Braderie Weert Centrum
WEERT

Weert, 27 juli 2022
Onderwerp
Ons kenmerk

: aanvraag vergunning
: VTH/160

Beste mevrouw

,

Bijgaand ontvangt u de vergunning voor het organiseren van de Weerter Braderie op zondag
31 juli 2022 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 cluster
APV/Bijzondere wetten via telefoonnummer 0495-575000.
Besluit
Gelet op het bepaalde in de betreffende artikelen van de Algemene Plaatselijke Verordening
en van artikel 34 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;
Overwegende:
Dat door

:

-

toestemming wordt gevraagd om de jaarlijkse braderie in de binnenstad te
mogen houden op 31 juli 2022 van 10.00 tot 17.00 uur;

-

toestemming wordt gevraagd om 100 marktkramen en snackwagens te mogen
plaatsen in het kader van de te organiseren braderie en het afspelen van levende
muziek tussen 11.00 en 17.00uur;

-

toestemming wordt gevraagd voor het instellen van verkeersmaatregelen;

besluiten:
aan mevrouw
Weert, vergunning te verlenen tot het
houden van en ten behoeve van de jaarlijkse Weerter Braderie op zondag 31 juli 2022
van 10.00 uur tot 17.00 uur:
I.

in overeenstemming met de aanwijzingen van de politie tijdelijke
verkeersmaatregelen en omleidingsroutes te nemen bij gelegenheid van de
Braderie 2022 op 31 juli 2022 in de binnenstad van Weert;
een en ander conform richtlijnen Handboek Verkeer CROW;

II.

door middel van plaatsing van rood-wit geblokte hekken conform model BB152 met daarop bord C1 conform bijlage 1 van het RVV 1990 gesloten te verklaren
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in beide richtingen voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers op 31
juli 2022 van 07.00 uur tot 20.00 uur of zoveel eerder als mogelijk de:
•

Langpoort, het gedeelte tussen de Driesveldlaan en de St.
Paulusstraat;

•

Langpoort, het gedeelte
Wilhelminasingel;

•

Stationsstraat, het
Boermansstraat;

tussen

gedeelte

de

tussen

Emmasingel
het

en

de

Stationsplein

en

een en ander conform richtlijnen Handboek Verkeer CROW;
III.

het in gebruik nemen van openbare gemeentegrond voor plaatsen van
marktkramen, op de Korenmarkt, Markt, Langstraat, Stationsstraat, Nieuwe
Markt, Van Berlostraat, Maasstraat, Muntpromenade, Hoogstraat en de gehele
Beekstraat op 31 juli 2022 van 10.00 uur tot 17.00 uur;

IV.

het laten innemen van standplaatsen op de onder III. genoemde straten en
pleinen door winkeliers en ambulante handelaren op 31 juli 2022 vanaf 10.00
uur tot uiterlijk 17.00 uur;

