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Ond-fin, Bel eid-MO(CH), br andweer(e-m ail), politi e(e-mail), Belei d-hhv(e-m ail), Arriv a(e-mail)

Geachte heer/mevrouw,
Op 8 oktober 2015 ontving ik uw aanvraag voor het houden van diverse
carnavalsactiviteiten in Kruisland, waaronder een kindercarnavalsoptocht,
carnavalsoptocht en diverse activiteiten Café Commerce en Café Koch. Ik heb
besloten de vergunning voor dit carnavalsevenement te verlenen. Mijn overwegingen
en voorwaarden/bepalingen treft u verderop in deze brief aan.
Carnavalsactiviteiten
De diverse carnavalsactiviteiten houden het volgende in:
- donderdag 31 december 2015: vanaf 09:00 uur oliebollenverkoop in
supermarkt COOP;
- zaterdag 23 januari 2016: vanaf 10:30 uur collecte met muziekbegeleiding in
de kern Kruisland;
- vrijdag 5 februari 2016: vanaf 13:00 uur kindermiddag bij basisschool de
Zonneberg met aansluitend kinderoptocht;
- vrijdag 5 februari 2016: vanaf 20:30 uur opening carnaval bij Café de
Commerce aan de Markt 5 te Kruisland;
- zaterdag 6 februari 2016: vanaf 14:00 uur kindermiddag bij Café Koch,
Molenstraat 120 te Kruisland;
- zaterdag 6 februari 2016: van 20:30 uur tot 01:00 uur Boerenbruiloft bij Café
de Commerce, Markt 5 te Kruisland;
- zondag 7 februari 2016: vanaf 14:11 uur carnavalsoptocht door Kruisland;
- zondag 7 februari 2016: van 19:00 uur tot 22:00 uur prijsuitreiking bij Café
Koch aan de Molenstraat 120 te Kruisland;
- dinsdag 9 februari 2016: vanaf 19:00 uur lampionnenoptocht door Kruisland;
- dinsdag 9 februari 2016: vanaf 20:11 uur traditionele pompverbranding op de
Markt te Kruisland.
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Route kinderoptocht
De kinderoptocht zal voeren langs de Meester Molstraat, Molenstraat, Grote Tiende,
Tuimelaar, Zandhil, Kreekje, Grote Tiende, Molenstraat en Markt.
Route grote optocht
De carnavalsoptocht zal voeren langs de Molenstraat, Meester Molstraat,
West-Zandberg, Langeweg, Roosendaalseweg, Herengoed, Grote Tiende,
Molenstraat en Markt.
Route lampionnenoptocht
De lampionnenoptocht zal voeren langs de Graaf Engelbrechtstraat, Nieuwe Werf,
West-Zandberg, Van Diepenbeekstraat, Meester Molstraat, Molenstraat en Markt.
Overwegingen
De brandweer zal aanwezig zijn bij de pompverbranding en dat beveiliging bij dezelfde
horecapanden door henzelf moet worden opgepakt;
De wegen die benodigd zijn voor het passeren van de optocht zullen, indien nodig,
voor een korte periode worden afgesloten. Deze wegen zullen worden afgesloten door
middel van geïnstrueerde verkeersregelaars;
voor het verkopen van oliebollen binnen de supermarkt is geen toestemming nodig;
gehoord het ambtsadvies en overwegende eerdere adviezen van de brandweer;
gelet op de artikelen 2:25, 4:6 en 5:34 van de Algemene plaatselijke verordening 2013 en
de artikelen 3, 4 en 5 van de Zondagswet;
Besluit
Aan Stichting Karnaval Kruisland voornoemd, hierna te noemen “vergunninghouder”:
I. op grond van artikel 2:25 van de APV een evenementenvergunning te verlenen
voor het organiseren van carnavalsactiviteiten op 5 t/m 7 februari 2016 en
9 februari 2016;
II. vergunninghouder ontheffing te verlenen op grond van artikel 4:6 Apv;
III. vergunninghouder ontheffing te verlenen op grond van artikel 5:34 Apv voor de
traditionele pompverbranding;
IV. Vergunninghouder ontheffing te verlenen voor het houden van openbare
vermakelijkheden op grond van artikel 3 van de Zondagswet.
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Voorschriften en bepalingen
Aan de vergunning verbinden wij en ik, ieders vanuit zijn eigen bevoegdheid, de volgende
voorschriften:

