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plattegrond
incidentele standplaats vergunning
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VERZONDEN -. 6 AUü 7Û19

Geachte neerll

Op 21juni 2019 heeft u een incidentele standplaatsvergunning bij ons aangevraagd
voor de uitgifte van vlees op de locatie parkeerplaats van het Weteringpark aan de
Boomgaardlaan te Le¡derdorp op 1I af t2 augustus 2019.

Op 2 augustus 2019 heeft u ons laten weten dat de definitieve datum voor het
innemen van de incídentele standplaats 11 augustus 2019 ís.

Wij hebben besloten u deze vergunning te verlenen, ln deze brief leest u de details
van dit besluit en aan welke voorschriften en beperkingen u zich moet houden.

U ontvangt een vergunning
Wij verlenen u de vergunning op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening
Leiderdorp 2019 (verder APV). Uit de APV-artikelen 1:4, 1:8 en artikel 5:18
(standplaatsen) blijkt dat u in aanmerking komt voor het innemen van een
incidentele standplaats voor de eenmalige uitgifte van reeds gedane bestellingen
van vlees. Deze uitgifte zal plaatsvinden op zondag 11 augustus 2019 op de
achterste parkeerplaats van het Weteringpark aan de Boomgaardlaan tussen 12.00
uur en 18.00 uur, zoals is aangegeven op de bijgevoegde plattegrond.

Voorschriften en beperkingen die u moet nakomen
Voor de uitvoering van deze vergunning gelden wel een aantal voorschriften en

beperkingen die u moet nakomen. U leest hieronder welke dit zijn.

1. U verleent direct uw medewerking op aanwijzing of bevel van
- de politie;
- de brandweer;
- het college van burgemeester en wethouders;
- de burgemeester;
- debuitengewoonopsporingsambtenaar.
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2. Beschadigt u werken of eigendommen van de gemeente door het gebruikmaken
van deze vergunning? Dan moet u die op eigen kosten (laten) herstellen.

3. U zorgt voor een vrije doorrijroute voor hulpverleningsvoertuigen

4. u moet deze vergunning kunnen tonen aan een ambtenaar die controleert of u
de vergunning naleeft.

5. u zorgt eryoor dat de omwonenden geen overlast ondervinden van uw
activiteiten. ln verband met geluidsoverlast houdt u tijdens de inrichting en de
ontruiming van de standplaats rekening met omwonenden. De geluidsoverlast
wordt hierbij tot een minimum beperkt.

6. Nabij de standplaats plaatst u afualbakken, die u na afloop van de verkoopdag
weer verwijdert. Het is verboden om het afval te storten in de wijk
verzamelcontainers. U moet het afual dus meenemen.

7 ' u reinigt regelmatig uw standplaats en de directe omgeving daarvan. u
verwijdert hierbij papier en afual dat afkomstig of kennelijk afkomstig is van
waren die u heeft verkocht.

8. Een uur na sluitingstijd heeft u de standplaats ontruimd.

9. u neemt de bepalingen ín de winkeltijdenwet strikt in acht en ook de overige
regelgeving die op uw bedrijfsuitvoering van toepassing is.

Het is belangrijk dat u de voorschriften opvolgt
u bent verplicht de vergunning en de voorschriften en beperkingen na te leven.
Doet u dat niet? Dan kunnen onze toezichthouders en handhavers uw activiteiten
beëindigen, beperken of u een boete opleggen.

Betrokken belangen zijn afgewogen
ln sommige gevallen weigeren wij een vergunning in het belang van de openbare
orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en de bescherming van het milieu
(volgens artikel 1:8 Apv). Dit noemen we betrokken belangen. we wãigeren een
vergunning als de aangevraagde act¡viteit leidt tot ontoelaatbare overlast in de
woon- en leefomgeving. ook kunnen wij ervoor kiezen de betrokken belangen te
beschermen door aan de vergunning voorschriften en beperkingen te verbinden
(volgens artikel 1:4 van de ApV).
voor uw aanvraag hebben we de betrokken berangen onderzocht en gewogen
op basis van deze afweging hebben wij besroten u de vergunning te v;rrenen.
Eerder heeft u al kunnen lezen werke voorschriften hieraan verbonden zijn.

De gemeente is niet aansprakelijk
ontstaat er schade door het gebruik van uw vergunning? Dan zijn wij daar niet
aansprakelijk voor. Tenzij wij als gemeente zelf de schade veroorzakån.
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Welke leges u betaalt
De legeskosten van deze vergunning bedragen € 40,60, zoals u ook kunt teruglezen
in de Tarieventabel van de Legesverordening Leiderdorp 2019. Legeskosten zijn de
kosten die de gemeente maakt om de vergunningaanvraag te behandelen en de
vergunning aan u te verstrekken. over de legeskosten onwangt u een afzonderlijk
besluit. Bent u het niet eens met het besluit over de legeskosten? Dan kunt u
hiertegen binnen zes weken na de verzenddatum van de legesbriefeen
bezwaarschrift indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Leiderdorp.

Als u het niet eens bent met dit besluit
Bent u het niet eens met dit besluit over de vergunningaanvraag? Dan kunt u
schriftelijk een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na de
verzenddatum van deze brief. u stuurt uw bezwaarschrift naar het college van
burgemeester en wethouders van Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. ln
het bezwaarschrift vermeldt u:
. uw naam en adres;
¡ de datum;
. een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt. Daarvoor kunt

u de datum en het kenmerk van deze brief in uw bezwaarschrift noemen of een
kopie van deze brief meesturen;

. waarom u het niet eens bent met ons besluit (gronden).

let op: vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen. A]leen dan kunnen wij
het in behandeling nemen.

Wie een kopie heeft ontvangen
De volgende partijen hebben een kopie van deze vergunning ontvangen
r politie;
o brandweer;
o buitengewoonopsporingsambtenaar;

Als u vragen heeft
Heeft u nog vragen over deze brief of over de vergunning? Maak dan gerust een
afspraak met iemand die zich bezig houdt met vergunningen, werkzaam binnen het
team Openbare Orde en Veiligheid van de Gemeente Leiderdorp. Dit kan via de
website https:1/www.leiderdorp.nll of door te bellen naar 071 545 85 00. Dit kan
op werkdagen tussen 8.30 uur en 12.30 uur en eventueel op afspraak. Neemt u
contact op? Vergeet dan niet het kenmerk Z\9/O83AO9/t6L438 te vermelden. Dan
kunnen wij u sneller helpen.

Met
name en wethouders,

Vergunningen
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