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Geachte heer/mevrouw,

Op 13 november 2015 ontvingen wij uw verzoek om een standplaats in te nemen op het
Raadhuisplein in Dinteloord voor het jaar 2016. Wij hebben besloten om aan u een
standplaatsvergunning te verlenen voor het innemen van een standplaats ter uitoefening
van de straathandel in vis en visproducten op het Raadhuisplein in Dinteloord voor het jaar
2016.
Onze overweging/bepalingen treft u verderop in deze brief aan.
Overweging
in behandeling genomen het verzoek d.d. 13 november 2016 van de …, namens Vishandel
Schot-Van Dijke, … om vergunning voor het innemen van een standplaats ter uitoefening
van de straathandel in vis en visproducten op het Raadhuisplein in Dinteloord op
zaterdagen tussen 12.00 uur een 18.00 uur gedurende het jaar 2016;
overwegende eerdere ambtsadviezen en eerdere adviezen van de brandweer en dat
verzoeker is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer ….;
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gelet op artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening 2013 dat de
verzorgingsniveau voor de consument ter plaatse niet in gevaar komt ;
alsmede artikel 1:8 dat na toetsing is gebleken dat er geen strijd is met de openbare
orde en veiligheid, volksgezondheid en milieu en het Standplaatsenbeleid 2015
gemeente Steenbergen;
besluiten:
Vishandel Schot-Van Dijke voornoemd, hierna te noemen 'vergunninghouder':
1.
de gevraagde vergunning te verlenen voor een standplaats in Dinteloord op
het Raadhuisplein op zaterdagmiddag van 12.00 uur tot 18.00 uur voor het jaar
2016, zulks onder de volgende voorschriften en bepalingen:
2.
Bijgaande bak- en braadvoorschriften te verbinden aan deze vergunning ;
3.
Bijgaande gewaarmerkte bijlage met de standplaatslocatie maken onderdeel
uit van deze vergunning;
4.
De volgende voorschriften en bepalingen te verbinden aan deze vergunning;
Voorschriften en bepalingen:
1.

in dit besluit wordt onder standplaats verstaan: de ruimte die is benodigd voor
een verkoopinrichting; de omvang van de uitstalling is niet groter dan 35 m ²
en overschrijdt de beschikbare ruimte niet;

2.

de vergunning is uitsluitend geldig waar het betreft het innemen van een
standplaats voor het jaar 2016 in:
- Dinteloord op het Raadhuisplein op zaterdagmiddag van 12:00 uur -18:00 uur;

3.

de standplaats mag slechts worden ingenomen op de door of vanwege de heer
G. Matthijssen, telefoon (0167) 54 34 69 aangewezen plaats, welke op een
redelijke afstand van winkel- en andere panden is verwijderd
(vergunninghouder dient in verband hiermee tijdig een afspraak met hem te
maken);

5.

de standplaats mag niet worden ingenomen:
a. tijdens dagen waarop op het Raadhuisplein evenementen zoals kermis,
braderie, (muza)feesten e.d. worden gehouden;
b. tijdens andere bijzondere gebeurtenissen aan te wijzen door of vanwege
de burgemeester of burgemeester en wethouders van Steenbergen;
c. indien de uitvoering van werken dit verlangt, zulks ter beoordeling van
het hoofd van de afdeling Realisatie & Beheer;

5.

in de onder 4. genoemde gevallen zal in overleg met de heer
G. Matthijssen voornoemd standplaats kunnen worden ingenomen aan de
Oostvoorstraat (1e alternatief) of bij sporthal De Buitelstee aan de Van
Oldenbarneveltstraat 2 (2e alternatief);
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6.

de verkoopinrichting moet zodanig zijn geplaatst dat alle toe- en uitgangen van
woningen en andere panden onbelemmerd voor de hulpdiensten (politie,
brandweer en ambulancedienst) zijn te bereiken en de blus - en
watervoorzieningen (brandkranen e.d.) te allen tijde voor brandweervoertuigen
bereikbaar en onmiddellijk bruikbaar zijn;

7.

voor het eventueel gebruik maken van gemeentelijke nutsvoorzieningen (voor
zover ter plaatse aanwezig) dient vergunninghouder contact op te nemen met
de heer G. Matthijssen voornoemd, telefoon (0167) 54 34 69;

8.

de standplaats dient door vergunninghouder persoonlijk of een tot
vergunninghouder in dienstbetrekking staande persoon te worden ingenomen
en mag niet aan een ander worden afgestaan of in gebruik worden gegeven;
tijdens de uren dat standplaats mag worden ingenomen is hulp of bijstand
toegestaan;

9.

het is verboden op de standplaats andere artikelen in voorraad te houden, uit
te stallen, te koop aan te bieden en te verkopen of van een andere
verkoopinrichting gebruik te maken dan waarvoor vergunning is verleend;

10.

vergunninghouder is verplicht er voor zorg te dragen dat de standplaats steeds
een goed verzorgd aanzien biedt; voorts dienen maatregelen ter voorkoming
van verontreiniging te worden genomen, waaronder het minimaal aanwezig
hebben van 1 afvalbak bij de verkoopinrichting;

11.

vergunninghouder dient de standplaats en de onmiddellijke omgeving daarvan
tijdens het gebruik vrij te houden van afval en verpakkingsmaterialen;

12.

na het verlaten van de standplaats dient vergunninghouder de standplaats en
de directe omgeving daarvan schoon en volledig ontruimd op te leveren;

13.

