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Onder*erp evenementenvergunning Koningsdag 2015

De burgemeester van Amsterdam,

Gezien een ingekomen verzoek van

Naam Café Mandje

Vergunmngnummer ioi6zi

Gelet op artikel 2.40 en volgenden van de Algemene Plaatselijke Verordening;

Verleent rechthebbende vergunning voor:

Het ten gehore brengen van muzlekhet houden van een evenement op maandag 27 april 201.5

tussen ii oo en zo.oo uur ter hoogte van ZEE DIJK 6j Een en ander zoals weergegeven op

de tekening bij deze vergunning.

Hierbij mag gebruik worden gemaakt van geluidsversterkende apparatuur

De volgende voorschriften dienen door de vergunninghouder in acht te worden genomen:

ALGEMEEN

i de vergunninghouder of een door hem aangewezen vertegenwoordiger is op de locatie
aanwezig,

Stadsdeel Centn.’n is berenebaar per tram iijne gen 14 of m.trc !.jnn p, en 54 halte Wateriooçie.r.

kamlr
Markering
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2 tijdens het evenement wordt de vergunning op eerste verzoek aan de ambtenaren van politie
en overige ambtenaren belast met de zorg voor d naleving ervan ter inzage afgegeven,

3. de aanwijzingen van de politie met betrekking tot alle vergunningvoorwaarden en de
aanwijzingen van de ambtenaren belast met de naleving van bepaaldn voorwaarden worden
onverkort en onmiddellijk opgevolgd,

4. inzet van dieren is niet toegestaan,

5 de gebruikers van de percelen in de onmiddellijke omgeving van de locatie worden ten minste
cén week voorafgaand aan de activiteiten door de vergunninghouder middels een
bewonersbrief op de hoogte gesteld,

BEREIKBAARHEID OPENBARE RUIMTE

6. de percelen in de onmiddellijke omgeving van de bovengenoemde locatie zijn permanent en
ongehinderd te bereiken,

7. de ambulances en voertuigen van de politie en de brandweer kunnen ongehinderd passeren
(minimale doorrijdbreedte en -hoogte respectievelijk 3, meter en 4,2 meter),

GEBRUIK OPENBARE RUIMTE

8. de vergunninghouder is verplicht om bij zijn evenement minimaal i buitentoiletvoorziening te
plaatsen Bij evenementen met meer dan 500 bezoekers moet het aantal
buitentoiletvoorzieningen worden geplaatst conform de ingediende vergunningaanvraag,

g elektriciteitskabels worden zodanig bevestigd en overmat of in kabelgoten gelegd, dat
niemand ermee in aanraking kan komen,

zo niets mag worden vastgemaakt aan bomen, verkeersborden, lichtmasten,
elektriciteitsmasten, overig straatmeubilair en andere gemeente-eigendommen en
eigendommen van derden,

za. het wegdek mag niet worden opengebroken en er worden geen objecten in de openbare weg
aangebracht of verankerd,

12. indien het gebruik van de openbare weg leidt tot straatverontreiniging en niet wordt voldaan
aan de aanzegging van of namens ht stadsdeel deze op te ruimen, zullen de
opruimwerkzaamheden voor rekening van de vergunninghouder door het stadsdeel worden
uitgevoerd,

13. het evenernententerrein dient in dezelfde staat te worden achtergelaten als het is
aangetroffen;

14 indien het evenemententerrein na afloop van het evenement niet schoon en/of schadevrij
wordt achtergelaten, komen alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de
vergunning houder,

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
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15. mets mag worden geplaatst op1 in, bij bomen, onder- en bovengrondse brandkranen of
brandputten, aansluitingen voor droge blusleidingen, afsluiters, kabelhuisjes en -kasten,
transformatorzuilen en -huisjes binnen een omtrek van i,8 meter Brandkraanbordjes moeten
zichtbaar blijven;

a6. nooduitgangen van percelen in de onmiddellijke omgeving moeten worden vrijgehouden;

