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Gemeente 
Amsterdam 

Vergunning 

Houden van de Hartjesdagen 16 en 17 augustus 2015 

Amsterdam 2 5 JUNI ?015 
De burgemeester van Amsterdam; 
Gezien de aanvraag van: 

Retouradres: OR, Postbus 202,1000 AE 

Stichting de Hartjesdagen 
Aan de heer H. Dikker 
Prins Hendrikkade 53 
1012 AC Amsterdam 

Briefnummer 

Vergunningnummer 102.044 

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

Gelet op de artikelen 3 en 4 van de Zondagswet; 

Verleent rechthebbende vergunning voor: 
het houden van het evenement HARTJESDAGEN op de Zeedijk op: 

• Zondag 16 augustus 2015 van 10.00 - 23.00 uur 
• Maandag 17 augustus 2015 van 11.00 - 22.00 uur 

Opbouw van het evenement vindt plaats op: 

• zondag 16 augustus 2015 vanaf 08.00 uur voor het plaatsen van tafels, hekken, diverse objecten en het 
aanbrengen van straatversiering. 

Afbouw van het evenement vindt plaats op: 
• maandag 17 augustus 2015 vanaf 22.00 uur. Gereed uiterlijk op maandag 17 augustus om 23.30 uur. 

De volgende voorschriften moeten door de vergunninghouder in acht worden genomen: 

ALGEMEEN 
1. de vergunninghouder danwel een door hem aangewezen vertegenwoordiger is op de locatie aanwezig en 

telefonisch bereikbaar, 

2. de in voorschrift 1 bedoelde vertegenwoordiger wordt voor het begin van de activiteiten bekend gemaakt bij de 
chef van dienst van het politiedistrict Bureau Beursstraat, 0900-8844. De vergunninghouder draagt er zorg voor 
dat een kopie van deze evenementvergunning wordt overhandigd aan de chef van dienst alvorens met het 
evenement wordt aangevangen, 

3. tijdens het evenement wordt deze vergunning op eerste verzoek aan de ambtenaren van politie en overige 
ambtenaren belast met de zorg voor de naleving ervan ter inzage afgegeven, 

4. de aanwijzingen van de politie met betrekking tot alle vergunningvoorwaarden en de aanwijzingen van de 
ambtenaren belast met de naleving van bepaalde voorwaarden worden onverkort en onmiddellijk opgevolgd; 
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5. inzet van dieren is niet toegestaan; 

6. de gebruikers van de percelen in de onmiddellijke omgeving van de locatie worden ten minste één week 
voorafgaand aan de activiteiten door de vergunninghouder door middel van een bewonersbrief op de hoogte 
gesteld; 

7. De organisator is verantwoordelijk voor een veilig en ordentelijk verloop op en rond het evenemententerrein. De 
vergunningverlener is verantwoordelijk voor de handhaving van de vergunningsvoorschriften. 

BEREIKBAARHEID 
8. de percelen in de onmiddellijke omgeving van de bovengenoemde locatie zijn permanent en ongehinderd te 

bereiken; 

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

10. de ambulances en voertuigen van de politie en de brandweer kunnen ongehinderd passeren (minimale 
doorrijbreedte en -hoogte respectievelijk 3,5 meter en 4,2 meter); 

GEBRUIK OPENBARE RUIMTE 
11. de afzettingen en het hekwerk dienen doormiddel van minimaal 6 verkeersregelaars en/of beveiligers, 

bewaakt te worden. Indien noodzakelijk dienen de tafels, de afzettingen en/of hekwerk te kunnen worden 
verwijderd en/of verplaatst; deze personen dienen goed met elkaar te kunnen communiceren bijvoorbeeld 
door portofoons. 

