Stichting behoud van beleving

Weert, 30 juni 2022
Onderwerp
Ons kenmerk

Beste heer

: Vergunning
: VTH/1625

,

Hierbij ontvangt u de vergunning voor de organisatie van “Bantopa party 2022” op zondag
3 juli 2022. Het evenement vindt plaats op de Nieuwe Markt in Weert. Wij verzoeken u
kennis te nemen van de inhoud van de vergunning.
Bij eventuele onduidelijkheden of vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende op
telefoonnummer 0495-575000.
Besluit
Gezien het verzoek van de Stichting behoud van beleving, vertegenwoordigd door
, d.d. 6 april 2022 om toestemming tot het mogen
organiseren van de “Bantopa party 2022” op zondag 3 juli 2022 op de Nieuwe Markt in
Weert, alhier;

Gelet op het bepaalde in de Algemene Plaatselijke Verordening en de Alcoholwet;
b e s l u i t:
Aan de Stichting behoud van beleving, vertegenwoordigd door de heer
, in het kader van de organisatie van de “Bantopa party 2022” op zondag
3 juli 2022, toestemming te verlenen tot:
A. het organiseren van de “Bantopa party 2022” op zondag 3 juli 2022 van 13.00 uur tot
23.00 uur;
B. het plaatsen van een podium (8x4m), een EHBO unit (6x2,7m), een kantoorunit
(6x2,7m), twee toiletunits (6x2,7m), twee kassa units (2,5x1m), vier koeling units
(6x2,7m), springkussen (4x4m), springkussen (5x5m), springkussen (4x4m), twintig
marktkramen (2,5x0,5m), zes standplaatsen (4x4m), een bar (5x5m), een bar (5x15m),
alles conform de bij de aanvraag ingediende inrichtingstekening (herziene versie d.d. 22
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juni 2022) op de Nieuwe Markt ten behoeve van en gedurende de onder A. genoemde
activiteiten;
C. het bereiden en verkopen van etenswaren vanuit foodtrucks / marktkramen;
D. het in gebruik nemen van een geluidsinstallatie voor het produceren van mechanische
muziek en levende muziek ten behoeve van en gedurende de onder A. genoemde
activiteiten;
E. het schenken van zwak alcoholische dranken ten behoeve van en gedurende de onder
A. genoemde activiteiten;

Bijbehorende documenten
-

inrichtingstekening d.d. 22-6-2022
veiligheidsplan
advies Brandweer
advies GHOR
advies Politie

Een en ander onder de volgende voorschriften:

Inrichten terrein
1.

dat te allen tijde voldoende ruimte voor de doorgang van hulpverleningsvoertuigen
wordt vrijgelaten; De calamiteitenroute die over de Nieuwe Markt loopt dient minimaal
4,5 meter breed en 4,2 meter hoog te worden vrijgehouden, vanaf doorgang Nieuwe
Markt naar doorgang van Berlostraat vice versa.

2.

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

3.

dat eetkramen / foodtrucks minimaal twee meter van elkaar en van bouwsels /
gebouwen geplaatst worden. indien er gefrituurd wordt dient de eetkraam / foodtruck
minimaal vijf meter van bouwsels / gebouwen te worden geplaatst;

4.

dat de zaken niet eerder worden geplaatst dan zaterdag 2 juli 2022, 17.00 uur (na
afloop weekmarkt) en alle terreinen schoon en in hun oorspronkelijke staat zijn
teruggebracht uiterlijk maandag 4 juli 2022, 08.00 uur;

5.

dat de inrichting van het benodigde terrein gebeurt conform
inrichtingstekening, welke als bijlage bij deze vergunning behoort;

6.

dat er voldoende afvalbakken geplaatst worden waarin bekertjes, papier e.d.
gedeponeerd kunnen worden;

7.