Bijlages
De bij deze vergunning gevoegde bijlages maken onderdeel uit van de vergunning;
- Plattegronden zoals bijgevoegd in aanvraag;
- Voorschriften GHOR en Politie;
- Advies GHOR.
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 4,50 meter breed en 4,20 meter hoog
aanwezig dient te zijn, als preventieve controle kan er op 31 juli 2022 tussen 08.00
en 12.00 uur de calamiteitenroute worden gecontroleerd, obstakels welke tijdens
deze controle de route blokkeren dienen onmiddellijk en direct van het
braderieterrein verwijderd te worden door de organisatie. Dit geldt tevens voor
uithangrekken, borden e.d. wat aan de marktkramen wordt bevestigd;
2. 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;
3. dat de organisatie in verband met een eventuele controle, op 31 juli 2022 tussen
08.00 en 12.00 uur, steeds bereikbaar is voor de afdeling Vergunningen, Toezicht en
Handhaving en de afdeling Stadstoezicht en dat zij zich op verzoek direct tot de
medewerkers van bovengenoemde afdelingen wendt; volgens aanvraagformulier
mevrouw
;
4. dat brandkranen binnen een straal van 0,75 meter vrij dienen te worden gehouden
van obstakels;
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5. dat in de sierbestrating onder geen enkele voorwaarde verankeringen mogen worden
aangebracht; deelnemers aan de braderie dienen zelf te zorgen voor gewichten om
de kramen e.d. te borgen;
6. dat voor in-, uit- en nooduitgangen geen stands, (markt)kramen e.d. worden
geplaatst en bewoners en bezoekers van de binnen het braderieterrein gelegen
huizen dienen deze tijdens de festiviteiten ongehinderd te kunnen bereiken en
verlaten, zonder betaling van eventuele entreegelden;
7. dat voor zover de opbouw van de kramen op 30 juli 2022 al vanaf 22.00 uur
plaatsvindt, uitsluitend die stroken van de hierbij betrokken weggedeelten worden
afgezet, waarvoor dit in verband met de opbouw strikt noodzakelijk is, het afsluiten
van de overige gedeelten mag eerst op 31 juli 2022 vanaf 08.00 uur geschieden of
zoveel eerder indien dat in dit besluit als zodanig is aangegeven;
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 uiterlijk 1 uur vóór aanvang van de braderie alle te nemen verkeersmaatregelen
dienen te zijn getroffen, zodat deze tijdig van tevoren door de politie, gemeente en/of
brandweer kunnen worden gecontroleerd;
12. dat uiterlijk 1 uur na afloop van de braderie de genomen verkeersmaatregelen dienen
te zijn opgeheven en geplaatste kramen, hekken en borden van de wegen dienen te
zijn verwijderd;
13. dat wanneer tijdens het inrichten van de voor de braderie 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;
14. dat het eventueel plaatsen van de omleidings- en verkeersborden worden gedaan in
overleg met en volgens de aanwijzingen van de politie;
15. dat voor gebruik van niet tot de openbare gemeentegrond behorend terreinen
toestemming van de rechthebbenden moet zijn verkregen;
16. dat er bij de eetkramen en horecagelegenheden voldoende afvalbakken geplaatst
worden en er op toegezien wordt, dat de openbare prullenbakken niet overvol raken;
17. Bij extreem warme weersomstandigheden tijdens uw evenement moet u extra
aandacht besteden aan:
▪
Voldoende drinkwater(punten).
▪
Overweeg drinkwater (gratis) uit te delen / of de mogelijkheid bieden tot vullen
van flesjes.
▪
Zorg voor voldoende schaduwplekken.
▪
Overweeg opschaling EHBO.
▪
Zorg voor een verkoelde EHBO-tent.
▪
Stel voldoende ruimte beschikbaar , spreid het publiek of beperk het aantal
bezoekers.
▪
Communiceer met bezoekers over hittemaatregelen.
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Om de bedreiging van extreme hitte voor de volksgezondheid te minimaliseren, hebben
GGD-Nederland, RIVM, GHOR-Nederland, ActiZ, het Nederlandse Rode Kruis, het KNMI en
het ministerie van VWS een Nationaal Hitteplan opgesteld. Dit plan wordt in werking
gesteld bij een langdurige periode met (extreme) hitte. Voor meer informatie, zie
www.rivm.nl/hitte of neem contact op met de GGD afdeling Milieu voor verder advies via
telefoonnummer:
Toezicht en veiligheid
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
19. dat alle aanwijzingen, door ambtenaren van politie, brandweer of aangewezen
ambtenaren van de gemeente te geven, stipt en onmiddellijk moeten worden
opgevolgd;
20. dat mevrouw
conform aanvraagformulier contactpersoon is en bereikbaar
is tijdens het evenement op telefoonnummer
;
21. dat de organisatie van
beschikt over voldoende communicatiemiddelen
om bij problemen en calamiteiten zo nodig hulpdiensten of bijstand in te roepen;
22. dat deelnemers aan de braderie, voor zover zij waren of diensten te koop aanbieden,
