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24 februari 2015 UM1501023

Steenbergen, 8 december 2015

Geachte heer/mevrouw,

Op 7 december 2015 heeft u ons verzocht om een uitbreiding van de openingtijden
van uw tijdelijke standplaats op het Floraplein met de verkoop van oliebollen.
U wenst op zaterdag 12 en 19 december 2015, alsmede op 28, 29, 30 en 31
december 2015 de standplaats op het Floraplein in te nemen vanaf 08.00 uur tot 18.00
uur.
De openingtijden genoemd in uw standplaatsvergunning verleend op 24 februari 2015
geregistreerd onder nummer UM1501023 zijn niet toereikend genoeg gebleken.
Verruiming openingstijden
Aangezien de standplaats al per 1 december 2015 wordt ingenomen en omdat er
geen andere standplaatsverzoeken zijn ingediend, hebben wij besloten om de
voorschriften genoemd onder punt 2 van de standplaatsvergunning, verleend op 24
februari 2015, met kenmerk UM 1501023, te vervangen door:
2. ”De vergunning is uitsluitend geldig waar het betreft het innemen van een tijdelijke
standplaats op het Floraplein van 1 tot en met 27 december van 12.00 – 18.00 uur;
en op zaterdag 12 en 19 december 2015 en 28, 29, 30 en 31 december 2015 te
verruimen van 08.00 – 18.00 uur”
De overige voorschriften genoemd in de standplaatsvergunning verleend op
24 februari 2015, UM 1501023 blijven onverkort van toepassing.
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Huurovereenkomst
U krijgt van ons nieuwe huurovereenkomsten aangeboden met daarin opgenomen de
nieuwe huurprijs. Voor het gebruik van gemeentegrond bent u nog een huurprijs, zoals
vermeld in de bijgevoegde overeenkomsten verschuldigd. Wij vragen u deze twee
overeenkomsten te ondertekenen en binnen 7 dagen na verzenddatum 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 tijdelijke 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
Medewerker 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.
i.a.a.: politie, brandweer, PUZA (AF), R&B/OB, OND/FIN (i.v.m. inning Leges), Beleid HHV,
marktcommissie (S. van Loon), WVA/Inspectie,W&V-Zuid, Postbus 2168, 5600 CD Eindhoven,
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