12. elektriciteitskabels worden zodanig bevestigd en overmat danwel in kabelgoten gelegd dat niemand ermee in 
aanraking kan komen, 

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

14. niets mag worden geplaatst op, in, bij bomen, onder- en bovengrondse brandkranen of brandputten, 
aansluitingen voor droge blusleidingen, afsluiters, kabelhuisjes en -kasten, transformatorzuilen en -huisjes binnen 
een omtrek van 1 meter. Brandkraanbordjes moeten zichtbaar blijven, 

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

REINIGING 
16. gedurende het evenement is de vergunninghouder verantwoordelijk voor verontreiniging als gevolg van de 

uitvoering van het evenement en moet dus alle voorzorgsmaatregelen treffen ter voorkoming van verontreiniging 
van de openbare ruimte; 

17. verontreiniging, als gevolg van het evenement c.q. het gebruik van de openbare weg moet onmiddellijk worden 
opgeruimd. Wanneer aan de aanzegging van of namens het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum niet 
terstond of binnen een redelijke termijn wordt voldaan of indien gezien de aard en omvang van de verontreiniging 
dringende spoed is vereist, geschiedt de opruiming door stadsdeel Centrum voor rekening van de 
vergunninghouder; 
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18. het evenemententerrein moet in dezelfde staat worden achtergelaten als het is aangetroffen; 

19. wanneer het evenementterrein na afloop van het evenement niet schoon en/of schadevrij wordt achtergelaten, 
komen alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de vergunninghouder; 

BOUWWERKEN 
20. aanwijzingen van de ambtenaren van de sector Bouwen en Wonen van stadsdeel Centrum betreffende de 

constructie van de podia en andere bouwkundige objecten worden opgevolgd en deze objecten worden niet in 
gebruik genomen alvorens deze door voornoemde ambtenaren zijn geïnspecteerd en in orde bevonden; u kunt 
een afspraak maken op telefoonnummer 14020, tussen 9.00 en 10.00 uur. 

GELUIDSVOORSCHRIFTEN 
21. de vergunninghouder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het geproduceerde geluidsniveau, 

22. aanwijzingen van ambtenaren van de politie en stadsdeel Centrum met betrekking tot de geluidssterkte van de 
geluidsinstallatie worden onmiddellijk opgevolgd; 

a. Het equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek of door andere 
activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, mag gemeten op de gevels van woningen niet meer 
bedragen dan 80 dB(A). 

23. er wordt op eerste vordering van de politie betrekking hebbende op de geluidsinstallatie onmiddellijk met de 
geluidsproductie gestaakt; 

SCHADE 
24. de vergunninghouder vergoedt alle schade die wordt geleden door de gemeente Amsterdam of derden en die het 

gevolg is van de feitelijke 'in gebruikname' van openbare gemeentegrond en/of het plaatsen, hebben, gebruiken, 
onderhouden, verplaatsen of verwijderen van objecten; 

25. de vergunninghouder vrijwaart de gemeente Amsterdam voor alle schade, geleden door derden, als genoemd in 
vergunningvoorwaarde nummer 24; 

BRANDVEILIGHEID 
De standaardvoorwaarden voor evenementen, zoals genoemd in het document Brandveiligheidsvoorwaarden 
Evenementen april 2005, zijn van toepassing op dit evenement; 

De Nen 8020-41 brandveiligheid van tenten, september 2012 is eveneens van toepassing op dit evenement;  

Overige voorwaarden Brandveiligheid 
26. Bij een eventuele calamiteit moet de brandweer worden opgevangen door een herkenbaar persoon van de 

organisatie. Deze persoon informeert de brandweer over de aard en locatie van de calamiteit en begeleidt de 
brandweer eventueel naar de betreffende locatie. 
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27. Alle aanwezige brandveiligingsvoorzieningen (bijvoorbeeld blusmiddelen) moeten volgens de geldende normen 
zijn gecontroleerd en onderhouden. 

28. Alle aanwezige brandbeveiligingsvoorzieningen (bijvoorbeeld blusmiddelen) moeten goed zichtbaar en direct 
bruikbaar blijven. 

