Sector Klantcontactcentrum
Postadres:
Gemeente Almelo
Postbus 5100
7600 GC Almelo

Exploitatievergunning ex artikel 2:28, lid 1, van de Algemeen Plaatselijke verordening van de
gemeente Almelo

Gemeente Almelo

Datum:
Kenmerk:

16-04-2019
Z/19/105157

BIJ DEZE VERGUNNING BEHOORT EEN AANHANGSEL WAAROP DE LEIDINGGEVENDEN STAAN
VERMELD

De burgemeester van Almelo;
Gelet op het bepaalde in artikel 2:28, lid 1, van de Algemeen Plaatselijke Verordening;
BESLUIT:
Vergunning te verlenen van een exploitatievergunning voor ondergeschikte horeca aan:
Naam
Voornamen
Geboortedatum
Geboorteplaats

Van der Worp
Gerrit
31-03-1966
Zwolle

In de inrichting, gevestigd op de volgende locatie:
Grotestraat 53, 7607 CC Almelo

De vergunning geldt voor de volgende lokaliteiten:
Oppervlakte (m2)

Beschrijving
Koffiehoek binnen

10m²

De vergunning geldt voor de volgende terrassen:
Oppervlakte (m2)

Ligging
Tegen de gevel

14m²
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Bank: BNG Bank, Den Haag
NL56 BNGH 028 50 00 187
BIC Code: BNGHNL2G

BTWnr.
NL 0015 84 108 B 01

VOORSCHRIFTEN
Aan de exploitatievergunning voor zijn de volgende voorschriften en beperkingen verbonden:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

de koffiehoek mag op maandag van 13.00 uur tot 18.00 uur, op dinsdag en woensdag van
09.00 uur tot 18.00 uur, op donderdag van 09.00 uur tot 21.00 uur, op vrijdag van 09.00
uur tot 18.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur geopend zijn voor publiek.
de vergunninghouder is verplicht ervoor te zorgen dat ambtenaren van de gemeente, politie
en/of de brandweer vanaf de weg onmiddellijk en onbelemmerd toegang hebben tot het
horecabedrijf gedurende de tijd:
a. dat het horecabedrijf voor bezoekers is geopend;
b. dat het horecabedrijf gesloten dient te zijn en wanneer de ambtenaren van de politie
vermoeden dat daarin of aldaar bezoekers aanwezig zijn;
eventueel door de politie of door de daarvoor aangewezen ambtenaren van de gemeente
Almelo gegeven aanwijzingen in het belang van de openbare orde, rust en veiligheid en
zedelijkheid dienen stipt en onverwijld te worden opgevolgd;
de vergunninghouder is altijd verplicht er zorg voor te dragen dat de bedrijfsvoering en het
verloop van bezoekers op een ordelijke wijze plaatsvinden;
bij geweld of dreigend geweld doet de vergunninghouder daarvan direct mededeling aan de
politie via het nummer van de Horecatelefoon;
bij constatering van feiten zoals vandalisme, braken of urineren van bezoekers rondom uw
horecabedrijf (en indien van toepassing) het terras dient u de persoon in kwestie aan te
spreken en in het uiterste geval de toegang tot uw horecabedrijf te ontzeggen teneinde te
voorkomen dat de leef- en woonsituatie in de naaste omgeving van het horecabedrijf wordt
aangetast;
deze vergunning blijft slechts van kracht indien en zolang de exploitatie als hiervoor
vermeld niet wordt gewijzigd;
gedurende de tijden dat de inrichting voor het publiek is geopend, dient te allen tijde
tenminste één van de op deze vergunning vermelde leidinggevenden aanwezig te zijn;
de vergunninghouder dient er nauwlettend zorg voor te dragen dat in de inrichting alsmede
in de directe omgeving van de inrichting (dat wil zeggen binnen een straal van 25 meter) de
openbare orde niet wordt verstoord en het woon- en leefklimaat niet wordt aangetast door
de wijze van exploiteren van de inrichting of door komende en vertrekkende bezoekers
respectievelijk naar en vanuit de horeca inrichting;
de vergunninghouder dient er op toe te zien dat bezoekers van de horeca-inrichting geen
afval achterlaten in de directe omgeving (binnen een straal van 25 meter) van de horecainrichting;
de vergunninghouder dient er dagelijks voor te zorgen dat in de directe omgeving (binnen
een straal van 25 meter) van de horeca-inrichting het afval wordt verwijderd waarvan
aannemelijk is dat het is achtergelaten door bezoekers van de horeca-inrichting;
er dient te alle tijde vanaf de buitenzijde een vrije inkijk te zijn in de inrichting.
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Met betrekking tot de exploitatie van het terras gelden bovendien de onderstaande voorschriften
en beperkingen:
1.