BOUWWERKEN

17 aanwjzingen van de ambtenaren van de directie Handhaving van stadsdeel Centrum inzake
de constructie van de podia en andere bouwkundige objecten worden opgevolgd en deze
objecten worden niet ïn gebruik genomen alvorens deze door voornoemde ambtenaren zijn

geinspecteerd en in orde bevonden,

i8. Indien u een podium heeft aangevraagd dat getoetst nioet worden bij de constiucteurs geldt
dat indien daar nog geen goedkeuring voor is er aanpassingen in de constructies kunnen
worden geëist In het uiterste geval kan dit betekenen dat het podium niet kan/mag worden
geplaatst

ig tenzij uitdrukkelijk vergund mag met het plaatsen van objecten niet eerder worden begonnen
dan na o5oo uur op maandag 27april 2015 (opstellïngen die al zijn vergund voor een
evenement op 26 april 2015 kunnen blijven staan in de nacht von 26 0 27 april);

20 indien vergund, mag/mogen de dekschuit(en) niet toegankelijk zijn voor publiek, zij
dient/dienen uitsluitend voor plaatsing van opslag, tappunt of muziekband/Di;

21 geplaatste objecten, moeten zo snel mogelijk, doch uiterlijk op dinsdag 28 april 2015 zijn

veiwijderd Voor dekschuiten geldt dat deze op woensdag 29 april 2015 voor 2 00 uur moeten
zijn verwijderd,

GELUIDSVOORSCHRIFTEN

22 De geluidsinstallatie mag niet meer geluid produceren dan een equivalent geluidsniveau van

LAeq go dE3(A) en, ter regulering van de bastonen, L Ceq gg dB(C) gemeten over de duur van i

minuut en op een afstand van 10 meter van het podium en/of de speakers Het verschil tussen

de geluidsniveau’s in dB(A) en dB(C) op het meetpunt mag nooit meer dan decibel zijn.

23 aanwijzingen van ambtenaren van de politie en stadsdeel Centrum met betrekking tot de

geluidssterkte van de geluidsinstallatie worden terstond opgevolgd;

2t. de speakers van de geluidsinstallatie moeten op of aan het podium zjn opgesteld Als

er geen podium of verhoging wordt gebruikt, dan moeten de speakers in de nabijheid

van de betreffende band of act op de speellocatie worden opgesteld De afstand tussen

de buitenzijden van de verst uit elkaar staande speakers mag niet meer dan io meter

bedragen;

25 [let 5 niet toegestaan om delay-apparatuur (of aanverwante middelen) te gebruiken om

een kwantitatief of kwalitatief hoger (geluid)bereik te krijgen dan alleen met de

podiuminstallatie mogelijk is,

26 0 30 meter afstand van het podium of de speakerinstallatie mag het geluid niet

boven het omgevingslawaai uitkomen;
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27 onverlet de onder punt 21 tfm 25 geformuleerde gluidseisen, mag het equivalent
geluidsniveau gemeten opa meter vanuit woningen nooit meer bedragen dan
LAeq 8 dB(A);

HORECA

28. op alle locaties waar gedurende het evenement buiten alcoholhoudende en alcoholvrije
dranken worden getapt en/of geserveerd moet gebruik worden gemaakt van duurzame,
kunststof ecobekers Hierbij wordt gebruik gemaakt van het a euro statiegeld retoursysteem,

29 op het evenemententerrein moet voor alle aanwezigen voldoende (gratis) drinkwater
beschikbaar zijn,

SCHADE

30 de vergunninghouder vergoedt alle schade die wordt geleden door de gemeente Amsterdam
of derden en die het gevolg is van de feitelijke ‘ingebruikname’ van openbare gemeentegrond
en/of het plaatsen, hebben, gebruiken, onderhouden, verplaatsen of verwijderen van
objecten,

3a de vergunninghouder vrijwaart de gemeente Amsterdam voor alle schade1 geleden door
derden1 als genoemd in vergunningvoorwaarde nummer 29,

32 indien er sprake is van een nachtevenement van dezelfde vergunninghouder, worden de
overtredingen in de nacht meegenomen naar de dag;

33. tijdens het evenement worden minimaal a toezichthouder ingezet,

3. het is niet toegestaan een geluidslint op de Zeedijk aan te brengen. Muziek alleen voor
eigen zaak ten gehore brengen;

35. het podium mag uitsluitend aan de eigen gevel worden opgesteld;

36. de tap mag niet op de rijweg worden geplaatst (uitsluitend aan de eigen gevel);

BIJ LAG EN

37 alle bijlagen mal’en dcci uit zan de JerJunning.