29. De evenementenlocatie dient zodanig te worden vrijgehouden dat deze bereikbaar is voor 
hulpverleningsvoertuigen (doorrij breedte >3, 5 meter, doorrij hoogte > 4,2 meter, totaalgewicht < 15 ton en aslast 
< 10 ton). 

30. Geparkeerde voertuigen van bezoekers van het evenement mogen de aanrij route voor hulpverleningsvoertuigen 
niet belemmeren. 

31. Alle straatafzettingen moeten continue worden bemand en de afzettingen moeten direct verwijdbaar zijn. 

32. Rondom brandkranen moet altijd een obstakelvrije ruimte aanwezig zijn meteen diameter van 1,8 meter, 

33. Met betrekking tot de beoordeling van de constructieve uitvoering van te plaatsen objecten (bijvoorbeeld podia, 
tribunes, stands/kramen)verwijzen wij u naar de dienst Bouw en Woningtoezicht. 

34. Ter plaatse van de evenementenlocatie aan te brengen aankleding en inrichtingselementen moeten voldoen aan 
de volgende artikelen uit het Bouwbesluit 2012: 
Artikel 7.4 Aankleding (in een besloten ruimte) 
Artikel 7.5 Brandveiligheid inrichtingselementen; 
Artikel 7.14 Gangpaden; 
Artikel 7.15 Beperking van gevaar voor letsel. 

35. Ter plaatse van de evenementenlocatie dient vanaf elk punt in ten minste twee onafhankelijke richtingen te 
kunnen worden gevlucht. 

36. Het evenement mag geen nadelige gevolgen voor de veiligheid van de omgeving hebben. De nooduitgangen en 
de aansluitpunten van droge blusleidingen van de omliggende gebouwen dienen bruikbaarte blijven. 

Brandveiligheidsinstallaties 
37. De volgende brandbeveiligingsvoorzieningen moeten tijdens het evenement aanwezig te zijn: 

Draagbare blustoestellen, conform Besluit Draagbare Blustoestellen. 

GENEESKUNDIGE HULP BIJ ONGEVALLEN EN RAMPEN 
38. Eerstehulpverleners 
Ten tijde van dit evenement wordt de inzet minimaal bepaald op 2 hulpverleners van deskundigheids-niveau BLS 
B L S * ( Basic Life Support) niveau betreft de reguliere hulpverlener die in staat is om generieke basishulp zonder 
specifieke hulpmiddelen te leveren. Een uitzondering hierop is het gebruik van een AED (Automatische Externe 
Defibrillator). 
Voor de noodzakelijke expertise wordt gerefereerd aan het Oranje Kruisboekje. 
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De eerstehulpverleners dienen duidelijk herkenbaarte zijn, in het bezit te zijn van een geldige EHBO diploma, inclusief 
aantekening reanimatie en AED bediening en deze te kunnen aantonen; 
De GHOR heeft te allen tijde het recht om het medisch personeel te controleren; 

Vanaf een half uur voor aanvang tot een uur na einde van het evenement dient de medische hulpverleningsorganisatie 
aanwezig en operationeel te zijn. 

40. EHBO-post en materiaal 
Op het evenement dient minimaal één EHBO-post aanwezig te zijn. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 

Herkenbaarheid en bereikbaarheid 
• Duidelijk zichtbare verwijzing vanuit het gehele evenemententerrein met bij voorkeur internationale 

symbolen 

• Toegankelijk voor brancard en ambulance  

Post 

• Een overdekte, verwarmde en afsluitbare ruimte 
• Er dient een 220V aansluiting, licht en stromend drinkwaterte zijn (ten behoeve van behandeling en 

handhygiëne) 
• De ruimte dient schoon te zijn en de ondergrond verhard 
• Apart toilet beschikbaar met handenwasgelegenheid water en zeep/papieren handdoekjes 
• Een aparte chill-outruimte 
• Een gecertificeerde beveiliger bij in de ingang van de EHBO- post 
• Mogelijkheid voor registratie van incidenten 
• Zoveel mogelijk uit het geluid geplaatst 

