BELEIDSREGELS VRIJSTELLING BUURT- EN
STRAATFEESTEN
(maximaal 100 personen)

De burgemeester van Boxmeer;
Gehoord de Teamchef Boxmeer van regiopolitie Brabant-Noord en de Commandant van de
Brandweer van de gemeente Boxmeer;
Gelet op artikel 2.2.2, derde lid van de APV voor de gemeente Boxmeer 2007
BESLUIT:
1. vrijstelling van vergunningplicht als bedoeld in artikel 2.2.2 van de APV te verlenen ten
aanzien van buurt- of straatfeesten mits voldaan wordt aan:
I. de volgende algemene voorwaarden:
a. de organisator het feest minimaal drie weken voordat deze plaatsvindt schriftelijk
heeft gemeld;
b. er zullen maximaal 100 personen aanwezig zijn/deelnemen aan de activiteit;
c. de activiteit/het feest heeft een incidenteel1 karakter;
d. de activiteit/het feest heeft geen commercieel2 karakter heeft;
e. er wordt alleen alcohol “om niet” (gratis)3 geschonken wordt;
f. de geluidsbelasting voor de omgeving bedraagt maximaal 70 dB(A) gemeten aan
de gevels van woningen van derden dan wel op 100 meter afstand van de locatie
van het evenement;
g. er vinden geen omroepactiviteiten door middel van een geluidsversterker plaats
en er is geen sprake van elektronisch versterkte muziek (live-muziek)4. Levende
muziek5 en mechanische muziek6 is toegestaan.
h. de eindtijd van het feest is uiterlijk 24.00 uur en de eindtijd van muziek in welke
vorm dan ook is uiterlijk 23.00 uur. Voor de nacht van vrijdag op zaterdag en de
nacht van zaterdag op zondag is de eindtijd van het feest uiterlijk 01.00 uur en de
eindtijd van muziek uiterlijk 24.00 uur.
i. omwonenden worden tijdig, door de organisatie, worden geïnformeerd;
j. doorgaande wegen worden niet afgesloten. Bij de afsluiting van een straat wordt
gebruik gemaakt wordt van officiële verkeersborden en hekken welke via de
gemeente verkregen kunnen worden;
k. er dienen voldoende sanitaire voorzieningen aanwezig te zijn;
l. De hulpverleningsdiensten dienen te allen tijde vrije doorgang te hebben.
m. Voorzieningen voor brandweer (bluswater) mogen nooit belemmerd worden.
Deze voorzieningen moeten altijd bereikbaar zijn. De organisatie mag hier geen
gebruik van maken;
n. er wordt geen (kamp)vuur aangelegd/gehouden. Het in de openlucht aanleggen,
1

