eurne

Scouting St. Jozef
t.a.v. de heer N. Dille
Ferdinand Bolstraat 4
5753 BL Deurne

Deurne, 10 juni 2009
VERZONDEN i i H I I I I , „ „ „
Kenmerk: 193644
J««l Z003
Betreft: doorlopende collectevergunning
Uw brief d.d.: 04 juni 2009
Bijlage: bevestiging autowasdag 20 juni 2009.
Beh. ambt.: M. J. Manders-Jansen
Geachte heer Dille,
Op 5 juni 2009 hebt u namens de Scouting St.Jozef een aanvraag ingediend voor het houden van
een autowasdag en het huis-aan-huis verkopen van kerststukjes, ten behoeve van de Scouting St.
Jozef.
Algemeen
Met ingang van 2009 geldt deze vergunning voor onbepaalde tijd. Dit houdt in dat u niet jaarlijks
een nieuwe aanvraag om vergunning hoeft in te dienen. U kunt volstaan met het jaarlijks reserveren
van een collecteweek of dag in het collecteplan. Tenminste 8 weken voordat de activiteit of collecte
gehouden wordt, dient u hiertoe met ons contact op te nemen.
Vergunning
Volgens artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2009, verlenen wij aan de Scouting
St. Jozefparochie een collectevergunning, voor het houden van een autowasdag en het huis-aan-huis
verkopen van kerststukjes ten behoeve van de Scouting St. Jozef, gedurende de in het collecteplan
voor uw organisatie gereserveerde periode.
Deze vergunning geldt voor de periode die uw organisatie ieder jaar opnieuw reserveert in het
jaarlijks vast te stellen collecteplan. De voor u gereserveerde periode wordt in het collecteplan van
betreffend jaar opgenomen en aan u bevestigd. Met deze schriftelijke bevestiging kunt u, samen met
deze collectevergunning aantonen dat u in een bepaalde periode vergunning heeft om te
collecteren..
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Voorschriften:
De volgende voorschriften dienen door u in acht te worden genomen:
1. Om gebruik te kunnen maken van deze collecte vergunning, dient u ieder jaar een collecteweek
of dag te reserveren in het collecteplan van het betreffende jaar. Tenminste 8 weken voordat de
collecte of activiteit gehouden wordt, dient u hiertoe met ons contact op te nemen.
2. Indien uw instelling gedurende twee opeenvolgende jaren geen gebruik maakt van deze
collecte- vergunning, vervalt deze vergunning.
3. Aan de collecte mogen geen personen beneden de leeftijd van 16 jaar deelnemen zonder
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begeleiding van tenminste een persoon van 16 jaar of ouder.
Gecollecteerd moet worden met behoorlijk afgesloten en verzegelde bussen, dan wel met
collectezakjes.
Op de collectebussen of -zakjes moet voor iedereen duidelijk zichtbaar zijn ten behoeve
waarvan wordt gecollecteerd.
Bij de bevestiging van de voor u gereserveerde periode ontvangt u een collectestaat. Dit
overzicht moet u binnen een maand na het afsluiten van de inzameling volledig ingevuld
indienen bij ons.
De gemeente Deurne is niet aansprakelijk voor moeilijkheden met derden, die het gevolg
zouden kunnen zijn van het gebruikmaken van de vergunning.
De gemeente Deurne is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u door het gebruikmaken
van de vergunning lijdt.
Alle aanwijzingen en bevelen van de politie, gegeven in het belang van de veiligheid op de weg,
alsmede in het belang van de openbare rust en orde, dienen meteen en nauwkeurig te worden
opgevolgd.
De vergunning alsmede de bevestiging van de voor u gereserveerde periode moeten op verzoek
van de politie en/of toezichthouders ter inzage worden gegeven. De collectanten moeten deze
vergunning of een kopie daarvan bij zich hebben en de bevestiging van de door u gereserveerde
periode in het collecteplan.
Wijzigingen van de in de aanvraag verstrekte gegevens worden zo spoedig mogelijk aan de
gemeente doorgegeven.

Leges
De verschuldigde leges voor deze vergunning bedragen € 30,00. Voor de betaling van de leges zal
een factuur aan u worden toegestuurd. Als u het niet eens bent met deze legesheffing kunt u
bezwaar indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Deurne, Postbus 3, 5750 A A Deurne.
Contact
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u van dinsdag tot en met
donderdag contact opnemen met mevrouw M . Manders van het team Bouwen, Wonen en Milieu.

Hoogachtend,
er en wethouders van Deurne,
namens dezen,
Teamleider Bouwen, Wonen en Milieu (ad interim),

(mw. ing. R. Kruiderink)

Rechtsmiddelen (bezwaar, voorlopige voorziening)

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken ingaande na de dag van verzending van dit
besluit, schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Deurne,
Postbus 3, 5750 AA Deurne.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:
1. naam en adres van de reclamant;
2. dagtekening;
3. omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht;
4. de gronden van het bezwaar (motivering).
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Bij het bezwaarschrift dient zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaar betrekking heeft te
worden overgelegd. Volledigheidshalve wijzen wij er op dat indienen van het bezwaarschrift niet betekent dat
het besluit daarmee ook automatisch is opgeschort.
Daarom kan de indiener van een bezwaarschrift bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te 'sHertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Aan het indienen
van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Nadere informatie is te verkrijgen bij de
griffie van de Rechtbank in 's-Hertogenbosch (tel. 073 -6202020).
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