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Het aanwijzen van dagen ten behoeve van collectieve festiviteiten 2015

ADVIES
Het aanwijzen van dagen ten behoeve van collectieve festiviteiten 2015 waarbij de
geldende geluidsnormen als bedoeld in de artikelen2.l7,2.19 en 2.20 van het
Activiteitenbesluit Milieubeheer niet gelden.

TOELICHTING
Relatie met vorig voorstel :
Op 14 oktober 2014 bent u akkoord gegaan met het ontwerpbesluit waarbij dagen
aangewezen worden ten behoeve van collectieve festiviteiten (BW-007620).
Alqemeen:
Het ontwerpbesluit is toegezonden aan een drietal belanghebbenden te weten MKBLimburg, Horeca Nederland en Stichting Centrum Management Weeft. Bovendien is het
ontwerpbesluit op 22 oktober 2014 gepubliceerd in het weekblad De Trompetter/Land van
Weeft en ter inzage gelegd van22 oktober 2014 tot en met 3 december 2014 waarbij
belanghebbenden de gelegenheid hebben gekregen hun zienswijze kenbaar te maken.
Hiervan is geen gebruik gemaakt. Geadviseerd wordt de dagen genoemd in bijgaand
besluit voor 2015 definitief aan te wijzen.
Tenslotte wordt opgemerkt dat tegen uw definitief besluit op grond van de Algemene wet
bestuursrecht geen beroepsmogelijkheid open staat aangezien het hier een besluit met
algemeen verbindende voorschriften betreft.
Argumenten
Weert,
10 december 2014

College B & W
van 16 december 2014
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Niet van toepassing
Kanttekeningen:
Niet van toepassing

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
Niet van toepassing

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN
Niet van toepassing
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Voor wie is dit advies van belang?:
* Inwoners van Weert
* Bedrijven
Nadere specificatie: Niet van toepassing

*
*
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Brief
Gemeentewijzer
Gemeentelij[e website
Nadere specificatie: Niet van toepassing
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Niet van toepassing
OVERLEG GEVOERD MET

Intern:
Zie B&W-advies nr. BW-007620 (vaststellen ontwerpbesluit)
Extern:
Zie algemeen

BIJLAGEN
Ooenbaar:

Besluit en publicatie
Niet-openbaar:
Niet van toepassing
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Besluit aanwijzing collectieve festiviteiten

Inleiding
Op grond van artikel 4.2.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) dienen elk
kalenderjaar dagen of dagdelen aangewezen te worden ten behoeve van collectieve
festiviteiten waarvoor de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.L7,2.19 en 2.20 van
hoofdstuk 2 Algemene regels ten aanzien van alle activiteiten uit het Activiteitenbesluit
Milieubeheer niet gelden. Zoals vermeld in artikel 4.2.2van de APV kan in deze aanwijzing
worden bepaald dat de aanwijzing slechts geldt in één of meer delen van de gemeente.

Procedure
De voorbereiding van het besluit heeft plaatsgevonden overeenkomstig de uniforme
voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Besluit
De burgemeester en wethouders van Weert besluiten voor 2015 de volgende dagen ten
behoeve van collectieve festiviteiten voor de gehele gemeente en vervolgens
onderverdeeld per wijk/kerkdorp aan te wijzen:
Hele gemeente
Nieuwjaarsdag (1 januari tot 04.00 uur)
Carnaval vrijdag t/m dinsdag
Koningsnacht/-dag
Paas- en pinksterzondag

Tweede kerstdag

Stad Weert
Weeft Swingt
Kermis vrijdag t/m woensdag

Tungelroy
Kermis zaterdag t/m maandag

Altweerterheide
Kermis zaterdag t/m maandag

Swartbroek
Kermis zaterdag

t/m

maandag

Stramproy
Kermis zaterdag t/m dinsdag
De aanwijzing geldt tot de aangegeven

tijd dan wel tot 1.00 uur

Weert,
Burgemeester en wethouders van Weert,

M.H.F. Kn
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