‘emeer te Amsterdam

Stadsde& Centrum

BRENGT HET VOLGENDE ONDER DE AANDACHT:

Het bevoegde bestuursorgaan (college dan wel burgemeester) kan deze vergunning of
ontheffing geheel of gedeeltelijk intrekken of wijzigen als dit vanwege veranderde wetgeving
of gewijzigde omstandigheden of inzichten noodzakelijk is in het belang of de belangen in
verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist.

• Het handelen in strijd niet bovenstaande voorschriften levert een strafbaar feit op en kan
leiden tot intrekking van deze vergunning of tot andere bestuurlijke maatregelen (zoals het
toepassen van bestuursdwang of het opleggen van een dwangsom) waarbij geen aanspraak
op schadevergoeding kan worden gemaakt. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat als
een overtreding wordt geconstateerd uw vergunning voor konrnginnenacht en/of dag voor
opvolgende jaren geweigerd kan worden
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Amsterdam,

De Burgemeester van Amsterdam,

namens deze,

T Bunink

Medewerker Maatwerkvergunningen

Niet mee eens?
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit
besluit bezwaar maken. Als datum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift,

Stuur uw bezwaarschrift naar

De burgemeester van Amstei dam
T,a v, Directie Juridische Zaken
Postbus 202

zoon AE AMSTERDAM

Of per mail naar bttwaarenheroepainte’damnl

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd

• uw naam, adres en telefoonnummer
• de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening
• het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het

besluit
• waarom u bezwaar maakt

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat
behandelen

Schorsende werking
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking Dat wil zeggen het
beslut waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist





Technisch hygiëneadvies Horeca tijdens Konings-nacht en Koningsdag 2015

Algemeen
Aan het produceren, verwerken en d stnbueren van levensmiddelen en voor d” verkoop van tabak en
alcoholhoudende dranken worden tridens vrijmarkten, braderieën en andere evenementen strer ge eisen gesteld.
redereen die voedsel, tabak en/of alcoholhoudende dranken verkoopt, moet zich aan de wettelijke eisen houden,
ook wanneer winst geen doel is, Hierop wordt strena gecontroleerd door de Nederlandse Voedsel-en Waren
Autoriteit (NVWA).

Enkele belangrijke eisen op een rij
Voor somm ge e;sen met betrekking tot hygibne en inrichting wordt onderscheid gemaakt tussen mobiele eo/of
tijdelijke bedrijfsruimten (marktkramen, feesttenten etc) en ‘vaste” bedrijfsruimten (er is sprake van een “vast’
gebouw). Dit in tecens tel/ina tot de eisen roet betrekking tot voedseiveiligheid en eisen voor de temperatuur van
levensmiddelen. Deze zijn voor dv verchi’lende soorten bedrijfsruimtr’n identiek.

Hygiëne en inrichting voor “mobiele en/of tijdelijke” bedrijfsruimten
De mobiele en/of tiidel jke bedrjfsruimten rnostcn voor zover dit haalbaar is, zo zijn gelegen, ontvorpen en
geronstrueerd en zo worden schoongehcuder en onderi ouder dat de risvo’s in verband mct verontreinicjina
van levensmiddelen zoveel mogelijk worden voorkomen In vcrschillende hya enecodes, onder andere in de
Ilygiënecode voor de Horeca , vordt dit nader uitgewerkt
De mobiele en/of tijdelijke bedrijfsruimten moeten schoon zijn,
Wanneer de aard van de werkzaamheden het noodzakelijk manke om onvei p r’te levensmiddelen met de
handen aan te raken, moet er een voorziening aanwezig zijn om de handen gocd te kunnen wassen Dit kan
onder meer door hot ‘installeren’ van ecn jerrycan voorzien van een kraantje met regelmatig tc vervan n
schoon water voorzien van zeep (pompje) en papieren handduekjes.

c kr moet een goede en afsluitbare voorziening zijn voor het afval.
Voldoende koelgelegenheid. Zorg dat de temperatuur goregeld kon worden en rigistreer de tempel atuur.

