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Steenbergen, 14 juli 2015

e-mail: Politie, brandweer, Beleid-hhv, Beheer (OB)

Geachte heer,
Op 28 april 2015 ontving ik uw aanvraag voor het houden van
‘een leef- en welzijnsbeurs’ op zaterdag 10 oktober 2015,
tussen 11:00 uur en 17:00 uur. Het evenement vindt plaats in ’t Cromwiel aan de
Krommeweg 1 te Steenbergen. Ik heb besloten de gevraagde vergunning te verlenen.
Verderop in deze brief treft u mijn overwegingen en de voorschriften/voorwaarden aan.
Overwegingen
Overwegende dat er sprake is van een evenement en een daarbij behorende
evenementenvergunning op basis van artikel 2:25 van de
Algemene plaatselijke verordening 2013 (hierna: Apv).
Overwegende dat er geen sprake is van een van de weigeringsgronden uit artikel 1:8
van de APV en uit het evenementenbeleid van november 2011;
Besluit
voornoemd, hierna te noemen “vergunninghouder”, de gevraagde vergunning voor het
houden van een ‘leef- en welzijnsbeurs’ op zaterdag 10 oktober 2015, tussen 11:00
uur en 17:00 uur, onder de volgende voorschriften en bepalingen te verlenen.
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Voorwaarden en bepalingen
1. vergunninghouder dient personen aan te stellen voor het handhaven van de orde en
het houden van toezicht zowel binnen als buiten `t Cromwiel;
2. vergunninghouder dient redelijkerwijs de mogelijke maatregelen te nemen teneinde te
voorkomen dat de gemeente, dan wel derden, schade lijden;
3. aankomst en vertrek van voertuigen dient veilig door vergunninghouder te worden
georganiseerd en begeleid;
4. het evenemententerrein moet zodanig worden ingericht dat de hulpdiensten te allen
tijde `t Cromwiel kunnen bereiken in ieder geval tot 10 meter onbeperkt bij het object
kunnen komen; de toegang tot het terrein en de bedrijfshal dient derhalve te worden
vrijgehouden;
5. in `t Cromwiel of in de onmiddellijke nabijheid daarvan dient een telefoontoestel
aanwezig te zijn ter alarmering van de hulpverlenende diensten (brandweer, politie,
ambulancedienst);
6. alle door of vanwege de politie, de commandant van de brandweer of een daartoe
bevoegde ambtenaar te geven aanwijzingen of bevelen in het belang van de
openbare orde, veiligheid, gezondheid, en goede zeden dienen stipt en onmiddellijk te
worden opgevolgd;
7. dit besluit of een afschrift daarvan moet daarvan moet steeds zijn en op eerste
vordering van ambtenaren van politie ter inzage worden gegeven;
8. in het kader van de openbare orde en veiligheid moet er 1 beveiliger op de 100 te
verwachten bezoekers tijdens het evenement aanwezig zijn;
9. het gebruik van licht ontvlambare materialen voor versieringen e.d. is verboden;
10. het gebruik van open vuur en het aanwezig hebben van gasflessen is verboden;
11. overlast voor omwonenden, in welke zin dan ook, dient zoveel mogelijk te worden
voorkomen;
12. vergunninghouder dient uiterlijk vóór 25 september 2015 aan de brandweer
(de heer R. van den Kieboom telefoonnummer (0167-543436)) een tekening te
overleggen betreffende de opstelling van de kramen en de inrichting van de beurs;
Indien deze gegevens niet binnen de afgegeven gebruiksvergunning valt, dient een
tijdelijke gebruikvergunning te worden aangevraagd;
13. alle afval en andere ontstane verontreinigingen dienen onmiddellijk na afloop van het
evenement van het terrein worden verwijderd;
14. spandoeken, inclusief de bevestiging(swijze), dienen te voldoen aan klasse II volgens
NEN 3883 en NEN 6065 alsmede aan ISO 6940 en 6941;
15. tussentijds kunnen om praktisch ‘redenen nieuwe voorschriften of bepalingen worden
opgelegd, welke voorschriften of bepalingen dan worden geacht deel uit te maken van
deze vergunning;
16. bij niet naleving van een van deze voorschriften of bepalingen zal de bij dit besluit
verleende vergunning onmiddellijk en in haar geheel komen te vervallen.
Leges
Volgens de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015, gelden voor de
aanvraag om een evenementenvergunning €152,00 aan leges.
Er is besloten dat uw evenement valt onder artikel 4 van het vrijstellingsbesluit. In
het kader van dit besluit zullen er geen leges bij u in rekening worden gebracht.
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Tot slot
Ik wens u veel plezier bij het houden van uw evenement. Voor nadere informatie kunt u op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen contact met mij opnemen, via
telefoonnummer 0167-543 426.
Ik ben niet aanwezig van 17 juli tot en met 9 augustus 2015.

Hoogachtend,
namens de burgemeester van Steenbergen,

A.C. Ferket-van Ooi
Medewerkster Publiekszaken/vergunningen

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw
bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of
burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het
bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het
bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de
dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de
gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.
Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een
spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om
een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek
zijn kosten (griffierechten) verbonden.
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