de verkoopgelegenheid dient zodanig te zijn geconstrueerd dat het publiek
deze niet kan betreden;

14.

het is vergunninghouder verboden gebruik te maken van luidsprekers,
versterkers en andere middelen ter versterking van geluid;

15.

bij gebruik van elektriciteit met een spanning hoger dan 42 Volt moet de
elektrische installatie zijn voorzien van een deugdelijke veiligheidsaardin g of
moet het daarmee beoogde doel op andere wijze zijn bereikt;

16.

in de verkoopinrichting mogen niet meer dan twee butaan- of propaanflessen
aanwezig zijn, elk met een waterinhoud van maximaal 26 liter, mits dit strikt
noodzakelijk is voor de uitoefening van de kleinhandel; de flessen moeten
rechtop staan en stevig zijn vastgezet zodat deze door bewegingen van of met
de verkoopinrichting niet kunnen verschuiven; voorts moet de voor de gassoort
toegestane drukregelaar zijn toegepast; LPG-gebruik,of de aanwezigheid
hiervan in of nabij de inrichting, anders dan voor tractiedoeleinden is verboden
(dus niet gebruiken als grondstof voor het opwarmen van een en ander);
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17.

indien bak- en braadapparatuur en/of voor personen bestemde
verwarmingsapparatuur in de verkoopinrichting aanwezig is, moet nabij de
toegang(sdeur) direct bereikbaar een voor onmiddellijk gebruik gereed zijnd
droogpoederblustoestel met een inhoud van ten minste 7 kg dan wel een
koolzuursneeuwblustoestel met een inhoud van ten minste 6 kg z ijn
aangebracht; het blustoestel moet ten minste 1 x per jaar door een deskundige
worden gecontroleerd, hetgeen dient te kunnen worden aangetoond aan de
hand van een door hem afgegeven certificaat;

18.

het venten met goederen (het aanbieden van waren vana f steeds wisselende
plaatsen) door vergunninghouder tijdens de uren dat standplaats wordt
ingenomen is verboden; voor venten op andere uren als genoemd in de aanhef
is een afzonderlijke vergunning benodigd;

19.

vergunninghouder is verplicht zijn standplaats vóór zonsopgang en/of vanaf
zonsondergang voorzien te hebben van een deugdelijke verlichting, waarmee
de uitgestalde goederen helder verlicht dienen te zijn;

20.

vergunninghouder is verplicht op een voor eenieder zichtbare plaats aan of in
de verkoopinrichting een bord te hebben waarop duidelijk leesbaar naam en
voorletters van vergunninghouder zijn vermeld;

21.

een afdruk van deze vergunning dient tijdens het innemen van de standplaats
voor eenieder waarneembaar in de inrichting aanwezig te zijn;

22.

vergunninghouder is verplicht op eerste vordering van daartoe aangewezen
toezichthouders, deze vergunning onmiddellijk aan haar ter inzage te
verstrekken;

23.

alle nadere door of vanwege daartoe aangewezen toezichthouders, te geven
aanwijzingen of bevelen in het belang van de openbare orde, veiligheid,
gezondheid en/of goede zeden dienen stipt en onmiddel lijk te worden
opgevolgd;

24.

vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te
nemen teneinde te voorkomen dat de gemeente Steenbergen dan wel derden,
tengevolge van het gebruik van de vergunning schade lijden;

25.

indien van de vergunning geen gebruik wordt gemaakt, dient vergunning houder
dit onverwijld schriftelijk mede te delen aan de afdeling Publiekszaken, Postbus
6, 4650 AA Steenbergen; na ontvangst van de mededeling wordt geacht dat
de vergunning met onmiddellijke ingang is komen te vervallen;

26.

de vergunning kan door ons onder opgaaf van redenen te allen tijde worden
ingetrokken, in welk geval op generlei wijze aanspraak bestaat op
schadevergoeding;

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;
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28.

bij niet naleving van de aan deze vergunning verbonden voorschriften of
bepalingen zal deze terstond en in haar geheel komen te vervallen.

29.

indien vergunninghouder in aanmerking wenst te komen voor een
standplaatsvergunning voor het jaar 2017, dient dit vóór 1 november 2016
schriftelijk bij ons te worden aangevraagd.

Leges
Voor het in behandeling nemen van uw verzoek om vergunning zijn ingevolge de
Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2015 leges verschuldigd. De
leges voor het in behandeling nemen van uw verzoek om vergunning bedragen
€ 114,00. Voor de betaling van de leges wordt over circa 2 weken een acceptgirokaart toegezonden.
Huurprijs
Voor het gebruik van gemeentegrond bent u een huurprijs, zoals vermeld in de
bijgevoegde overeenkomsten verschuldigd. Wij vragen u deze twee overeenkomsten
te ondertekenen en binnen 7 dagen naar onze afdeling Publiekszaken terug te
sturen. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een door de burgemeester ondertekende
overeenkomst toegezonden.
Informatie of vragen?
Heeft u nog vragen over uw standplaatsvergunning of andere vragen? Neemt u dan
gerust contact met mij op. U kunt mij bereiken op maandag en dinsdag via
telefoonnummer (0167) 54 34 30.
Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders van Steenbergen,

A.C.W.J. Franken-Hendrikx
Medewerkster publiekszaken/vergunningen
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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 w erking
treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-WestBrabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus
90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.
i.a.a.: verzonden via e-mail aan: politie, brandweer, PUZA (AF), R&B/OB, OND/FIN (i.v.m. inning
Leges), Beleid HHV, marktcommissie (S. van Loon).

