Centrum Management Weert
6001 XG WEERT

Weert, 18 december 2018
Onderwerp
Ons kenmerk

: aanvraag vergunning
: 638170

Beste meneer,
Bijgaand ontvangt u de vergunning voor het organiseren van “Winters Weert” in de
binnenstad van Weert. Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud van de
vergunning.
Wij verzoeken u 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 betreffende artikelen van de Algemene Plaatselijke
Verordening en de Zondagswet;
Overwegende:
dat door Centrum Management Weert:
A. toestemming wordt gevraagd om “1 dag Marktrecht voor iedere Weertenaar” in de
binnenstad te mogen houden op 30 december 2018 van 13.00 uur tot 17.00 uur;
B. toestemming wordt gevraagd voor de organisatie voor het “huis van de Kerstman”
van 20 december t/m 23 december op de hoek Langstraat/van Berlostraat, alhier;
C. toestemming wordt gevraagd voor de organisatie van “Late Night Shopping” met
mobiel entertainment op 22 december 2018 van 17.00 uur tot 22.00 uur, alhier;
D. toestemming wordt gevraagd voor de organisatie van “Weerter Wintercircus” van
27 december t/m 30 december 2018 op de Markt, alhier;
besluiten:
aan Centrum Management Weert, vertegenwoordigd door de heer X vergunning te
verlenen voor alle onder A t/m D genoemde zaken en:
I.

het in gebruik nemen van openbare gemeentegrond voor plaatsen van
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marktkramen, chalets en tent op de Markt en Nieuwe Markt;
II.

het ten gehore brengen van levende en mechanisch versterkte muziek ten
behoeve van en gedurende de onder A., B., C. en D. genoemde activiteiten;

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

dat in de straten waarin de activiteiten worden gehouden ten behoeve van
voetgangers, brandweervoertuigen en eventuele andere hulpverleningsvoertuigen
voortdurend een vrije doorgang van minimaal 4,5 meter is;

2.

dat brandkranen binnen een straal van 0.75 meter vrij dienen te worden gehouden
van obstakels;

3.

dat in de sierbestrating onder geen enkele voorwaarde verankeringen mogen
worden aangebracht;

4.

dat voor in-, uit- en nooduitgangen geen stands, (markt)kramen e.d. worden
geplaatst en bewoners en bezoekers van de binnen het evenemententerrein
gelegen huizen dienen deze tijdens de festiviteiten ongehinderd te kunnen bereiken
en verlaten, zonder betaling van eventuele entreegelden;

5.

dat de dagen van opbouw van de marktkramen, stands e.d. altijd in overleg met de
marktmeester plaats vindt;

6.

dat de opbouw van de marktkramen, stands en de inrichting van de Nieuwe Markt
en Markt e.d. altijd in overleg met de marktmeester plaatsvindt (inrichting is door
jullie besproken);

7.

dat omwonenden en bedrijven gelegen aan de Markt/Korenmarkt vooraf worden
geïnformeerd over de te houden activiteiten;

8.

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;

9.

dat zijstraten, inritten en garages niet worden geblokkeerd;

10. dat ter hoogte van weggedeelten in de binnenstad, welke ten gevolge van
bouwactiviteiten zijn afgezet met bouwhekken, geen marktkramen of andere
obstakels mogen worden geplaatst;
11. dat wanneer tijdens het inrichten van de voor de activiteiten 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 brandweer, politie en/of afdeling Vergunningen, Toezicht en
Handhaving;
12. dat voor gebruik van niet tot de openbare gemeentegrond behorend terreinen
toestemming van de rechthebbenden moet zijn verkregen;
13. dat er voldoende afvalbakken in de binnenstad zijn geplaatst en er zorg voor wordt
gedragen dat er geen afval in het openbaar gebied terecht komt;
Toezicht en veiligheid
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14. dat door leden van de organisatie of door haar aangewezen personen wordt
zorggedragen voor voldoende en terzake deskundig toezicht gedurende de
activiteiten en daarmee samenhangende c.q. ondersteunende activiteiten;
15. dat de door de leden van de organisatie aangewezen straatvertegenwoordigers of
hun assistenten tijdens de activiteiten permanent telefonisch bereikbaar zijn en dat
hun telefoonnummers bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
bekend zijn gemaakt, conform aanvraagformulier van 11.00 uur tot 22.00 uur;
16. dat er gedurende de activiteiten voldoende EHBO aanwezig is, welke ten allen tijde
in contact kan komen met de organisatie; conform;
17. dat wordt voldaan aan de door de brandweer, politie en ghor gestelde de
voorwaarden welke als bijlage aan dit besluit zijn toegevoegd;
18. dat tijdens de bouw en gedurende het circus het bouwboek en certificaten van de
tent voorhanden zijn;
Faciliteiten
19. dat door vergunninghouder voor alle activiteiten, producten en diensten waarvoor
inzet van gemeentepersoneel is benodigd, zelf met de betrokken afdelingen de
daartoe benodigde afspraken worden gemaakt;
20. dat indien er gebruik gemaakt gaat worden van de stroomvoorziening van de
gemeente Weert, hiervoor vooraf afspraken zijn gemaakt met de marktmeester;
Horeca
21. dat horeca-activiteiten, welke plaatsvinden buiten de horecabedrijven welke zijn
gelegen binnen het gebied, slechts zijn toegestaan voor zover deze worden
uitgevoerd door de vergunninghouder en hiervoor vooraf toestemming dient te zijn
verkregen van de vergunningverlenende instantie;
Geluid
22. 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 voorts dat de geluidsproductie voor de
omgeving niet als onaanvaardbare overlast ervaren kan worden;
23. dat in overleg met andere optredens het programma wordt bepaald waarbij geen
overlap van twee zaken op een locatie ontstaan, met dien verstande dat rekening
wordt gehouden met andere activiteiten in de binnenstad;
Algemeen
24. dat alle aanwijzingen, door ambtenaren van politie, brandweer of aangewezen
ambtenaren van de gemeente te geven, stipt en onmiddellijk moeten worden
opgevolgd;
25. dat deze vergunning ter plaatse aanwezig dient te zijn en op eerste verzoek aan
ambtenaren van politie en/of brandweer dient te worden overhandigd;
26. dat de gemeente niet aansprakelijk kan worden gesteld voor beschadigingen, welke
tijdens een eventuele uitruk door de brandweer wordt aangericht;
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
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vergunninghouder hersteld moeten worden;
28. dat vergunninghouder 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 vergunninghouder voldoende verzekerd is tegen wettelijke aansprakelijkheid
ten behoeve van de te organiseren activiteit, evenals ten behoeve van eventueel
aan derden toegebrachte schade als gevolg hiervan.

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
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