bij het inrichten van het terras moeten elektriciteitskasten, brandkranen e.d. goed bereikbaar
blijven; de doorgang voor hulpverleningsvoertuigen mag door het plaatsen van het terras niet
worden belemmerd;
2. de oppervlakte van het terras in de openbare ruimte is maximaal 14 m²
3. deze vergunning en de bijbehorende tekening zijn in de inrichting aanwezig en aan het
personeel bekend gemaakt;
4. er mogen alleen losstaande voorwerpen op het terras worden geplaatst zoals tafels en
stoelen; er mogen geen voorwerpen in de openbare weg worden verankerd noch aan het
pand worden bevestigd;
5. wanneer een terras langer dan twee weken niet wordt gebruikt, moet al het terrasmeubilair
van de openbare weg worden verwijderd. De opslag van terrasmeubilair is alsdan niet
toegestaan;
6. in de volgende gevallen kan het noodzakelijk zijn dat het terras verkleind wordt of zelfs
helemaal niet geplaatst kan worden:
a. bij verplaatsing van de markt;
b. ten tijde van een groot evenement waarvoor de burgemeester vergunning heeft verleend;
c. wanneer er sprake is van een renovatie van en/of onderhoud aan de openbare (onder)
grond waarop het terras volgens de vergunning het terras mag staan, of;
d. wanneer door (weg) werkzaamheden elders, de openbare (onder)grond waarop het terras
mag worden geplaatst benodigd is als hulpverleningsroute of voor een goede
verkeerscirculatie;
7. het terras dient overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekening te worden
geplaatst;
8. het terras dient zodanig te worden opgesteld dat geen hinder aan het verkeer wordt
veroorzaakt, met dien verstande dat onder verkeer wordt verstaan iedere weggebruiker,
waarbij met name rekening dient te worden gehouden met invalide personen;
9. de openingstijden van het terras zijn gelijk aan de openingstijden van de winkel en maximaal
tot 21.00 uur;
10. u bent verplicht afvalbakken te plaatsen bij het terras;
11. de tafels en stoelen dienen aan het eind van elke avond, uiterlijk een half uur na de in artikel
9 genoemde sluitingstijd te worden verwijderd of zodanig te worden vastgelegd, dat het niet
als hang(zit)plaats kan worden gebruikt na sluitingstijd. Losse voorwerpen zoals parasols en
parasolvoeten moeten worden verwijderd;
12. de exploitatie van het terras mag niet leiden tot verstoring van de openbare orde of
aantasting van de openbare veiligheid.
WIJST U EROP DAT









deze vergunning niet overdraagbaar is;
in geval van beëindiging of overdracht van het bedrijf de vergunninghouder verplicht is
hiervan direct schriftelijk mededeling te doen aan de burgemeester;
de vergunninghouder er zorg voor dient te dragen dat het publiek de inrichting tijdig heeft
verlaten en dat de inrichting op het geldende sluitingstijdstip voor het publiek gesloten is;
de vergunninghouder en beheerder verantwoordelijk zijn voor de goede gang van zaken in het
horecabedrijf en de directe omgeving daarvan;
op uw bedrijf tevens de voorschriften van het Besluit algemene regels voor inrichtingen
milieubeheer van toepassing zijn, tenzij voor het bedrijf een vergunning op grond van de Wet
milieubeheer is vereist;
de vergunninghouder dient voor het verstrekken van alcoholhoudende drank te beschikken
over een vergunning ex artikel 3, lid 1 van de Drank- en Horecawet;
handelen in strijd met de bepalingen van de Opiumwet leidt tot intrekking van de vergunning;
het aanwezig hebben van harddrugs en het handelen daarin in of vanuit de inrichting,
onmiddellijke sluiting tot gevolg kan hebben op grond van het bepaalde in de APV.

Pagina 3 van 5

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang
rechtstreeks bij een besluit is betrokken daartegen binnen zes weken na de dag waarop het
besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Almelo.

Hoogachtend,
Namens de burgemeester van Almelo,
manager team Centrale Registratie en Leefomgeving,

T. te Plate

Dit document is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend.
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Exploitatievergunning - horeca

Aanhangsel

Aanhangsel behorende bij de exploitatievergunning met nummer Z/19/105157, gedateerd 16-042019.

Gemeente Almelo

Datum:
Kenmerk:

16-04-2019
Z/19/105157

Overzicht leidinggevenden:
Ledinggevende I
Naam
Voornamen
Geboortedatum
Geboorte plaats

Van der Worp
Gerrit
31 maart 1966
Zwolle

Leidinggevende II
Naam
Voornamen
Geboortedatum
Geboorteplaats

Tameala e/v van der Worp
Christine Imelda
13 januari 1968
Djakarta

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang
rechtstreeks bij een besluit is betrokken daartegen binnen zes weken na de dag waarop het
besluit bekend is gemaakt, een beroepschrift indienen bij rechtbank Overijssel te Zwolle.
Hoogachtend,
Namens de burgemeester van Almelo,
manager team Centrale Registratie en Leefomgeving,

T. te Plate

Dit document is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend.

DEZE BIJLAGE OF EEN AFSCHRIFT HIERVAN MOET IN DE INRICHTING AANWEZIG ZIJN
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