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Steenbergen, 1 september 2015

politi e ( e-mail), brandw eer (e-mail), Beheer-OB ( e-mail), Bel ei d-hhv (e-m ail), GGD/R AV, Ond-Fin

Geachte heer/mevrouw,
Op 25 augustus 2015 ontving ik uw aanvraag voor het houden van een kermis van
woensdag 23 tot en met zaterdag 26 september 2015. Het evenement vindt plaats op het
Raadhuisplein te Dinteloord. 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 waarvoor een vergunningplicht
geldt volgens artikel 2:25 de Algemene plaatselijke verordening 2013 (APV).
Overwegende dat er geen sprake is van een van de weigeringsgronden uit artikel 1:8
van de APV;
Voorts overwegende dat de indeling van de kermis hetzelfde is als de edities van
voorgaande jaren.
overwegende dat ten behoeve van deze kermis het Raadhuisplein met hekken moet
worden afgesloten. De duur van de afsluiting is hetzelfde als voorgaande jaren, wetende
dat met het opbouwen van de kermis maandag 21 september 2015 begonnen wordt.
Dat de bijgaande, gewaarmerkte tekening, onderdeel uitmaakt van deze vergunning;
Overwegende dat de kermis gehouden wordt tussen 14:00 uur en 23:00 uur.
Wetende dat de gemeente Steenbergen in een pachtcontact (BM1302117) met de
organisator een aantal voorwaarden heeft gesteld en dat beide partijen zich aan deze
voorwaarden moeten houden.
Dat tevens artikel 4:6 van de APV van toepassing is en overwegende eerdere
ambtsadviezen en eerdere adviezen van de brandweer;

