UM1504906

*UM1504906*
ons kenmerk

UM1504906

bijlage(n)

:
:
:
:
:
:
:
:

onderwerp

:

Aanvullende voorwaarde gebruiksverginning,
Dorpsfeest Welberg, 26 september 2015
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uw kenmerk
uw brief van
afdeling
contactpersoon
telefoonnr.

22 september 2015
Publiekszaken
Albertine Ferket-van Ooi
0167-543 426

24 september 2015 e1501801

Steenbergen, 25 september 2015

brandw eer(e-mail)

Geachte heer/mevrouw,
Op 24 augustus hebben wij u de gebruiksvergunning toegestuurd voor het gebruik van
een tent van 18 bij 13 meter op zaterdag 26 september 2015. Op 22 september 2015
heeft u ons per e-mail laten weten dat u de tent niet op zondag 27 september 2015,
maar op maandag 28 september af wil breken. Hierop is een aanvullende voorwaarde
van toepassing.
Besluit
Hierbij besluiten wij een nadere voorschrift te verbinden aan de gebruiksvergunning met
nummer UM1503708.
Aanvullende voorwaarde
Anders dan in de vergunning vermeld dient de tent op maandag 28 september voor
18:00uur afgebroken te zijn.

i.a.a.: brandweer(e-mail)

UM1504906

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,

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-steenberqen.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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