen muziek ten gehore wordt gebracht of mededelingen worden gedaan die in
strijd zijn met de goede zeden en/of aanstotelijk kunnen worden geacht voor personen
of groepen van personen en dat geen godsdienstoefeningen mogen worden verstoord;
18. dat op Markt/ Korenmarkt, waar muziek ten gehore wordt gebracht, het maximaal
toelaatbare geluidsniveau, dient te voldoen aan de norm waarbij geen gehoorschade
voor bezoekers, omstanders en medewerkers kan ontstaan;
dat hierbij de geluidsproductie binnen het convenant geluid bij evenementen en in dit
kader het voorkomen van gehoorschade bij bezoekers aan festivals en evenementen
ten alle tijden blijft gewaarborgd;
a. Het equivalente geluidsniveau LAeq (1 min) ten gevolge van de festiviteiten
mag, gemeten voor de gevel van omliggende woningen, niet meer bedragen dan
85 dB(A);
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;
19. dat de muziek op vrijdag 21 december 2018 en zaterdag 22 december 2018 niet
eerder begint dan 12.00 uur en uiterlijk 00.00 uur is beëindigd en op zondag 23
december niet eerder dan 13.00 uur en uiterlijk 22.00 uur is beëindigd;
Verkeer
20. dat vanaf de kruising Emmasingel/Vogelsbleek/Verstraetenweg een vooraankondiging
wordt geplaatst, minimaal 1 week voorafgaand aan de afsluiting van de Korenmarkt;
21. dat minimaal 1 week voorafgaand aan de afsluiting van de Korenmarkt een
vooraankondiging wordt geplaatst van het parkeerverbod ingaande op woensdag 19
december 2018 vanaf 08.00 uur;

22. dat vanaf woensdag 19 december 2018 om 08,.00 uur een gesloten verklaring wordt
geplaatst ter hoogte van Korenmarkt, vanaf de plaats waar de tent wordt geplaatst
e.e.a. conform de inrichtingstekening;
23. dat de uitvoering van de alle verkeersmaatregelen, genoemd, aangevuld, gewijzigd en
toegevoegd aan het verkeersplan, conform het handboek CROW worden uitgevoerd.
alsmede in overleg met de afdeling vergunningen, toezicht en handhaving, afdeling
openbaar gebied, brandweer en politie;
24. dat de bewoners van de straten gelegen aan de Markt/Korenmarkt een vrije doorgang
krijgen en verzekerd te zijn van vrije toegang tot hun perceel, uitgezonderd de periode
direct voorafgaand, tijdens en na afloop van het festival;
25. dat indien er een uitvaart plaatsvindt in de St. Martinuskerk, deze geen overlast
ondervindt van het festival en dit met respect wordt behandeld;
Terreininrichting
26. dat als evenemententerrein wordt aangewezen de Markt en Korenmarkt, alhier;
27. dat de foodtrucks gesitueerd aan de Korenmarkt zijde op vrijdagavond na het festival
ergens anders geplaatst worden, zodat de marktondernemers er op zaterdag geen
hinder van ondervinden. Vanaf 17.00 uur mogen deze foodtrucks weer geplaatst
worden zoals aangegeven op de inrichtingstekening;
28. dat de garderobewagen op vrijdag 21 december 2018 uiterlijk om 02.00 uur weg is en
op zaterdag 22 december 2018 vanaf 17.00 uur pas weer geplaatst wordt;
29. dat de inrichting van het evenemententerrein en de calamiteitenroute plaatsvindt
conform de bij deze vergunning behorende en gewaarmerkte inrichtingstekening
tekening, welke als bijlage aan deze toestemming zijn toegevoegd;
30. dat door de organisatie tijdens de opbouw, gedurende het evenement en tijdens de
afbouw voldoende en ter zake deskundig toezicht zal houden en dat dient te worden
voorkomen dat op enigerlei wijze schade aan derden wordt toegebracht;
31. dat met de opbouw niet eerder gestart mag worden dan op woensdag 19 december
2018 vanaf 08.00 uur en dat de in gebruik genomen terreinen, op maandag 24
december 2018 uiterlijk 17.00 uur, schoon en in haar oorspronkelijke staat te worden
teruggebracht;
32. dat wanneer tijdens het inrichten van de benodigde terreinen blijkt dat moet worden
afgeweken van één van de in deze vergunning opgenomen voorschriften, hiervoor ter
plekke en/of vóóraf toestemming dient te worden verkregen van en/of de Brandweer,
Politie en/of afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving en/of Openbaar Gebied;
Horeca
33. dat wanneer er 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; 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; ontheffingen zijn toegevoegd;

34. dat het schenken van zwak alcoholische dranken strikt is gebonden aan de in de
ontheffing ex. art 35 Drank en Horeca genoemde dag en tijden;
35. dat gedurende de festiviteiten voor het consumeren van dranken uitsluitend gebruik
wordt gemaakt van plastic splintervrij drinkgerei;
36. dat bij elke tapinstallatie op duidelijk leesbare en zichtbare wijze aan het publiek c.q.
deelnemers wordt kennisgegeven, dat aan personen beneden de leeftijd van 18 jaar
geen alcoholische dranken mogen worden verkocht of verstrekt;
Algemeen
37. dat wordt voldaan aan de voorschriften genoemd in de specifiek voor dit evenement
uitgebrachte maatregelen en algemene maatregelen Klasse A-evenement en het
advies van de Brandweer, welke als bijlage zijn toegevoegd;
38. dat tijdens de bouw en gedurende het festival het bouwboek en certificaten van het
podium in de tent en van de tent voorhanden zijn;
39. dat de dienstdoende medewerkers van de gemeente Weert, politie, brandweer en
GHOR, verzekerd te zijn van vrije toegang tot het gehele evenemententerrein inclusief
backstagegebied;
40. dat door de politie, brandweer, GHOR en medewerkers van de afdeling vergunningen,
handhaving en toezicht te geven aanwijzingen en/of bevelen onmiddellijk en stipt
dienen te worden opgevolgd;
41. dat optredende artiesten en publiek door deze toestemming in generlei opzicht zijn
ontheven van hun wettelijke aansprakelijkheid met betrekking tot ongevallen of in het
algemeen van hun aansprakelijkheid ten aanzien van de naleving van wettelijke
voorschriften;
42. dat de organisatie bij voorbaat afstand doet van alle aanspraken, die zij tegenover de
gemeente Weert zou kunnen doen gelden wegens schade aan de krachtens deze
toestemming aanwezige werken, door welke oorzaak ook ontstaan, en de gemeente
Weert vrijwaart van alle vorderingen, die derden mochten doen gelden tot vergoeding
van schade, die met het gebruikmaken van deze toestemming in enigerlei verband
staat, tenzij de schade is ontstaan door of de vordering voortspruit uit schuld aan de
zijde van deze gemeente;
43. dat de organisatie voldoende verzekerd is tegen wettelijke aansprakelijkheid ten
behoeve van de te organiseren activiteiten, alsmede ten behoeve van eventueel aan
derden toegebrachte schade als gevolg hiervan;
44. dat de organisatie zorg draagt dat alle plannen kenbaar worden gemaakt bij
omwonenden/ondernemers in en direct grenzend aan het evenementengebied.
Namens de burgemeester van Weert,
Namens de burgemeester en wethouders van Weert,

Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving,
Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan de burgemeester. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ WEERT

