
Gemeente
Woudenberg

Verzonden op : 18 augustus 2022Zaaknr: Z.338126
Contactpersoon:Afdeling : GLOWBijlage (n) : 2Onderwerp: Wom - Besluit Manifestatie Agractie Vuelta 20 augustus 2022

Geachte

Agractie

Op donderdag 10 augustus 2022 heeft u via een e- mail een melding gedaan over uwvoornemen om een manifestatie te houden in de gemeente Woudenberg op zaterdag 20augustus 2022.
MeldingIk neem er kennis van dat u namens Agractie op zaterdag 20 augustus 2022 eenmanifestatie (in vorm van een publieksvriendelijke actie ) organiseert in gemeenteWoudenberg tijdens de La Vuelta Holanda . In gesprekken op 15 en 16 augustus jl . metuw organisatie hebben mijn medewerkers u verzocht de kennisgeving aan te vullen .Op 17 augustus jl . heeft u het definitieve verkeersplan en draaiboek aangeleverd .
Het doel van de manifestatie is aandacht vragen voor de stikstofplannen van het kabineten een duidelijk statement af te geven . De deelnemers willen langs de route van de LaVuelta op weilanden staan met tractoren met spandoeken . De weilanden zijn gelegen aande Rumelaarseweg huisnummer 6 tot en met huisnummer 16. Er worden volgens deorganisatie 500 deelnemers en 400 voertuigen verwacht . De verwachte instroom istussen 09:30 en 12:00 . Tijdens de manifestatie zal er ook een barbecue zijn van 13:00tot 16:30 . Er zijn sprekers aanwezig vanaf 12:30 . De deelnemers vertrekken tussen17:00 en 18:00 .
Kader
In artikel 2 : 3 APV staat dat diegene die het voornemen heeft om op een openbareplaats een samenkomst te organiseren , zoals bedoeld in artikel 3 , eerste lid van de Wetopenbare manifestaties , de burgemeester voorafgaand aan de openbare aankondigingen ten minste 48 uur voordat de samenkomst wordt gehouden schriftelijk in kennisstelt .
U heeft ons , zoals eerder gesteld , op 10 augustus 2022 formeel in kennis gesteld . U heefthiervan conform artikel 2 : 3 , lid 3 APV een ontvangstbevestiging toegestuurd gekregen .U heeft hiermee voldaan aan de verplichting tot in kennis stelling .
Op basis van artikel 5 van de Wet openbare manifestaties kan de burgemeester naaraanleiding van een kennisgeving voorschriften en beperkingen stellen of een verbodgeven . Artikel 2 van de Wet openbare manifestaties stelt dat deze voorwaarden gerichtmoeten zijn op de bescherming van de gezondheid , het belang van het verkeer en terbestrijding en voorkoming van wanordelijkheden .
GemeenteWoudenberg blad 1 van



Besluit
Het recht op manifestatie is een groot goed , dat zoveel mogelijk moet wordengewaarborgd . De gemeente Woudenberg hecht grote waarde aan de vrijheid totmanifestatie en meningsuiting . Primair doel is om manifestaties zoveel als redelijkerwijsmogelijk ruimte te bieden . Dat is in uw geval niet anders.
Naar aanleiding van uw kennisgeving , zie ik op dit moment geen reden om uwmanifestatie te verbieden . Wel geef ik u op grond van artikel 5 van de WOM deonderstaande voorwaarden en beperkingen , ter bescherming van de gezondheid , in hetbelang van het verkeer en ter bestrijding van en voorkoming van wanordelijkheden . Udient zich te houden aan deze voorwaarden . De bijgevoegde bijlagen ( verkeersplan endraaiboek ) zijn integraal onderdeel van dit besluit.
De voorwaarden hebben geen enkel ander doel dan een ordentelijk en veilig verloop vanuw manifestatie mogelijk te maken en te borgen . De voorwaarden gaan nadrukkelijk nietin op de vorm en inhoud van uw manifestatie . Dat blijft ongewijzigd . In het geval dat erin strijd wordt gehandeld met een voorwaarde , dan staat het mij op basis van artikel 7 ,onder b van de Wet openbare manifestaties vrij om uw samenkomst of onderdelendaarvan te beëindigen , beperken of aanvullende voorwaarden te stellen .
Tot slot wijs ik u erop dat ik op een later moment, mocht nieuwe informatie daartoe
aanleiding geven -aanvullende of afwijkende voorschriften en beperkingen kan stellen tenaanzien van de manifestatie . Hiervoor zal dan zo snel mogelijk contact met u wordenopgenomen .
Specifieke voorwaarden en beperkingenU kunt uw samenkomst laten plaats vinden met inachtneming van de volgendevoorwaarden en beperkingen :