Uitrusting en inrichting 
• De ruimte dient permanent bemand te zijn 
• Eerstehulpkoffer met een standaarduitrusting volgens het Oranje Kruis inclusief AED 
• Instrumentarium conform LPA 8.0 
• Gratis drinkwater 
• Voldoende thermodekens tegen onderkoeling 
• Tafel(s), stoelen, brancard(s) 
• Om hygiënisch te kunnen werken: persoonlijke beschermingsmiddelen, naaldcontainer met UN-keurmerk bij 

aanwezigheid van ALS-hulpverlener, reinigingsmiddelen en door het CTGB toegelaten desinfectiemiddelen, 
afvalemmer 

• Communicatieplan/middelen, gsm/portofoon 
• Plattegrond van het evenemententerrein 

Na afloop van het evenement dient de evenementorganisatie of de EHBO-organisatie de registratie van de  
hulpverlening ter beschikking te stellen aan de GHOR: evenementenadvies(a)ghorasd.nl 

41. Calamiteiten en aan-afvoerroute 
Voor ambulances dient de EHBO-post te allen tijde goed bereikbaar te zijn. Hierbij is van belang dat een vrije aan- en 
afvoerroute aanwezig blijft. Indien de ondergrond onverhard is, zijn aanpassingen (bijvoorbeeld met behulp van 
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rijplaten) een voorwaarde. De aan- en afvoerroute van de EHBO-post dient tevens aan te sluiten op de 
calamiteitenroute. In het veiligheidsplan/draaiboek van de organisatie dient deze calamiteitenroute duidelijk te zijn 
aangegeven door middel van een tekening en een beschrijving van de route. 

De calamiteitenroute mag geen onderdeel zijn van een ontruimingsplan om tegengestelde verkeersstromen te 
voorkomen. De calamiteitenroute dient altijd vrij gehouden worden ten behoeve van de nood- en hulpdiensten. 

42. Ambulancehulpverlening 
Bij medische spoed kan via het landelijke alarmnummer 112 ambulancehulpverlening 
aangevraagd worden. Voor intercollegiaal overleg of aanvragen van minder spoedeisend 
vervoer, kan gebeld worden met de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) op 088-0129890. 
Voor aanvang van het evenement kan de leidinggevende van de medische hulpverleningsorganisatie zich tevens 
inmelden via dit nummer bij de MKA. 

43. Meteo 
In verband met eventuele extreme weersomstandigheden (zoals harde wind, hevige neerslag, onweer, hitte) is het 
advies aan de organisatie, om voorafgaand aan- en tijdens het evenement de meteorologische situatie te monitoren. 

Bij een dreigende situatie is het van belang dat de organisatie tijdig afstemt met de hulpdiensten overte nemen 
beslissingen. Denk hierbij aan het organiseren en bieden van handelingsperspectieven, het stilleggen, beëindigen of 
ontruimen van het evenement. In het veiligheidsplan/draaiboek dienen de relevante weerscenario's uitgewerkt te 
worden. 

44. Technische Hygiëne 
Tijdens het evenement bestaat het risico voor overdracht van infectieziekten ten gevolge van een slechte hygiëne.  
Ten aanzien van technische hygiënezorg worden door het LCHV te nemen maatregelen aanbevolen. De onderdelen  
die voor dergelijke maatregelen in aanmerking komen op dit evenement zijn: sanitaire voorzieningen, tijdelijke  
drinkwatervoorziening, horeca en afvalverwerking.  
Sanitaire voorzieningen 
Op elk evenement moeten voldoende toiletten aanwezig zijn. Factoren die van belang zijn voor het bepalen van het 
benodigde aantal toiletvoorzieningen zijn: 

