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Steenbergen, 11 september 2015

politi e, brandweer, Belei d-hhv, Beheer(OB)

Geachte heer/mevrouw,
Op 9 juli 2015 heb ik u de evenementenvergunning toegestuurd voor de stratenloop
op 19 september 2015. Op 8 september heeft u mij per e-mail laten weten dat u in het
parcours een loopbrug wil integreren. Hieraan zijn aanvullende voorwaarden
verbonden.
Besluit
1. Hierbij besluit ik nadere voorschriften te verbinden aan de evenementenvergunning
met nummer UM1503608;
2. Bijgaande, gewaarmerkte tekening, maakt onderdeel uit van deze aanvullende
voorwaarden.
Aanvullende voorwaarden
Om de openbare orde en veiligheid te kunnen waarborgen worden de volgende
voorwaarden met betrekking tot de loopbrug onlosmakelijk met de afgegeven
evenementenvergunning met kenmerk UM1503608 verbonden:
- Het bouwwerk moet worden gekeurd door een gecertificeerde steigerinspecteur
(conform NEN/Arbowetgeving);
- Na keuring moet aan de constructie een groene kaart bevestigd zijn, waaruit blijkt
dat de constructie goed bevonden is en belopen kan worden (conform NEN/Arbo);
- Er moet voor gezorgd worden dat de constructie niet te beklimmen is;
- Er mogen geen spandoeken aan de constructie gehangen worden;
- Rondom de constructie mogen zich op 5 meter afstand geen mensen bevinden,
behoudens deelnemers;
- Er moet voorkomen worden dat de constructie omvalt (bijvoorbeeld door het
plaatsen van schoren).

i.a.a.: politie,
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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.

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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