De organisatie zorgt voor een ordentelijk verloop van de manifestatie ;Een ordentelijk verloop van het evenement La Vuelta Holanda moet wordengegarandeerd ;De manifestatie mag niet tot wanordelijkheden leiden ;De manifestatie mag geen gevaar vormen voor de gezondheid van mens en dier;
U heeft toestemming van de grondeigenaren ;U moet zorgen voor voldoende ( richtlijn 10% van het aantal deelnemers)herkenbare begeleiders (ordedienst) die de manifestatie ordelijk en volgens deregels laten verlopen ;U houdt zich aan het door u aangeleverde verkeersplan ;De manifestatie mag geen belemmering zijn voor het verkeer. Het mag geenonevenredige extra afsluiting van de wegen tot gevolg hebben ;
U zorgt ervoor dat de aangegeven calamiteiten routes te allen tijde bereikbaarblijven voor hulpdiensten en zorgt ook voor een goede toegankelijkheid voorhulpdiensten van brandweer, GGD en politie op de weilanden en omliggendewoningen ;Er mogen maximaal 400 voertuigen op de aangegeven locatie komen ;Conform het draaiboek , zorgt u dat u zich inspant om de deelnemers voor 12:00
uur op de locatie te krijgen . De uitloop van de instroom mag uiterlijk tot 14:00uur duren . Mocht het nodig zijn , worden de deelnemers verwezen naar de voorafdoor u aangegeven afvanglocatie voor Scherpenzeel, conform het verkeersplan ;Aanhangers en andere zware voertuigen , zoals hoogwerkers zijn niet toegestaan.Uitgezonderd tractoren en vrachtwagens ;U zorgt voor inzet van gecertificeerde verkeersregelaars voor een veilig verloop ;
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Het is niet toegestaan om alcoholhoudende dranken te verstrekken en te nuttigentijdens de manifestatie ;
De manifestatie mag er niet toe leiden dat ( Woudenbergs) publiek per saldo deetappe niet meer live kan meemaken doordat het zicht wordt ontnomen of dat hetde side events beperkt ;U dient de directe omwonenden en /of bedrijven , die mogelijk hinder kunnenondervinden , op de hoogte stellen van de manifestatie via een brief . In zo'n briefdient in ieder geval informatie te worden verstrekt over de aard en duur van demanifestatie, de (verkeers) maatregelen , de manier waarop u als organisatorprobeert de overlast te beperken en waar men terecht kan met klachten ( inclusieftelefoonnummer) voorafgaand aan de manifestatie te verspreiden ;U zorgt voor voldoende toiletten op het terrein waar de manifestatie plaats vindt;U zorgt ervoor dat de gebruikte terreinen en /of openbare weg na afloop van desamenkomst schoon wordt achtergelaten ;U zorgt voor voldoende blusmiddelen op het terrein ;Het is niet toegestaan om tekens , afbeeldingen , voorwerpen en /of teksten tegebruiken tijdens de manifestatie die strafbaar, beledigend of opruiend zijn ;Alle aanwijzingen en /of bevelen door de politie en ambtenaren van de gemeentegegeven voor, tijdens of direct na de samenkomst ter bescherming van degezondheid , het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming vanwanordelijkheden , dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd ;Wanneer u geluids versterkers zoals microfoons , luidsprekers of megafoonsgebruikt, is het dringende verzoek om waar mogelijk rekening te houden met deomgeving . Dit geldt in het bijzonder op drukke locaties en /of in de nabijheid vanwoningen ;
De manifestatie mag geen schade veroorzaken aan de openbare ruimte,gemeentelijke eigendommen en /of eigendommen van derden . U bent verplichtervoor te zorgen dat u schade of overlast door het gebruik van de toestemming
voor de samenkomst zoveel mogelijk voorkomt . Wij vragen u daarvoor zo nodigmaatregelen te nemen . Wanneer u schade veroorzaakt aan gemeenteeigendommen of wanneer er schade ontstaat doordat u zich niet houdt aan de
voorschriften , brengen wij de kosten bij u in rekening ;Tijdens de manifestatie zijn van uw organisatie de volgende contactpersonentelefonisch bereikbaar:

Tot slot
Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende hebben geïnformeerd over degeldende voorwaarden en beperkingen . Bij vragen kunt u contact opnemen met

Ik wens u veel succes met uw manifestatie .
Hoogachtend ,De burgemeester van Woudenberg

M. Jansen - van Harten
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Bezwaarschrift:Als u dit besluit onterecht vindt, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van ditbesluit , een bezwaarschrift indienen op grond van de Algemene wet bestuursrecht . Ukunt het bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders vande gemeente Woudenberg , Postbus 16 , 3930 EA Woudenberg .
Uw bezwaarschrift moet ten minste de volgende gegevens bevatten :- uw naam en adres;- de datum van deze brief;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;- de reden( en ) van uw bezwaar;- uw handtekening
Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordtuitgesteld . Indien gelet op uw belangen on verwijlde spoed is vereist bestaat demogelijkheid om na indiening van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening aan tevragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden - Nederland , sectorBestuursrecht, postbus 16005 , 3500 DA Utrecht , telefoonnummer 088-3611754.
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