Algemeen
1. Gedurende het evenement moet de organisatie te allen tijde bereikbaar zijn op
telefoonnummer …;
2. dit besluit of een gewaarmerkt afschrift daarvan moet te allen tijde van de in de aanhef
van dit besluit genoemde activiteiten aanwezig zijn en op eerste vordering aan
ambtenaren van politie en gemeente Steenbergen ter inzage worden gegeven;
3. bevelen van de politie, brandweer en daartoe bevoegde ambtenaren van de gemeente
Steenbergen dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd;
4. organisator dient de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen ten einde te
voorkomen dat de gemeente Steenbergen dan wel derden tengevolge van het gebruik
van de bij dit besluit verleende vergunningen schade lijden;
5. het voor controle nodig geachte personeel dient te allen tijde te worden toegelaten;
6. het geluidsvolume binnen moet steeds binnen een acceptabel niveau gehouden
worden en overlast voor de naburige bewoners, in welke zin dan ook, moet zoveel
mogelijk worden beperkt;
7. indien de evenementen geen doorgang zal vinden en/ of indien de aanvangs- en/of
eindtijden zullen worden gewijzigd en/of van de route wordt afgeweken, dient
organisator zo spoedig mogelijk de teamchef van de politie Zeeland West-Brabant
alsmede mevrouw A.C. Ferket-van Ooi, afdeling publiekszaken, tel. 0167-54 34 26
hiervan in kennis te stellen;
8. vergunninghouder dient zich te verzekeren tegen aansprakelijkheid voor eventuele
schade voortvloeiende uit het gebruik maken van de bij dit besluit verleende
vergunning en ontheffingen;
9. bij niet naleving van bovengenoemde voorschriften en bepalingen zullen de bij dit
besluit verleende vergunning en ontheffingen terstond en in hun geheel komen te
vervallen;
10. de bij dit besluit verleende vergunningen kunnen onder opgaaf van redenen te allen
tijde worden ingetrokken, in welk geval op generlei wijze aanspraak bestaat op
schadevergoeding;
11. tussentijds kunnen om praktische redenen nieuwe voorschriften of bepalingen worden
opgelegd, welke voorschriften of bepalingen dan worden geacht deel uit te maken van
dit besluit;
12. bij niet naleving van een van deze voorschriften en bepalingen komen de bij dit besluit
verleende beschikkingen onmiddellijk te vervallen.
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Optocht
13. organisator dient garant te staan voor voldoende en adequate begeleiding van de
optocht en overige activiteiten en dient de belangen in het kader van de
verkeersveiligheid of veiligheid van hieraan deelnemende of andere personen en
goederen steeds voorop te stellen;
14. op kritische punten dienen een voldoende aantal begeleiders/verkeersregelaars ter
waarborging van de (verkeers)veiligheid aanwezig te zijn;
15. de optocht dient in ieder geval vooraf gegaan te worden door begeleiders welke een fel
gekleurd verkeersregelaarshesje moeten dragen; aan de achterzijde van de optocht
dienen zich eveneens als zodanig uitgeruste begeleiders te bevinden;
16. mensen, die belast zijn met verkeersafhandeling dienen instructie tot verkeersregelaar
te hebben gevolgd;
17. eventuele afsluitingen van zeer tijdelijke aard tijdens de optocht dienen zo snel
mogelijk te zijn besproken met de opzichter van de buitendienst van de afdeling
Beheer. Hij is te bereiken via telefoonnummer 06-51 55 11 97;
18. afsluitingen dienen tijdig, overeenkomstig het in de aanhef gestelde alsmede op een
zodanige wijze te worden aangebracht dat auto’s deze niet kunnen passeren (bv. via
trottoirs);
19. het vertrek van eventueel geparkeerde auto’s tijdens de uren van de afsluiting dient
zodanig plaats te vinden dat er geen (verkeers)gevaarlijke situatie voor kinderen en
andere bezoekers van de te houden carnavalsactiviteit(en) ontstaat;
20. de optocht dient, indien mogelijk, vooraf gegaan te worden door een auto met een
oranje zwaailicht;
21. er mag geen muziek ten gehore worden gebracht op minder dan 200 meter afstand
van kerken, zolang daarin godsdienstoefeningen worden gehouden, alsmede
gedurende 1 uur daarvoor en 1 uur daarna; organisator dient te voorkomen dat
omwonenden van de te houden activiteiten hiervan geen (onaanvaardbare) overlast in
welke zin dan ook ondervinden;
22. afval en overige verontreinigingen dienen onmiddellijk na afloop van de optocht en
overige activiteiten te worden verwijderd;
23. tijdens de optocht en de overige activiteiten moet er voldoende doorgang zijn ten
behoeve van hulpverlenende diensten;
24. bij carnavalswagens moet bij alle verbrandingsmotors een goedgekeurd draagbaar
blustoestel aanwezig zijn;
25. tijdens de carnavalsoptocht is het aanwezig hebben van open vuur en het gebruik van
licht ontvlambare materialen voor versiering e.d. verboden; tevens geldt er een
algemeen verbod op het gebruik van brandbare vloeistoffen en/of gassen;

