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E-mail: politie, br andw eer, beheer-OB

Geachte heer/mevrouw,
Op 15 september 2015 ontving ik uw aanvraag voor het houden van de
Sint Nicolaas intocht op zaterdag 21 november 2015. Het evenement vindt plaats aan
de kop van de haven te Dinteloord. Tevens is er een kindermiddag die gehouden
wordt in het dorpshuis te Dinteloord. Ik heb besloten de gevraagde vergunning te
verlenen. Verderop in deze brief treft u mijn overwegingen en de
voorschriften/voorwaarden aan.
Overwegingen
Er is sprake van een evenement in het kader van de Algemene plaatselijke
verordening 2013 (Apv), waarvoor een vergunningplicht geldt volgens artikel 2:25;
Gezien de ervaringen van voorgaande jaren heeft de politie positief geadviseerd op dit
evenement met dien verstande dat de kindermiddag dit jaar wordt gehouden in het
dorpshuis en niet in ‘de Buitelstee’. Voor de overige is het evenement gelijk aan
voorgaande jaren;
Er is geen sprake van een weigeringsgrond zoals vernoemd in artikel 1:8 van de Apv;
Tijdens het evenement zal muziek ten gehore worden gebracht. Daardoor is artikel 4:6
van de Apv van toepassing. Deze ontheffing zoals genoemd in dat artikel is verwerkt
in deze evenementenvergunning.
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Besluit
I.
Winkeliersvereniging Dinteloord Winkeloord voornoemd, hierna te noemen
“vergunninghouder”, de gevraagde vergunning (artikel 2:25 Apv) onder de
volgende voorschriften en bepalingen te verlenen voor het houden van
Sint Nicolaas activiteiten op zaterdag 21 november 2015 in de kern Dinteloord;
II.
ontheffing te verlenen van artikel 4:6 van de Algemene plaatselijke
verordening voor het ten gehore brengen van muziek.
Programma
Van 15:00 uur tot 15:30 uur zullen de Sint Nicolaas activiteiten plaatsen aan/vanaf de
kop van de haven in Dinteloord en dat er (versterkte) muziek ten gehore wordt
gebracht, alsmede dat vanaf 15:30 uur een kindermiddag wordt georganiseerd in het
Dorpshuis aan de Westvoorstraat 3 te Dinteloord.
De Sint Nicolaasactiviteiten zullen zich via het havenhoofd (Molendijk),
Oostvoorstraat, Westzijstraat begeven naar het Dorpshuis aan de Westvoorstraat 3 te
Dinteloord alwaar genoemde kindermiddag wordt gehouden.
Voorwaarden en bepalingen
1. Dit besluit of een gewaarmerkt afschrift daarvan moet ten tijde van de activiteit
aanwezig zijn en op de eerste vordering aan een ambtenaren van politie en gemeente
Steenbergen ter inzage worden gegeven;
2. bevelen van de politie, brandweer en daartoe bevoegde ambtenaren van de
gemeente Steenbergen dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd;
3. vergunninghouder 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 vergunning schade lijden;
4. vergunninghouder dient garant te staan voor voldoende en adequate begeleiding van
de Sint Nicolaas intocht en dient de belangen in het kader van de verkeersveiligheid of
veiligheid van deelnemende en of andere personen en goederen steeds te laten
prevaleren;
5. op kritische punten dienen een voldoende aantal begeleiders ter waarborging van de
(verkeers)veiligheid aanwezig te zijn;
6. de begeleiders van de optocht dienen een fel gekleurd wegwerkvest te dragen;
7. mensen, die belast zijn met verkeersafhandeling dienen bij de politie de instructie tot
verkeersregelaar te hebben gevolgd;
8. eventuele afsluitingen van zeer tijdelijke aard tijdens de intocht of de optocht dienen zo
spoedig mogelijk te zijn besproken met de opzichter van de buitendienst,
telefoonnummer: 06-51551197;
9. 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);
10. vergunninghouder dient te zorgen dat geparkeerde auto’s op het evenemententerrein
tijdig tevoren hebben verlaten;
11. 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 Sint-Nicolaas activiteit(en) ontstaat;
12. de optocht dient, indien mogelijk, vooraf gegaan te worden door een auto met een
oranje zwaailicht;
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13. 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;
14. afval en overige verontreinigingen dienen onmiddellijk na afloop van de optocht en
overige activiteiten te worden verwijderd;
15. tijdens de optocht en de overige activiteiten moet er voldoende doorgang zijn ten
behoeve van hulpverlenende diensten;
16. eventuele wijzigingen van de in de aanhef van dit besluit genoemde route van de
optocht dienen zo snel mogelijk voor de optocht te worden voorgelegd aan het
politieteam Zeeland West-Brabant en aan de afdeling Beheer;
17. ten aanzien van de brand (gebruik)veiligheid in het Dorpshuis verwijzen wij naar de
afgegeven gebruiksvergunning danwel gedane gebruiksmelding, deze is bij de
beheerder aanwezig;
18. het Dorpshuis dient in overleg met de beheerder zo spoedig mogelijk weer
beschikbaar te worden gemaakt voor andere doeleinden;
19. de bij dit besluit verleende vergunning en ontheffingen kunnen onder opgaaf van
redenen ten allen tijden worden ingetrokken, in welk geval op generlei wijze aanspraak
bestaat op schadevergoeding;
20. 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;
21. bij niet naleving van een van deze voorschriften en bepalingen komen de bij dit besluit
verleende beschikkingen onmiddellijk te vervallen.
Gebruik gemeentelijke materialen en toestemming
Ik verzoek u, zo snel mogelijk na de ontvangst van deze brief, de gemeentelijke materialen
en de toestemming voor het aanbrengen van de armaturen, aan te vragen bij onze dienst
operationele werken. Dit kan via; www.gemeente-steenbergen.nl  regelen en aanvragen
 aanvraagformulieren  ‘verzoek gebruik materialen, uitleen materialen’.
Wegafsluiting
De kop van de haven (hoek Kade, Molendijk, Stoofdijk, Havenweg), Oostvoorstraat,
Westzijstraat en Westvoorstraat (tot aan nummer 3) zullen op 21 november 2015,
tussen 14:30 uur en 16:00 uur tijdelijk worden afgesloten in verband met het verplaatsen
van personen naar het Dorpshuis.
Leges
Volgens de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015, gelden voor de
aanvraag om een evenementenvergunning €152,00 aan leges. 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.

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.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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