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

ingediende

Toezicht en veiligheid
8. dat de organisatie verantwoordelijk is voor het ordentelijke verloop van de activiteiten
en er geen overlast ontstaat voor de omgeving;
9.

dat de bewoners in de directe omgeving van het evenemententerrein tijdig vooraf
worden geïnformeerd over de te houden activiteit;

10. dat wordt voldaan aan de voorwaarden welke als bijlagen bij deze vergunning zijn
gevoegd: advies politie, advies Ghor, advies Brandweer, alsmede aan de voorwaarden
brandweer zoals gesteld in de AMvB-BGBOP
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-373.html;
11. dat aanwijzingen en/of bevelen van de politie, brandweer en medewerkers van de
afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving onmiddellijk en stipt dienen te worden
opgevolgd;
12. dat de organisatie beschikt over voldoende communicatiemiddelen om bij problemen
en calamiteiten zo nodig hulpdiensten of bijstand in te roepen;
13. dat een lijst met namen en telefoonnummers (mobiel) van vertegenwoordigers van de
organisatie die gedurende de activiteiten bij problemen en calamiteiten als
contactpersoon zullen optreden wordt ingediend bij de politie, brandweer en afdeling
Vergunningen, Toezicht en Handhaving; conform aanvraag de heer
;
14. dat er gedurende de activiteiten minimaal vijf gecertificeerde beveiligers en twee
toezichthouders ingezet worden; contactpersoon is

;

15. dat gedurende de activiteiten permanent EHBO aanwezig is (twee “basis eerste hulp”
en twee “evenementen eerste hulp”, conform advies GHOR), alsmede voldoende
EHBO-materiaal beschikbaar is; contactpersoon is
;

Geluid
16. 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
en dat de muziek op zondag 3 juli 2022 uiterlijk om 23.00 uur is afgelopen;
17. dat op het evenemententerrein, 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;
18. dat hierbij de geluidsproductie binnen het convenant geluid bij evenementen en in dit
kader het voorkomen van gehoorschade bij bezoekers aan festivals en evenementen
te allen tijde blijft gewaarborgd;
a. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT (1 min) ten gevolge van de
festiviteiten mag, gemeten voor de gevel van omliggende woningen, niet meer
bedragen dan 80 dB(A) en 93 dB(C).

b. Het maximale geluidsniveau Lmax ten gevolge van de festiviteiten mag, gemeten
voor de gevel van omliggende woningen, niet meer dan 10 dB(A) / dB(C) 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. Voor het te meten geluid wordt geen meteocorrectieterm, correctie voor tonaal
of laagfrequent geluid, bedrijfsduurcorrectieterm of muziekstraffactor toegepast.
Horeca
19. 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 Alcoholwet. Deze ontheffing dient apart te worden aangevraagd.
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
Alcoholwetvergunning (voorheen genaamd 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. Ontheffing is als bijlage bijgevoegd;
20. dat gedurende de festiviteiten voor het consumeren van dranken uitsluitend gebruik
wordt gemaakt van plastic drinkgerei;
Faciliteiten
21. dat voor aansluitingen op het openbare waterleidingnet tijdig van tevoren contact wordt
opgenomen met de Waterleiding Maatschappij Limburg en voor het gebruikmaken van
andere openbare nutsvoorzieningen met de Nutsbedrijven; de kosten hiervan zullen u
door betreffende instanties afzonderlijk in rekening worden gebracht;
22. dat vooraf opgave wordt gedaan van het aantal te gebruiken stroomkasten en
aansluitingen en dat voor het gebruik maken van elektra € 45,00 per aansluiting in
rekening wordt gebracht, voor aansluiting op de stroomkasten kunt u een afspraak
maken met de heer
;
23. 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;
Algemeen
24. dat deze vergunning ter plaatse aanwezig dient te zijn en op eerste verzoek aan
ambtenaren van politie en/of brandweer dient te worden overhandigd;
25. dat de kosten voor het gebruik van gemeente-eigendommen en/of inzet van
gemeentepersoneel, door de desbetreffende afdeling in rekening kunnen worden
gebracht;

Leges
De Heffingsambtenaar heeft het op grond van de Legesverordening voor het in behandeling
nemen van uw aanvraag verschuldigde bedrag aan leges vastgesteld op
€ 583,50
U dient dit bedrag binnen 14 dagen over te maken op bankrekeningnummer
ten name van de gemeente Weert en onder
vermelding van
en betalingskenmerk VTH/1625
Bantopa 2022.
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.