4»;. Horeca: 
Op veel publieksevenementen zijn tijdelijke eetgelegenheden aanwezig. U bent vanuit het Warenwetbesluit 
wettelijk verplicht maatregelen te nemen die de kans verkleinen dat medewerkers en bezoekers ziek worden van 
bedorven eten en drinken. In Hygiënecodes staan voedselveiligheidsmaatregelen die voor alle stadia van 
voedselverwerking gelden; van het kopen of ontvangen tot het bewaren, het bereiden en het serveren van eten en 
drinken. Hygiënecodes zijn een praktische uitwerking van de HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points; een 
systeem om de voedselveiligheid te beheersen). Met behulp van een goedgekeurde Hygiënecode kunt u voldoen 
aan de wettelijke voorschriften van voedselveiligheid. Voorbeelden van goedgekeurde en veelgebruikte 
Hygiënecodes op evenementen zijn de Hygiënecode voor de horeca en de Hygiënecode voor de contract- en 
inflightcatering. Een overzicht van alle goedgekeurde Hygiënecodes vindt u op de website van de toezichthouder, 
de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit: www.nvwa.nl. De NVWA is toezichthouder, de hygiëneadviseur van 
de GGD heeft een signalerende en adviserende rol en zal indien nodig de toezichthouder informeren. 
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• Bepaal volgens welke Hygiënecode(s) er op uw locatie wordt gewerkt. Zorg dat de gekozen code alle 
voedselprocessen tijdens het evenement dekt. 

• Zorg dat iedereen die betrokken is bij voedselprocessen volgens de gekozen Hygiënecode werkt. 
• Voldoe aan de hygiëne en inrichtingseisen van mobiele bedrijfsruimten. 

Via onderstaande link zijn de eisen ten aanzien van de hygiëne en inrichting van mobiele bedrijfsruimten; het 
verplichte voedselveiligheidsplan en eisen temperatuur levensmiddelen in te zien. 
http://www, nvwa.nl/onderwerpen/regels-voor-ondernemers-eten-en-drinken/dossier/vrijmarkten-en-
evenementen/belangrijkste-eisen-levensmiddelen 

46. Afval: 
Afval kan een bron van ziektekiemen zijn. Bovendien trekt afval dierplagen aan. Daarom moet de opslag en afvoer 
van afval aan bepaalde eisen voldoen. 

• Leeg afvalemmers voldoende vaak, maar minstens één keer per dag. Sluit de zakken goed en bewaar ze in 
gesloten afvalcontainers op een aparte afvalplaats. 

• Houd de opslagplaats schoon, zodat er geen ratten of andere plaagdieren op af komen. Plaats geen afval 
naast afvalcontainers. Zorg dat het afval wordt opgehaald voordat de (laatste) container overvol is. 

• Verschoon damesverbandcontainers in de damestoiletten dagelijks. Worden de containers geleegd door 
een leverancier? Spreek dan een geschikte termijn af. 

• Verzamel dierlijke afvalstoffen, zoals mest, gescheiden van het overige afval en zorg dat bezoekers hier niet 
mee in aanraking komen. 

SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
47. de vergunninghouder moet in het bezit zijn van een door het stadsdeel goedgekeurd afvalplan. De 
vergunninghouder moet zich houden aan de afspraken die in dit afvalplan zijn vastgelegd; 

48. uiterlijk twee weken voor de aanvang van het evenement moet de vergunninghouder in bezit zijn van een 
door de burgemeester goedgekeurd veiligheidsplan. De afspraken zoals verwoord in het veiligheidsplan moeten 
door de vergunninghouder worden nageleefd; 

BRENGT HET VOLGENDE ONDER DE AANDACHT: 
• Het handelen in strijd met bovenstaande voorschriften leverteen 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. 