Temperatuur van levensmiddelen
BcOcrfdijke lnve’-m’ddLVr eter altijd a rdrr bz:ord op de wrttehjk cc’ jeschrea” tnmkeratjur, Is
er gein bewdartempcratLrur or de verporking vermeld, dan g Idt voor gel oelde op.log ten hoog’’ 7 t
Voor diepgevmrer leensmiJdel’ n geldt tn ho qste -18C
Wanneer levensrz iddelen zoals kant en-klare maaltijden of camponenten daarvan, w’i m bevaad mç,ete 1

worden, dan rooit dat altijJ boven de 60 °C.
In de hygienecodes staan expi riet procedures verme d hoe de temperatuur bij opslag en Lcwaren
gecontroleerd en geregistrcerd kan worden

Bederfehjke levensmiddelen: verse oerookte en jestoomde vis en visproducten, snacks en kol swaren, vlees en

vleeswa’en, melk en melkproducten, zachte laas, zoals E3rie en Camembert, verse kaas
(kwark), slagroom- en crèmegebak, puddingbroodjes, salades en slaatjes, voorgesneden
groenten en rauwkost, vers vruchtensap, taboe en terrrpeh, beslag voor poffertjes en
poon enkoeken

LET OP: Naast de hiervoor genoemde eisen kunnen er voor bepaalde levensmiddelen nog specifieke

andere wettelijke voorschriften gelden

Meer informatie:
Website Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit:

- htkpjjvww.vwa.nlj
Informatie over HACCP (analyse van de gevaren en de kritische beheerspunten in het
productieproces):

— wwv,.vvia.nljondcrverper ‘-egelsvoor ondvriienlers een-e 1 drinwzn/dosgrr/baccpIzat is hncçp

Informatie over de hygiënecode horeca:
- http :L/viwwisennrg trurnhgreca ,,gjlj,gienegçie

Informatie over Regelgeving
Wargnwettjesluit Bereiding en bghandeling van levensmiddelen

- Waren,yJg,tjejgi Fjygjëne van levensrnidn
- Verçjçienjng LEG1 85j/2004,
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Spoed? Voorlopige voorziening
Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen Dat is
een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of
andere maatregelen kunnen worden getroffen Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam
sector Bestuursrecht Algemeen
Postbus 75850
1070 AW AMSTERDAM

Dat ken ook via p //lçket rechIsprak j/bstuurrecl Daarvoor hebt u een DigiD nodig 0p
deze site vindt u ook meer informatie
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BRANDVEILIGHEIDSVOORWAARDEN

BRANDVEILIGHEIDSVOORW,aARDEN VOOR HET BAKKEN OP DE
OPENBARE WEG

• Het is terkn’- o ‘sar’ cc :cS,r,3e WjZC te p.aat:er dat de Srardwer ir t)(,t
crniUdrl’ik gtrt. 1 vul t: fre’.o- me, wordt be emmt’rd
B’j Pe’ piealsPr. var d2 kra..r d ont ire reken’rig te ho4 ‘mi r- t het kunr.er pa’ ‘.r.i
ar brandwe-’rn .ntore Ir’ ‘ r iak doorrijdbrcedtv. 3 50 mctrm, hoozte 423 meter,

3 I1ab de krai.r wogen « w t ew W’i3 van propaan of b ib an ter’ hoogste 2 Cc seen met
een gezam°lgke inhn.d van 00 ter ainwezlg zijn

4 Op da L’utaan ‘4 w-n ef s n’o-t e’ ‘t arulregeiaar aanwez g zjn
5 Een bdea’i-ofpropaarLe m ‘atoor4 flenstvoo-h’tSt in v ten cpzijn str kin

guretig zijn boocrd jid en san en ar’r den dienst e4ei.d qald’ keur cr1’ zi’n
voorzien
Een b .taitof proj ‘aanf es, wa’vvan & çoufreudrg & de d enst hoor het
Stoomwezen nat of bi? eis de wgnpc nste datum ma’ dal 10 ja.’ y. £ den tec’t
p.aatsewonJen, mag n .4 “It.’ r.abj le kraam aa’iwezig a’Ijm’

t De let i op ven de bL taan-o’ m0pd r•f es naar het vert milcstc,.a tel m’ “

sa’nenjes’eId iii een t Ilcibel ie leeft., mci ee- Ierigtn vin t t t w g.’n Pi0 ei
bestaande uP ropaanbe-te iiign t dn,, de door middel v d ide i,ke k’emnw aa’i
c’e d’tcmgn.aa’ en l-nt wrt’ bfr.Ç.$tfl’ is emL”den
ren bao’en m...et vocnr .aç nn il.ie-1 functo,_rer . •.. gr i;i,j c’rr m” i.-’r

