Voorschriften standplaatsvergunning Onderdijk
-

de standplaats die aan u is toegewezen, moet door u zelf worden ingenomen overeenkomstig
de op de aanvraag vermelde bestemming;

-

afstand, overdracht of ruiling van standplaats is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
toestemming is verkregen van burgemeester en wethouders;

-

u mag niet eerder met de opbouw van de attractie beginnen dan na aanwijzing van de
standplaats door een lid van de Stichting Behoud Nederlandse Kermissen.

-

u mag niet eerder met de opbouw beginnen dan op de vrijdag voor aanvang van de kermis vanaf
09.00 uur;

-

u moet alles van de standplaats verwijderen voor de woensdag na afloop van de kermis om
12.00 uur;

-

de woonwagens en pakwagens mogen niet vóór de donderdag voor aanvang van de kermis om
09.00 uur geplaatst worden (locatie nabij het Dorpshuis, Sportlaan 10 in Onderdijk). U mag de
pakwagens e.d. niet op een hinderlijke wijze, zowel voor omwonenden als kermisgangers, op
het kermisterrein stallen, met uitzondering tijdens het opbouwen en afbreken. Het stallen mag
geen hinder veroorzaken aan omwonenden, verkeersdeelnemers en kermisgangers;

-

de attractie moet in ieder geval tot 22.00 uur verlicht zijn;

-

de attractie mag op de kermisdata geopend zijn op:
de zondag van 14.00 uur tot 24.00 uur;
De maandag van 11.00 uur tot 24.00 uur;
de dinsdag van 11.00 uur tot 24.00 uur;

-

u mag als te winnen prijzen geen (nep)wapens, messen, voor ontploffing bestemde voorwerpen,
geld, alcoholhoudende dranken, nougat- en zuurstokartikelen en erotische artikelen (zoals
kunstpenissen en condooms) uitreiken, ongeacht de leeftijd van de klant;

-

u moet de standplaats en de naaste omgeving schoonhouden en schoon achterlaten;

-

bij beschadiging van gemeente-eigendommen brengen wij de kosten van herstel bij u in
rekening;

-

de gemeente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel, ontstaan door
gebreken aan de kermisinrichting of door welke oorzaak dan ook, zowel tijdens het
opbouwen, het afbreken, als het gebruiken van de inrichting tijdens de kermis.

Ontheffing overige geluidhinder en Zondagswet
Wij verlenen u ontheffing van het verbod om overige geluidhinder te veroorzaken op grond van
artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Medemblik. Tevens verleen ik u
grond van artikel 3, lid 3 van de Zondagswet ontheffing van het verbod om gerucht te verwekken
dat op een afstand van meer dan 200 meter van de bron hoorbaar is (deze ontheffing wordt niet
vóór 13.00 uur verleend)
Voorschriften ontheffing overige geluidshinder en Zondagswet:


u mag gebruik maken van een omroepinstallatie tijdens het evenement;



u mag mechanische muziek ten gehore brengen op
de zondag van 14.00 uur tot 24.00 uur;
de maandag van 11.00 uur tot 24.00 uur;
de dinsdag van 11.00 uur tot 24.00 uur;



u mag geen gebruik maken van sirenes, hoorns – anders dan om het begin en het einde van een
rit aan te geven – of andere overmatig lawaaimakende apparaten;



u mag geen gebruik maken van versterkers in de kermisinrichting;



het gemiddelde geluidsniveau, veroorzaakt door de aanwezigheid van mechanische muziek op
het evenemententerrein, mag ter plaatse van woningen van derden niet meer bedragen dan
85 dB(A);



controle of berekening van de geluidsniveaus door de Milieudienst moet geschieden
overeenkomstig de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai”(1999). Conform deze
handleiding wordt bij muziekgeluid een muziekstrafcorrectie van 10 dB(A) toegepast (85 dB(A)
komt als norm overeen met een geluidsbelasting van 75 dB(A) inclusief 10 dB(A)
muziekstrafcorrectie ter plaatse van woningen).

Algemene voorschriften


de burgemeester behoudt zich het recht voor deze vergunning in te trekken of de gestelde
voorschriften aan te vullen of te wijzigen met het beding van onmiddellijke werking, indien dit
naar zijn oordeel noodzakelijk dan wel wenselijk is of indien één of meer van de gestelde
voorschriften niet of niet voldoende worden nageleefd;



de gemeente behoudt zich het recht voor om tussentijds nieuwe voorschriften te stellen,
bovenstaande voorschriften te wijzigen of aan te vullen;



alle aanwijzingen, gegeven door politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie
in de Regio (GHOR) en/of medewerker(st)ers van de gemeente moeten stipt worden opgevolgd;



hulpdiensten moeten altijd vrije doorgang krijgen;



door of in verband met het evenement op of langs de weg of op of langs het water gebrachte of
geraakte voorwerpen, materialen of stoffen moet u na beëindiging van het evenement
verwijderen.