• Voor het hebben of plaatsen van voorwerpen op, aan of boven de openbare weg is een objectvergunning of 
opbreekontheffing nodig ingevolge artikel 4.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (inlichtingen: sector 
Openbare Ruimte, afdeling Dienstverlening, Vergunningen en Evenementen, Amstel 1. Op werkdagen tussen 
09.00 en 17.00 uur telefonisch te bereiken op nummer 14020); 

• Voor het hebben of plaatsen van voorwerpen op, aan of boven de openbare weg is precario verschuldigd 
(inlichtingen: Dienst Gemeentebelastingen, tel. 020-799 39 35)-
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Bijlagen 
Bijlage i 
Bijlage 2 
Bijlage 3 
Alle bijlagen zijn onlosmakelijk onderdeel van de vergunning. 

Aanvraag, programma en plattegrond 
Veiligheidsplan, toelichting hekkenplan 
Afvalplan 

Namens de burgemeester van Amsterdam, 
M^t vrjend^Üjke groet, 

25 JUNI 2015 
30 

medewerker maatwerkvergunningen 
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ee eens? 

e ^ b het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar 
^ n a l ^ n . Als datum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift. 

S tM^uw bezwaarschrift naar: 
De burgemeester van Amsterdam 
T.a.v. Directie Juridische Zaken 
P o s t b u s 2 0 2 

1000 AE AMSTERDAM 
Of per mail naar: bezwaarenberoep(a)amsterdam.nl 

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 besluit waartegen u bezwaar 
maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist. 

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 kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook 
meer informatie. 
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Bijlage I 

Voorwaarden Dienst Milieu en Bouwtoezicht 

Aggregaten 
Om eventuele bodemvervuiling tegen te gaan moeten zowel de aggregaten als de olieopslag zijn opgesteld boven een 
lekbak. 

Om overlast te voorkomen moeten aggregaten, zo goed als redelijkerwijs mogelijk is, op het terrein worden geplaatst 
waar deze het verst verwijderd zijn van woningen. 

Brandblusmiddelen 
Teneinde een begin van brand doeltreffend te bestrijden, zijn op het evenemententerrein, vooral op die locaties waar 
etenswaren worden gefrituurd of met "open vuur" worden bereid, voldoende goedgekeurde, mobiele 
brandblusapparaten aanwezig. 

Frituurtoestellen 
Een frituurtoestel is thermisch zodanig beveiligd dat de temperatuur van het bakmedium niet boven 200°C kan 
oplopen. Nabij een frituurtoestel is voor iedere frituurbak een passend metalen deksel aanwezig waarmee de bakken 
ingeval van brand worden afgedekt. 

Overig (algemeen) 
Aan alle op het evenemententerrein werkzame personen, waaronder het personeel van derden, moeten toereikende 
instructies zijn verstrekt die voorkomen dat de (milieu)voorschriften uit de vergunning worden overtreden. 

10 
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Bijlage II 

Brandveiligheidsvoorwaarden voor het houden van een straatfeest 

1. Bij het plaatsen van podia, kramen, attracties zoals springkussens e.d. dient men rekening te houden met het 
kunnen passeren van brandweermaterieel (minimale doorrijdbreedte 3,50 meter, hoogte 4,20 meter); 

2. Het is verboden podia, kramen, attracties zoals springkussens e.d. op zodanige wijze te plaatsen dat de 
Brandweer in het onmiddellijk gebruik van de brandkranen wordt belemmerd; 

3. Elektriciteitskabels dienen zodanig te zijn bevestigd, dat niemand ermee in aanraking kan komen of over kan 
struikelen; 

4. De aanwijzingen, gegeven door ambtenaren van de Brandweer met betrekking tot de veiligheid, moeten stipt 
worden opgevolgd. 

11 
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X Bijlage III 

Brandveiligheidsvoorwaarden voor het bakken op de openbare weg 

et is verboden de kraam op zodanige wijze te plaatsen dat de Brandweer in het onmiddellijk gebruik van de 
brandkranen wordt belemmerd. 