Fwmil.g;ngsre,jahn9 de t: otr’:eti’ng van de de of ‘Iei %C a :tcmat st1-, ce
gastoevor stoct

9 NabJ elke ta’put fr ee lti.crn mrat ee’ oacsnnd mctasn oek”r! aa’inesig zy’ nn

het In brand geruL.er vaq de hlwud deze te h.nnen afdekken.
10. Een bakosen met: op ee’i erha’ dcr’ er ‘ie warmte sIecMt gIeliende cndtrgrc miJ

wnrdeq geplaaz4
11 Ir ee kraam clent ten’ ,ste c bL:c estel (ç edertu3ser - t

to’zuu-creeuwb’jsse’ (Is .a.nwezi; :ijn Het buctnettW m:e: op een d rect
ce’ekbre plaats Zlj’I aarprtrs:It e, vow cqihjdelik gnbrhc gereed rn. Hc.t
biustoestci moet ton m.nsto êén kct’ per jaar d’or een detundi3 op ce goed.) wcrfr ‘i
worden geont”Aec’rd

12 D awiwçzing n ge’ ‘. d .s r m3t. ‘aren van de Branosc r n .‘t betrekking bi dc
.e” ghe d nuetcn strt ArdPn pqc tol jd

Het gebruIk van LPG an Iers dan brandstof voer da verbmandingsmeter t b v do
voortstuwir g van cen motorvortuig Is ton strengste verbeden
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BRANDVEILIGHEIDSVOORWAARDEN

BRANDVElLJGHElDSVOORWARDEN VOOR HET IOUDEN VAN EEN
STRJ’TFEEST

1 Bij het paatser ‘en podta kramen, attracties za s spnrgkusscns e d. dient men
rekening te houden met het kunnen passeren van brnndwermaterieel (minimale
doc’rrijdbreedte 350 meter, hoogte 420 meter).

2 Het is verhcden podia kramen attracties zoals Sprin9usSe9s e.d op zonanige wiJze te
pantsen dat de Brandwee- n het onmiddei;k gebruik van de brandkranen wordt
belemmerd.

2 [luktriele trkubet der’n zcaar’i te zijn i ‘vestigd, dat niemard ermee in aanrak’rg ten
rr r c.r ka’ strukekn
t: r :;-r.3fl gegemn 011cr a7r1terare van de BranJ.er mal 5r4-rq ta de

elm :ipt de ot»rvoid

E3RAND\JEILIC,HEIDSVOORWAARDEN VOOR HET HOUDEN VAN EEN
BAR B Ln 0 U E

t Een horbocje op houskooi meet ten minste 10 meter van enig bouwsel werden

opgesteld
2 De barhecuc moet stevig en hrandvciig orden opgesteld
3 Do brandatJ in no batecuc mag not worden ontstoken met Inkt critlanbare

vcesto1ren zoals spintus e d
4 Indien derdr hinder de roo ocderi n leo di rt het Darbe000n oomiddel

kneirid gJ t. vo’deri
5 L d mci nabj ei en de kort Cje rnuter vis ode b osmidIelen (b emors

11 cO v. flter cilzu irs’ieevt os’ eO n p1 ee’ mi d on to rYr ntc S k Ggre e mi v
mimot nam j ‘ aanwezIg z 1ri
rs n1icr ‘Van het habec en rri etmm (10 veroranz:goie:er verzon gedufc er vomm

afg 1jO1 0 t eCi Leij zero e
mv ober, neee; oom aribenaren van rIo Ee i a:ee niet ke:rekeig tal ce

• Ci 2i mi r: eten st md werden cpriemigi