voldoen aan hun publiekrechtelijke verplichtingen; ten bewijze daarvan dienen
ambulante handelaren te zijn geregistreerd bij het Centraal Registratie Kantoor van
de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CRK kaart en legitimatie tonen);
23. dat door leden van de organisatie of door haar aangewezen personen wordt
zorggedragen voor voldoende en terzake deskundig toezicht gedurende de braderie
en daarmee samenhangende c.q. ondersteunende activiteiten;
24. dat de door de leden van de organisatie aangewezen straatvertegenwoordigers of
hun assistenten tijdens het opbouwen van de braderie permanent telefonisch
bereikbaar zijn en dat hun telefoonnummers bij de afdeling Vergunningen, Toezicht
en Handhaving bekend zijn gemaakt, conform aanvraagformulier: Mevr.
bereikbaar van 07.00 tot 20.00 uur. Er wordt door
een portofoon overhandigd aan de afdeling Stadstoezicht, zodat deze in directe
verbinding staan;
25. het bakken en braden van vis en snacks alleen daar plaatsvindt waar dit voor
omwonenden niet tot stankoverlast leidt en locaties in overleg met de afdeling
Vergunningen, Toezicht en Handhaving worden bepaald;
26. dat gedurende de activiteit minimaal 1 duidelijk herkenbare EHBO-post aanwezig is
welke continue bezet is met 1 EHBO-er met een geldig EHBO-diploma, alsmede
voldoende EHBO-materiaal beschikbaar is; de EHBO-ers dienen d.m.v.
communicatiemiddelen met elkaar en met de organisatie in contact te zijn;
contactpersoon van de organisatie is mevr.
, telefoonnummer :
;
Faciliteiten
27. 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
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kosten hiervan zullen u door betreffende instanties afzonderlijk in rekening worden
gebracht;
28. 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 en het afsluiten van
het waterfontein, kunt u een afspraak maken met de
(afdeling
Openbaar Gebied) via 0495-575000;
29. 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;
Horeca
30. dat horeca-activiteiten, welke plaatsvinden buiten de horecabedrijven welke zijn
gelegen binnen het braderiegebied, slechts zijn toegestaan voor zover deze worden
uitgevoerd door de vergunninghouder en hiervoor vooraf toestemming dient te zijn
verkregen van de vergunningverlenende instantie; (de aanvraag bevat geen
verzoek hiertoe, derhalve is het op grond van deze vergunning niet toegestaan
alcoholhoudende drank te verstrekken buiten de aanwezige horecabedrijven en op
de open aanhorigheid van deze horecabedrijven waarvoor een geldige
terrasvergunning aanwezig is en waarbij de horecabedrijven in werking zijn met een
geldige Alcoholwetvergunning);
Geluid
31. 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;
32. dat het ten gehore brengen van muziek uiterlijk om 17.00 uur dient te worden
beëindigd;
33. dat de organisatie van het evenement, ondanks het hierna te noemen maximaal
toelaatbare geluidsniveau, rekening dient te houden met het/de aldaar aanwezige
complexen voor met name ouderen; bij meldingen vanuit deze locaties dient de
organisatie het geluidsniveau (lees: ook bastonen) aan te passen tot een acceptabel
niveau;
34. dat tijdens het evenement, waar de muziek ten gehore wordt gebracht, het maximaal

toelaatbare geluidsniveau, dient te voldoen aan de volgende voorwaarden;
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 70 dB(A) en 85 dB(C). Indien omliggende woningen niet
binnen 50 m liggen, gelden de genoemde waarden op 50 m.

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
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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.

35. 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
36. dat deze vergunning ter plaatse aanwezig dient te zijn en op eerste verzoek aan
ambtenaren van politie en/of brandweer dient te worden overhandigd;
37. dat de gemeente niet aansprakelijk kan worden gesteld voor beschadigingen, welke
tijdens een eventuele uitruk door de brandweer wordt aangericht;
38. dat alle werken of eigendommen van de gemeente Weert, die ten gevolge van het
gebruikmaken van deze vergunning mochten worden beschadigd, op kosten van
vergunninghouder hersteld moeten worden;
39. 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;
40. 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.

Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
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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 factuurnummer
en betalingskenmerk
centrum
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
Leges
Totaal

€ 142,00
------------- +
€ 142,00
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