Met "incidenteel" wordt bedoeld: éénmalig (bijvoorbeeld 1 maal per jaar)
Met commercieel" wordt bedoeld: met een winstoogmerk
3
Met "om niet" wordt bedoeld: zonder dat daar enige vergoeding tegenover staat. Er wordt niet verkocht, maar er
wordt bijvoorbeeld ook geen entreeprijs geheven om daarna 'gratis' te kunnen drinken.
4
Met "elektronisch versterkte muziek (live-muziek)" wordt bedoeld: muziekinstrumenten die door middel van
geluidsversterkers versterkt worden weergegeven.
5
Met "levende muziek" wordt bedoeld: akoestische muziekinstrumenten die niet door middel van geluidsversterkers
worden weergegeven.
6
Met "mechanische muziek" wordt bedoeld: geluidsapparatuur, zoals radio's, cd-speler en dergelijke.
2
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stoken en/of hebben van vuur is beperkt tot verlichting door middel van kaarsen,
fakkels en dergelijke, het gebruik van een daarvoor bestemde vuurkorf of
terrashaard mits daarin geen afvalstoffen worden verbrand en vuur voor koken,
bakken en braden (barbecue), dit alles voorzover er geen gevaar, overlast of
hinder ontstaat voor de omgeving;
o. het terrein moet na afloop opgeruimd en in de oorspronkelijke staat worden
opgeleverd; Indien het terrein niet volledig is opgeruimd zal de gemeente dit doen
op kosten van de organisatie. Schade aan gemeente-eigendommen wordt op de
organisatie verhaald.
p. eventuele aanwijzingen gegeven door of namens de Districtschef van politie, de
Commandant van de Brandweer en andere door de burgemeester aangewezen
ambtenaren dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.
II. de volgende bijzondere voorwaarden bij het gebruik van een barbecue:
a. Het stoken van barbecues mag alleen onder toezicht van een volwassen persoon
gebeuren.
b. Een barbecue mag niet op een afstand van minder dan 5 meter van brandbare materialen
zoals tentdoek, houten wanden, versieringen e.d. worden geplaatst.
c. Een barbecue moet zodanig zijn opgesteld dat deze niet gemakkelijk kan worden
omgestoten.
d. Boven windkracht 5 mag een barbecue niet worden gestookt.
e. In de directe nabijheid van een barbecue dient een blusmiddel aanwezig te zijn. Dit dient
voor onmiddellijk gebruik gereed te zijn (b.v. emmers water of zand).
f. Nog smeulende resten brandstof dienen na afloop te worden geblust.
g. Asresten mogen nooit direct in afvalemmers of containers worden gedeponeerd. Ook niet
als deze van metaal zijn.
h. Het is niet toegestaan om op een brandende barbecue brandbare vloeistoffen te
deponeren.
Gasgestookte barbecues
i. Een barbecue moet via een goedgekeurde en voor het gebruikte gas geschikte
drukregelaar op een gasfles worden aangesloten.
j. Er mag uitsluitend worden gestookt met butaan of propaan.Het gebruik van L.P.G. is niet
toegestaan.
k. Een gasfles mag niet aan verwarming, zoals veel zonlicht, worden blootgesteld.
l. Een gasfles moet voorzien zijn van een door de Dienst voor het Stoomwezen erkend
geldig keurmerk.
m. Tussen de gasfles en het verbruikstoestel moet de verbinding bestaan uit een deugdelijke
koperen leiding of uit een door de GIVEG goedgekeurde hogedrukslang van maximaal
10 meter lengte.
n. De gasslang mag niet ouder zijn dan 2 jaar, gerekend vanaf het op deze gasslang
vermelde jaartal van productie.
o. De afstand tussen de gasflessen-opslag en een gebouw moet ten minste 5 meter zijn.
III. de volgende bijzondere voorwaarden bij het gebruik van een tent tot 100
personen:
a. Bij het plaatsen van de tent dient de weg / straat voor hulpverleningsvoertuigen tenminste
over een breedte van 3,5 meter en hoogte van 4 meter worden vrijgehouden.
b. Brandkranen dienen ten alle tijde te worden vrijgehouden.
c. Tussen de tent en de achterliggende bebouwing moet een strook van tenminste 2 meter
worden vrijgehouden.
d. Alle toe - en uitgangen van bedrijven en woningen dienen onbelemmerd bereikbaar te
zijn.
e. De tent dient minimaal twee (nood)uitgangen te hebben.
Versie 2007-01

f. De vrije breedte van een (nood)uitgang moet minimaal 90 cm. bedragen
g. Een (nood)uitgang moet bij aanwezigheid van personen zijn te openen zonder gebruik te
maken van sleutel, een code of een ander los voorwerp.
h. De binnen en buitenzijde van de (nood)uitgangen moet worden vrijgehouden van
obstakels.
i. In de tent mogen niet meer dan 100 personen gelijktijdig aanwezig zijn.
j. Er dient minimaal één (hand)brandblusmiddel aanwezig te zijn.(bijvoorbeeld een poeder, schuim- of koolzuursneeuwblusser, een op de waterleiding aangesloten tuinslang e.d.)
k. Bij gebruik van elektrische installaties moet de installatie voldoen aan NEN 1010. De
snoeren / elektra leidingen moeten zodanig geplaatst zijn, dat personen er niet over
kunnen struikelen of vallen, of enig ander letsel hiervan kan ondervinden. Snoerhaspels
dienen geheel te worden afgerold.

2. Dit besluit treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van de APV voor de
gemeente Boxmeer 2007.
Boxmeer,
De burgemeester voornoemd,

K.W.T. van Soest
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