B. tot het in gebruik nemen van gemeentegrond op diverse locaties in de binnenstad van
Weert, zoals onder A. genoemd, voor de op- en afbouwwerkzaamheden ten behoeve
van de organisatie van het bovengenoemde Cultureel Lint op zondag 26 juni 2022,
van 08.00 uur tot 20.00 uur;
C. tot het in gebruik nemen van een geluidsinstallatie voor het ten gehore brengen van
elektronisch versterkte muziek en levende muziek op diverse locaties in de binnenstad
van Weert bij gelegenheid van en gedurende de onder A. genoemde activiteiten, op
zondag 26 juni 2022 van 12.30 uur tot 18.00 uur;

Bijbehorende documenten
1. programma met inrichtingstekeningen locaties;
Voorschriften
Een en ander onder de volgende voorschriften:

Inrichting terrein:

1.

dat alle voor het evenement benodigde zaken en inrichtingen worden geplaatst
volgens de ingediende en bijgevoegde inrichtingstekeningen en voorts worden
geplaatst in overeenstemming met de aanwijzingen van de afdeling Vergunningen,
Toezicht en Handhaving en/of Openbaar Gebied;

2.

de organisatie er zorg voor draagt dat de doorgang voor hulpverleningsvoertuigen
te allen tijde gewaarborgd is en blijft. Een breedte van tenminste 4,50 meter en
een hoogte van tenminste 4,20 meter moet vrijgehouden worden;

3.

dat brandkranen op het in gebruik te nemen terrein binnen een straal van 0,75
meter vrij dienen te blijven van obstakels;

4.

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, Ghor, Politie en/of afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
en/of Openbaar Gebied;

5.

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

6.

dat alle door de vergunninghouder gebruikte terreinen meteen na afloop van het
evenement worden opgeruimd;

7.

dat de bewoners en gebruikers van de binnenstad, welke gerechtigd zijn om voor
het bereiken van hun stallingmogelijkheid de promenades mogen berijden,
doorgang wordt verleend en zo nodig worden begeleid;

8.

dat alle parkeerterreinen, parkeergarages en particuliere stallingen binnen de
singels op zondag 26 juni 2022 voor voertuigen bereikbaar blijven;

9.

dat op de pleinen voldoende afvalbakken worden geplaatst waarin bekertjes,
papier, etensresten e.d. gedeponeerd kunnen worden en dat deze tussentijds tijdig
worden leeggemaakt;

10.

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

11.

dat met het inrichten niet eerder wordt begonnen dan zondag 26 juni 2022 om
08.00 uur en dat alle door de vergunninghouder gebruikte terreinen meteen na
afloop van dit evenement worden opgeruimd en in hun oorspronkelijke staat zijn
teruggebracht; tijdens opbouw en afbouw mag er geen onaanvaardbare overlast
worden veroorzaakt voor de omwonenden van de verschillende locaties;

12.

dat voor het gebruik maken van elektra € 45,00 per aansluiting per dag(deel) in
rekening wordt gebracht. Het openen van de stroomkast dient geregeld te worden
via telefonische afspraak met de afdeling Openbaar Gebied, de heer Mark Fonteijn,
via telefoonnummer 0495-575 000;

Geluid:

13.

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;

14.

dat er tijdens het Cultureel Lint geen onaanvaardbare overlast wordt veroorzaakt
voor omwonenden en dat het uiterlijk om 18.00 uur is afgelopen;

Toezicht/veiligheid:

15.

dat vertegenwoordigers van het Cultureel Lint die op zondag 26 juni 2022 bij
problemen en calamiteiten als contactpersoon zullen optreden, bereikbaar zijn voor
de afdeling Toezicht, Handhaving en Vergunningen, de politie en de brandweer op
het mobiele
;

16.

dat aanwijzingen en/of bevelen van politie, de afdeling Vergunningen, Toezicht en
Handhaving en/of Openbaar Gebied en/of brandweer en/of politie onmiddellijk en
stipt dienen te worden opgevolgd;

17.

dat de ondernemers, bewoners en de omwonenden van de diverse locaties tijdig
van tevoren van de te houden activiteiten in kennis worden gesteld;

18.

dat wordt voldaan aan de voorwaarden welke als bijlagen bij deze vergunning zijn
gevoegd categorie A-evenement politie en de Ghor, alsmede aan de voorwaarden
brandweer
zoals
gesteld
in
de
AMvB-BGBOP
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-373.html

Algemeen:

19.

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

20.

dat het schenken van alcohol niet is toegestaan zonder een ontheffing art. 35
Alcoholwet;

21.

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;

22.

dat optredende artiesten, publiek en organisator 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;

23.

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;

24.

dat de organisatie voldoende verzekerd dient te zijn tegen wettelijk
aansprakelijkheid ten behoeve van de te organiseren activiteiten, evenals ten
behoeve van eventueel aan derden toegebrachte schade als gevolg hiervan.

Namens de burgemeester van Weert,

Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Dit is een digitaal verzonden bericht en derhalve niet ondertekend

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
Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:
➢ uw naam, adres, datum en handtekening;
➢ een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur een
kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
➢ de reden waarom u bezwaar maakt.
Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.

De Heffingsambtenaar heeft het op grond van de Legesverordening voor het in
behandeling nemen van uw aanvraag verschuldigde bedrag aan leges vastgesteld op
€ 142,00.
U dient dit bedrag binnen 14 dagen over te maken op bankrekeningnummer IBAN:

U ontvangt hiervoor géén afzonderlijke factuur. U dient deze brief als zodanig te
beschouwen.
Binnen zes weken na dagtekening van deze brief kunt u een schriftelijk bezwaarschrift
indienen tegen de leges. Dit bezwaarschrift moet u indienen bij de Heffingsambtenaar van
de gemeente Weert, Postbus 950 te 6000 AZ Weert.

Specificatie:
Legeskosten evenementenvergunning
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