2. Bij het plaatsen van de kraam dient men rekening te houden met het kunnen passeren van brandweermaterieel 
(minimale doorrijdbreedte 3.50 meter, hoogte 4.20 meter). 

3. Nabij de kraam mogen voor bewaring van propaan of butaan ten hoogste 2 flessen met een gezamenlijke inhoud 
van 60 liter aanwezig zijn. 

4. Op de butaan- of propaanfles moet een drukregelaar aanwezig zijn. 

5. Een butaan- of propaanfles moet door de Dienst voor het Stoomwezen op zijn sterkte gunstig zijn beoordeeld en 
van een door deze dienst erkend geldig keurmerk zijn voorzien. 

6. Een butaan- of propaanfles, waarvan de goedkeuring door de dienst voor het Stoomwezen niet of volgens de 
ingeponste datum meer dan 10 jaar geleden heeft plaatsgevonden, mag niet in of nabij de kraam aanwezig zijn. 

7. De leiding van de butaan- of propaanfles naar het verbruikstoestel moet zijn samengesteld uit een flexibel 
gedeelte, met een lengte van ten hoogste 200 cm, bestaande uit propaanbestendige slang, die door middel van 
deugdelijke klemmen aan de drukregelaar en het verbruiktoestel is verbonden. 

8. Een bakoven moet zijn voorzien van een goed functionerende thermostaat of een andere beveiligingsregeling die 
bij oververhitting van de olie of het vet, automatisch de gastoevoer stopt. 

9. Nabij elke bakpot in de bakoven moet een passend metalen deksel aanwezig zijn, om bij het in brand geraken van 
de inhoud,deze te kunnen afdekken. 

10. Een bakoven moet op een onbrandbare en de warmte slecht geleidende ondergrond worden geplaatst. 

11. In de kraam dient ten minste één blustoestel (poederblusser - inhoud 7 kg / koolzuursneeuwblusser - 6 kg/) 
aanwezig zijn. Het blustoestel moet op een direct bereikbare plaats zijn aangebracht en voor onmiddellijk gebruik 
gereed zijn. Het blustoestel moet ten minste één keer per jaar door een deskundige op de goede werking worden 
gecontroleerd. 

12. De aanwijzingen, gegeven door ambtenaren van de Brandweer met betrekking tot de veiligheid, moeten stipt 
worden opgevolgd. 

13. Het gebruik van LPG anders dan brandstof voor de verbrandingsmotort .b.v. de voortstuwing van een 
motorvoertuig is ten strengste verboden. 
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Betreft: Evenementenvergunning Correspondentienummer: 201S-0403036 

Registratiedatum: 05/14/2015 15:54:14 1 
Hoe wilt u uw naam en adres invullen? 

Geef aan wat u wilt indienen: 

Ik wil de gegevens zelf invullen. 
Een exacte herhaling van een evenement melden of 
daarvoor een vergunning aanvragen. Ik heb hiervoor 
vorig jaar al een melding gedaan of een vergunning 
aangevraagd. 

Herhaald evenement 
Gegevens vorig evenement 
Wat was de begindatum van het evenement waarvoor u 
eerder een melding hebt gedaan of een vergunning hebt 17-8-2014 
aangevraagd? 
Gegevens nieuw evenemen 
Naam van uw evenement; 
Locatie van uw evenement 
Straat en nummer: 
Buurt, wijk en stadsdeel: 

Coördinaat van de locatie 

Toelichting: 
Evenementent 
Wanneer vindt het evenement dit jaar plaats? 
Startdatum: 
Einddatum: 
Zijn de tijden op alle dagen hetzelfde? 
Alle dagen 
Op- en afboi 
Wanneer begint de opbouw van het evenement? 
Wanneer bent u klaar met afbouwen? 
Bent u aan het op- of afbouwen tussen 22.00 en 08.00 
uur? 