i.a.a.: politie (e-mail),

Fin

brandweer (e-mail), Beheer-OB (e-mail), Beleid-hhv (e-mail), GGD/RAV, Ond-
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Besluit:
voornoemd, hierna te noemen “vergunninghouder”,
A. de gevraagde vergunning voor het houden van een kermis (van 23 september tot
en met 26 september 2015) op het Raadhuisplein te Dinteloord onder de volgende
voorschriften en bepalingen te verlenen;
B. ontheffing te verlenen van het verbod genoemd in artikel 4:6 Apv;
C. Bijgaande, gewaarmerkte tekening onderdeel uit te laten maken van deze
vergunning.
Voorwaarden en bepalingen
1. van de opstelling van attracties en andere uitstallingen zoals ten tijde van de
behandeling van het verzoek is overgelegd mag niet worden afgeweken;
2. De organisator moet zorg dragen voor het plaatsen voldoende toiletten;
3. de uitstallingen moeten zodanig zijn geplaatst, dat de hulpdiensten (politie,
brandweer en ambulancedienst), vrij van obstakels en rekening houdend met
vaste obstakels, te allen tijde een vrije doorgang van ten minste 3,50 meter
hebben;
4. de uitstallingen en kramen moeten ten minste 2 meter van panden van derden en
van brandkranen zijn verwijderd en op een zodanige wijze zijn geplaatst dat de
kranen onmiddellijk bereikbaar zijn;
5. voorwerpen boven de weg mogen de hulpdiensten niet hinderen en mogen
derhalve niet lager worden aangebracht dan 4,20 meter;
6. organisator dient er op toe te zien dat tuien van kramen geen gevaarlijke situaties
opleveren voor het (voetgangers)verkeer;
7. tijdens de openingstijden is het verboden voertuigen of andere materialen op het
evenement aanwezig te hebben, tenzij deze onderdeel vormen van een bij dit
besluit vergunde activiteit;
8. het is verboden om op het terrein waar het evenement plaatsvindt luchtbuksen
aanwezig te hebben;
9. organisator is verplicht te allen tijde ambtenaren van politie en de gemeente
Steenbergen alsmede de brandweer toe te laten tot het evenemententerrein en de
voorschriften op te volgen die door deze personen in het belang van de openbare
orde, de veiligheid, gezondheid en/of goede zeden worden gegeven;
10. organisator is verplicht ervoor te zorgen dat in de tot het evenement behorende
inrichtingen alle maatregelen worden getroffen, welke redelijkerwijs kunnen
worden verwacht ter waarborging van de veiligheid van het publiek dat zich in of
nabij deze inrichtingen bevindt;
11. bij het gebruik van geluidsversterkende middelen mogen anderen hiervan geen
hinder ondervinden;
12. voor het maken van (werk)afspraken dient organisator zo snel mogelijk voor het
evenement contact op te nemen met de dienstdoende opzichter via de
calamiteitenlijn: 06-51551197;
13. organisator wordt in het kader van de brandveiligheid verantwoordelijk geacht voor
de door opstalhouders te gebruiken gasinstallaties; ondeugdelijke gasinstallaties
kunnen aanleiding zijn om de betreffende standplaatshouder het gebruik van gas
te ontzeggen;
14. verwarmingstoestellen dienen zodanig buiten bereik van het bezoekend publiek
opgesteld te worden dat geen brand of enig lichamelijk letsel dan wel ongeval kan
ontstaan;
15. het gebruik van riet, stro en ander gemakkelijk brandbare materialen is niet
toegestaan;
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16. bij de minste twijfel over de brandbaarheid van de te gebruiken materialen dient
vooraf overleg gepleegd te worden met de brandweer tel. (0167) 54 34 36;
17. elektrische installaties dienen te voldoen aan NEN 1010 en de eisen van de
PNEM;
18. de stroom- of andere aggregaten moeten geluidsarm zijn uitgevoerd;
19. voor het gebruik maken van gemeentelijke nutsvoorzieningen (zoals
evenementenkasten) dient organisator contact op te nemen met de functionaris
genoemd onder nummer 12;
20. organisator dient zo snel mogelijk aan de politie door te geven wie tijdens het
evenement de verantwoordelijke persoon is en hoe zij deze kan bereiken;
21. indien het evenement geen doorgang zal vinden of indien de begin- en/of
eindtijden zullen worden gewijzigd, dient organisator ten minste op de in het vorige
voorschrift genoemde datum de teamchef van de politie West-Brabant Zeeland,
telefoon 0900 8844 alsmede mevrouw Ing. A.C. Ferket-van Ooi van de afdeling
Publiekszaken, telefoon (0167) 543426 hiervan in kennis te stellen;
22. organisator dient de kermisexploitanten zonder tussenkomst van een
tussenpersoon in kennis te stellen van de voor hen relevante voorschriften uit de
vergunning;
23. organisator dient de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen teneinde te
voorkomen dat de gemeente dan wel derden schade lijden;
24. organisator dient zich te verzekeren tegen aansprakelijkheid voor eventuele
schade voortvloeiende uit het gebruik maken van de bij dit besluit verleende
beschikkingen;
25. de gemeente Steenbergen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid; eventueel te
ontvangen aansprakelijkheidsstellingen van derden of schadeclaims zullen aan
organisator worden voorgelegd;
26. organisator is verplicht deze vergunning op eerste vordering van ambtenaren van
politie en de gemeente Steenbergen alsmede de brandweer onmiddellijk aan haar
ter inzage te verstrekken;
27. tussentijds kunnen om praktische redenen nieuwe voorschriften of bepalingen
worden opgelegd, welke voorschriften of bepalingen dan worden geacht deel uit te
maken van deze vergunning;
28. bij niet naleving van een van deze voorschriften of bepalingen komt de bij dit
besluit verleende vergunning onmiddellijk en in haar geheel te vervallen.
Gebruik dranghekken
Het gebruik van gemeentelijke materialen kunt u aanvragen via onze gemeentelijke
website; www.gemeente-steenbergen.nl  regelen en aanvragen  aanvraagformulieren
 gebruik materialen, materialen uitleen. Deze moeten zo spoedig mogelijk worden
aangevraagd. Ik wil u erop wijzen dat u, volgens pachtcontract, de dranghekken moet
afhalen en moet zorgen voor een tijdige afsluiting van het kermisterrein.
Te laat
Uw aanvraag is op 25 augustus 2015 bij ons binnengekomen. Uit nadere regels
komende uit onze Apv is het bepaald dat aanvragen voor een evenementenvergunning 12
weken voor aanvang moeten worden ingediend. Een volgende aanvraag om
evenementenvergunning moet dus op 29 juni 2016 bij mij binnen zijn.
Dit is reeds uw derde waarschuwing met betrekking tot het te laat indienen van de
aanvraag. Mocht een volgende aanvraag wederom te laat worden aangevraagd, zal ik mij
beraden om een volgende aanvraag niet te behandelen.
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Leges
Volgens de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015 bedragen de leges
voor het in behandeling nemen van uw aanvraag: €152,00. Voor de betaling van dit
bedrag zult u binnenkort een acceptgiro ontvangen.
Tot slot
Voor nadere informatie kunt u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen contact
met mij opnemen, via telefoonnummer 0167-54 34 26.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders van Steenbergen,
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.gemeentesteenbergen.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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