4

UM1505206

Pompverbranding
26. dit besluit of een gewaarmerkt afschrift daarvan moet ten tijde van de in de aanhef
genoemde activiteiten aanwezig zijn en op eerste vordering aan ambtenaren van
politie, brandweer en gemeente Steenbergen ter inzage worden gegeven;
27. indien de commandant brandweer/medewerker preventie dit, gegeven de
omstandigheden, noodzakelijk acht mag de bij dit besluit verleende ontheffing voor het
houden van de pompverbrandingen geen gebruik worden gemaakt.
28. het is om brandveiligheidsredenen niet toegestaan om op het bordes vuur te
ontsteken. de afstand tussen de plaats van de pompverbranding en bebouwing moet
ten minste 1,50 meter bedragen; de pompverbranding moeten om veiligheidsredenen
achter een of meerdere dranghekken plaatsvinden;
29. het aanleggen van vuur mag slechts geschieden onder voortdurend toezicht van een
meerderjarig persoon die geen alcohol heeft genuttigd; bij het tot ontbranding brengen
mag geen gebruik worden gemaakt van milieubelastende stoffen;
30. heide, hooi, stro en andere brandbare stoffen, bijvoorbeeld papier e.d., die door het
wegwaaien van rook en vonken gevaar, hinder of overlast opleveren voor bewoners in
de omgeving en het verkeer op de openbare weg, mogen niet worden verbrand;
31. bij de pompverbranding moet worden zorggedragen dat er voldoende blusmiddelen
aanwezig zijn (water, zand + schop en draagbare natschuimblusser);
32. het verkeer en de bewoners in de omgeving mogen geen hinder ondervinden van
eventuele rookontwikkeling, veroorzaakt door de pompverbranding;
33. bij sterke wind (windkracht 6 of hoger volgens Beaufort) mag de pompverbranding niet
plaatsvinden;
34. in geval van droogte, zulks naar oordeel van de commandant brandweer, is het niet
toegestaan om op het in de aanhef van dit besluit genoemde weggedeelte of elders
open vuur te ontsteken;
35. onmiddellijk na afloop van de pompverbranding moeten de nog smeulende resten
worden gedoofd met zand, dat onmiddellijk dient te worden verwijderd;
36. onmiddellijk na afloop van de pompverbranding dient de locatie en de directe
omgeving daarvan schoon te worden opgeleverd; geadviseerd wordt om ter plaatse
een emmer zeepsop gereed te hebben om de trottoirtegels schoon te schuren
(roetaanslag);
37. bevelen van de politie, de brandweer, of daartoe bevoegde ambtenaren van de
gemeente Steenbergen dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd;
38. ontheffinghouder dient de redelijkerwijs mogelijke maat regelen 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;
39. bij niet naleving van een van deze voorschriften en bepalingen komt de bij dit besluit
verleende ontheffing onmiddellijk te vervallen.
Gemeentelijk materiaal
Voor het gebruik maken van gemeentelijk materiaal kunt u twee weken voor de start van
het evenement een formulier invullen via de gemeentelijke website. (regelen en aanvragen
 aanvraagformulieren  gebruik gemeentelijke materialen)
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Leges
Volgens de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015 bedragen de leges voor
het in behandeling nemen van uw verzoek om vergunning/ontheffing:
Evenementenvergunning (art. 2:25 Apv)
Ontheffing Zondagswet (art. 3 Zondagswet)
Stookontheffing (art. 5:34 Apv)
Totaal

€ 152,00
€ 6,00
€ 114,00
€ 272,00

De leges voor de evenementenvergunning en de ontheffing Zondagswet zullen niet in
rekening worden gebracht omdat uw evenement valt onder het artikel 4 van het
vrijstellingsbesluit. De stookontheffing staat niet vernoemd in dit artikel en zal daarom wel
in rekening worden gebracht. Voor de betaling hiervan (€114,00) ontvangt u binnenkort
een acceptgirokaart.
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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