Muziekcentrum De Bosuil
Weert

Weert, 8 juli 2022
Onderwerp
Ons kenmerk
Beste meneer

: Aanvraag vergunning
: VTH/1675
,

Hieronder ontvangt u de vergunning voor het houden van een muziekevenement genaamd
“Kruisbestuiving” aan het St. Raphaëlpad en Ursulinenplein, alhier.
Wij verzoeken u bij eventuele onduidelijkheden of vragen contact op te nemen op
telefoonnummer 0495.
Besluit
Gelet op het bepaalde in de Algemene Plaatselijke Verordening;
Gezien het verzoek van Muziekcentrum De Bosuil,
Weert ontvangen op 5 mei 2022, tot het mogen
organiseren van een muziekevenement genaamd “Kruisbestuiving” op 17 juli 2022 van
13.00 uur tot 17.00 uur aan het St. Raphaelpad en Ursulinenplein, alhier;

b e s l u i t:
aan Muziekcentrum De Bosuil, vertegenwoordigd door de heer
Weert, toestemming te verlenen:
A. tot het organiseren van een muziekevenement genaamd “Kruisbestuiving” aan het
St. Raphaelpad en Ursulinenplein op 17 juli 2022 van 13.00 uur tot 17.00 uur;
B. tot het in gebruik nemen van het Kiosk aan het St. Raphaelpad en het plaatsen van
twee kleine podia (5x5m) en een springkussen aan het St. Raphaelpad en op het
Ursulinenplein, conform ingediende inrichtingstekening, ten behoeve van de onder A.
genoemde activiteit;
C. tot het in gebruik nemen van een geluidsinstallatie voor het ten gehore brengen van
mechanische muziek (geluidsinstallatie) en levende muziek vanaf het Kiosk en twee
kleine podia aan het St. Raphaelpad en Ursulinenplein, bij gelegenheid van en
gedurende de onder A. genoemde activiteit;
Voorschriften
Hierbij dienen de onderstaande voorschriften en de voorschriften in de bijlages in acht te
worden genomen:

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl – Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert

Inrichting terrein:

1.

dat alle voor het evenement benodigde zaken en inrichtingen worden geplaatst
volgens de ingediende inrichtingstekening 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, Politie en/of afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving en/of
Openbaar Gebied;

5.

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

6.

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 op het evenemententerrein voldoende afvalbakken worden geplaatst waarin
bekertjes e.d. gedeponeerd kunnen worden en dat deze tussentijds tijdig worden
leeggemaakt;

8.

dat alle door de vergunninghouder gebruikte terreinen meteen na afloop van het
evenement worden opgeruimd en in de oorspronkelijke staat zijn teruggebracht;

Horeca:

9.

dat alleen alcoholische dranken geschonken
exploitatievergunning aangegeven, terras;

worden

binnen

het,

op

de

Geluid:

10.

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;

11.

dat aan het St. Raphaelpad en op het Ursulinenplein, 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 te allen tijde 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
70 dB(A) en 85 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) 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;
Toezicht/veiligheid:

12.

dat vertegenwoordigers van het festival, die bij problemen en calamiteiten als
contactpersoon optreedt, ten behoeve voor politie, brandweer, Ghor en afdeling
Vergunningen, Handhaving en Toezicht, bereikbaar is op het telefoonnr.
(conform aanvraagformulier);

13.

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;

14.

dat de ondernemers, bewoners en de omwonenden van het St. Raphaelpad /
Ursulinenplein tijdig van tevoren van de te houden activiteiten in kennis worden
gesteld;

15.

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:

16.

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

17.

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;

18.

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;

19.

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;

20.

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

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:
- BIC: BNGHNL2G ten name van de gemeente Weert en onder
vermelding van betalingskenmerk:
en factuurnummer
.
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
Totaal

€
€

142,00

142,00

