Beleidsregel kleine evenementen
De burgemeester van Huizen,
Gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht en artikel 2.2.2 van de algemene plaatselijke verordening 2009;
Overwegende dat de burgemeester evenementen van ondergeschikte betekenis kan aanwijzen waarvoor de vergunningplicht niet geldt, maar waarvoor een tijdige melding vooraf volstaat;
Overwegende dat het gewenst is door middel van deze beleidsregel evenementen van ondergeschikte betekenis aan te wijzen en de voorwaarden vast te stellen waaraan (de organisator van) het evenement moet voldoen;
Besluit als volgt:
Artikel 1 Omschrijving en randvoorwaarden
Als evenementen van ondergeschikte betekenis worden aangemerkt:
eendaagse buurt- en straatfeesten, (buurt)barbecues, braderieën, optochten, plechtigheden
en soortgelijke activiteiten, indien en voor zover:
a. het aantal deelnemers/aanwezigen bij braderieën, optochten, plechtigheden
en soortgelijke activiteiten niet meer dan 50 personen bedraagt;
b. het evenement plaatsvindt tussen 9:00 en 24:00 uur;
c. er geen muziek na 23:00 uur ten gehore wordt gebracht;
d. geen belemmeringen voor het wegverkeer worden veroorzaakt (zie ook artikel
2);
e. voldaan wordt aan de brandveiligheidsvoorschriften zoals bepaald in bijlage 1;
f. er een organisator is van het evenement die tenminste 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan aan de burgemeester door middel van het vastgestelde meldingsformulier zoals bepaald in bijlage 2;.
g. buurtbewoners tijdig door de organisator worden geïnformeerd over het evenement.
Artikel 2 Overige (veiligheids)voorschriften
1.

2.
3.

Indien het voornemen bestaat bij een buurt- of straatfeest (delen van) de straat af
te zetten, wordt dat in het meldingsformulier aangegeven en dient de organisator
de eventuele nadere voorschriften zoals bepaald in het tegenbericht van de burgemeester (zie artikel 2.2.2. lid 3 APV), hieromtrent na te leven. Doorgaande wegen mogen niet worden afgezet en aan hulpverleningsvoertuigen dient altijd direct
doorgang te worden verleend.
In verband met de doorgang van hulpverleningsvoertuigen dienen eventuele slingers, vlaggen e.d. minimaal 4,5 meter boven de weg te hangen.
Indien schade wordt veroorzaakt aan gemeentelijke eigendommen (zoals straatmeubilair en groenvoorzieningen e.d.) wordt deze verhaald op de organisator.

Bijlage 1
Brandveiligheidsvoorschriften bij evenementen van ondergeschikte betekenis
1. Tijdens een barbecue dienen in verband met brandgevaar een paar emmers zand of voldoende brandblussers aanwezig te zijn.
2. Het is uitdrukkelijk verboden om barbecues te plaatsen in partytenten, kramen, onder afdekzeilen, direct onder bomen en overig openbaar groen, etc..
3. Elektriciteitshaspels moeten volledig zijn afgerold.
4. Alle voorzieningen t.b.v. de elektra dienen te voldoen conform het gestelde in de norm
NEN 1010.
5. Voor de opstelling van kramen/bakwagens waarin wordt gebakken/gebraden gelden de
volgende opstellingseisen.
• Frituren in oliën en vetten in bakwagens voor geheel blinde gevels is toegestaan.
• Frituren in oliën en vetten in bakwagens voor gevels met ramen is slechts toegestaan bij een minimale afstand van 5 meter uit de gevel, zowel naar links als naar
rechts toe.
• Kook- en bakactiviteiten, uitgezonderd het frituren in oliën en vetten, in kramen is
voor geheel blinde gevels toegestaan.
• Kook- en bakactiviteiten, uitgezonderd het frituren in oliën en vetten, in kramen is
voor gevels met ramen slechts toegestaan bij een minimale afstand van 2 meter
uit de gevel, zowel naar links als naar rechts toe.
6. Een gasfles moet zijn voorzien van een erkend geldig keurmerk en mag slechts 10 jaar
oud zijn.
7. De afsluiter/reduceerventiel van een gasfles moet een goedgekeurd type zijn en mag
slechts 5 jaar oud zijn.
8. Goedkeuringscertificaten van de installatie moeten aanwezig zijn.
9. Tussen gasfles en verbruikstoestel moet een buigzame verbinding voldoen aan de richtlijnen, vermeld in NPR 3378-0, uitgave 1999, en:
• zijn bevestigd door middel van slangklemmen op slangpilaren;
• vrij en ongespannen zijn aangelegd;
• zodanig zijn aangebracht dat blootstelling aan ontoelaatbare temperatuurs-invloeden en/of mechanische beschadiging wordt voorkomen.
• de gasslang mag maximaal 2 jaar oud zijn en dient zo kort mogelijk zijn. De maximale slanglengte voor een tijdelijke opstelling bedraagt 10 meter.
10. Het draagvlak onder de bak- en braadtoestellen moet onbrandbaar zijn (NEN 6065 klasse 2), dan wel zijn bekleed met een onbrandbaar en de warmte slecht geleidende materiaal. De wanden, in de nabijheid waarvan toestellen zijn geplaatst, moeten 0,30 meter buiten het toestel op dezelfde wijze zijn bekleed.
11. In de onmiddellijke nabijheid van een bak-, braad- of frituurtoestel moeten goed passende deksels, blusdeken en een geschikt blusmiddel aanwezig zijn om het toestel in geval
van brand te kunnen afdekken/bestrijden.

