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Steenbergen, 20 juli 2015

e-mail: Politie, Br andw eer, Belei d-hhv, Beheer(OB),

Geachte heer/mevrouw,
Op 9 juni 2015 ontving ik uw aanvraag voor het houden van een
'24-uurs Bowling marathon' op zaterdag 3 en zondag 4 oktober 2015 van 13:00 uur tot
13:00 uur (de volgende dag) bij Bowlinghut de Praeter te Nieuw-Vossemeer. Ik heb
besloten de vergunning te verlenen. Mijn overwegingen en voorschriften/bepalingen treft u
verderop in deze brief 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).
Wetende dat er geen sprake is van een weigeringsgrond zoals genoemd in artikel 1:8
van de Apv en in het evenementenbeleid d.d. 15 november 2011.
Overwegende dat het evenement in zijn geheel plaatsvindt in voornoemde Bowlinghut en
er verder geen nevenactiviteiten plaatsvinden, zoals de verkoop van goederen en het
plaatsen van kramen.
Wetende dat er tijdens het evenement binnen de inrichting via een dj muziek ten gehore
wordt gebracht. Hierbij zal rekening gehouden worden met de geldende geluidsnormen;

i.a.a.: e-mail:
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UM1503658

Besluit
, hierna organisator, een evenementvergunning te verlenen voor;
I.
het houden van een bowlingmarathon op zaterdag 3 oktober 2015 13:00 uur tot en
met zondag 4 oktober tot 13:00 uur bij Bowlinghut de Praeter (Veerweg 1a te
Nieuw-Vossemeer).
II.
Tijdens het evenement moet worden gehouden aan onderstaande voorschriften
en bepalingen.
Voorschriften en bepalingen
1. De ontheffing is geldig van zaterdag 3 oktober 2015 vanaf 13:00 uur tot en met
zondag 4 oktober 2015 13:00 uur;
2. Tijdens de verruimde openingstijden dient een (op de vergunning genoemde)
exploitant of beheerder zelf aanwezig te zijn;
3. Wanneer u een portier in dienst heeft, moet hij of zij voldoen aan de eisen van de
Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus;
4. ontheffing houder dient de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen teneinde te
voorkomen dat de gemeente Steenbergen, dan wel derden tengevolge van het gebruik
van de bij dit besluit verleende ontheffing schade lijden. Door de politie geconstateerde
overlast kan leiden tot intrekken of beperken van deze ontheffing;
5. het evenement mag niet leiden tot onduldbare geluidshinder bij omwonenden*.
Geluidshinder moet tot een minimum beperkt blijven. Deuren (en ramen) moeten
tijdens het evenement gesloten blijven;
6. dit besluit of een gewaarmerkt afschrift daarvan moet ten tijde van de activiteit
aanwezig zijn en op eerste vordering aan ambtenaren van politie en gemeente
Steenbergen ter inzage worden gegeven;
7. bevelen van de politie, brandweer en daartoe bevoegde ambtenaren van de gemeente
Steenbergen dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd;
8. bij niet-naleving van een van deze voorschriften en bepalingen komt de bij dit besluit
verleende ontheffing onmiddellijk te vervallen;
9. De burgemeester heeft het recht om te allen tijden aanvullende voorschriften aan deze
ontheffing te verbinden.
* volgens artikel 4:5 van de Apv is het volgende van toepassing met betrekking tot de
gevel van nabijgelegen woningen:
07:00 uur -19:00 uur
19:00 uur-23:00 uur
23:00 uur-07:00 uur
50 dB(A)
45 dB(A)
40 dB(A)
Contactpersoon
Tijdens het evenement zal de volgende contactpersoon bereikbaar zijn:
Leges
Volgens de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015, gelden voor de
aanvraag om een evenementenvergunning €137,00 aan leges (digitaal aangevraagd).
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
Voor nadere informatie kunt u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen contact
met mij opnemen, via telefoonnummer 0167-54 34 26.
Ik ben niet aanwezig van 17 juli 2015 tot en met 9 augustus 2015.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders 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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