Zeedijk 
Kop Zeedijk, Burgwallen-Oude Zijde, Centrum 
X: 121848 
Y: 487684 
Hele Zeedijk. Van Prins Hendrikkade tot Nieuwmarkt 

Meerdere dagen, aaneengesloten 
16- 8-2015 
17- 8-2015 
Ja 
11:00 -23:30 

16- 8-2015 om 08:00 uur 
17- 8-2015 om 23:30 uur 

Ja 

Organisatie: 
KvK-nummer: 

Voornamen (voluit): 
Achternaam: 
Straat, huisnummer en huisnummertoevoeging: 
Postcode en plaats 
E-mail: 
Telefoonnummer: 
Extra telefoonnummer: 
Wilt u post over deze aanvraag op een ander adres 

Stichting Hartjesdagen 
34333168 
Meneer 
Johannes Antonius 
Dikker 
Prins Hendrikkade 53 
1012 AC Amsterdam 
stichtinghartjesdagen@gmail.com 
0614430451 
0653225780 
Nee ontvangen? 

Wij kunnen voor uw type aanvraag geen kostenschatting geven. Kijk in de veelgestelde vragen op 
http://vmw.amsterdam.nl "Wat kost een evenementenvergunning" voor de actuele tarieven. 

•t,:^ GGiTSS(5n1:e Amsterdam 

«»' 1- «.̂  Jl ïi-i ' i - « ' i C Ü 3 L i U ï { I 
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stichting HartjesdagAn 
Prins Hendrkkade 53 
1012 AC Amsterdam 

Amsicrdam. 29 maan 201S 
Haitfcsdaseo zondag 16 en maandag 17 augustus 2015 

Hel prachligc idee van W i n i Peters, dat wc vorig jaar al wi lden uitvoeren, paklten we weer op. 
Dc lafels waren vorig jaar ai enthousiast gcrcser\-eefd. De gemeente vond hei ook een goed plan. 
We wilden di l jaar ru im e>|5 t i jd hcgiiiiK-n inet de voorbereidingen. De vergunning nog niel 
aange\Taagd. 

160 nieter tafels (40 lafels van 4x2 mtr) o.a. le gebruiken vcxtr de huunhrunch. 
Tijdens de hruni l i Is IKM een niel-aaneengesloteii sluk lafels. maar hier en daar bl i jxen er doorloopjes. 
indien nodig voor een t>epaaid optreden worden de tafels wei aaneengesloten, door in de gaten 
praktikabels te plaatsen. Bi iv(»rbeeld b i | de Harties- en Qucensverkie/ing. 

De lafels staiui aan een kant van de straat («xlat hulpdiensten er langs kunnen) van de Oiofsluipei tol 
dc Kolk aan dc Roode Laarskanl. van de Kolk lot de bt»cht aan de Queen s Hcadkant cn na dc ixK-ht 
aan iW kan van Cafe °t Mandje. 
Totaal loopt van over de geiiele Zeedijk. Met uitzondenng \ M \ de liochl en het sluk Olofskapel - l 'H -
kade. omdat dc straat daar smaller is. Opstelling van de tafels wordt / o gedaan, dat de d<Kirgang alt i jd 
vr i j IS voor hulpdiensten. Tijdens optredens worden lange stukken tafels als podium gebruikt. (80 cm 
in hel midden van de tafels moet dus alt i jd s-rijgehouden worden. iiMxrt dus rekening gehouden 
worden bi j liet gebruik van tk' tafels.) 

V.x r A 's nachts bewaking / i j n . maar het is niet verstandig j c uiistall ing 's nachts builen te laten. 

Voorde len 

Tafets aan een kani van de straal dwingt Itel publiek zich n>eer le veispreideii 
Mooie manier om de retail mee te laten proritercn van de aanwezige be7x>ckers 
Kosten zi jn op le brengen uit dc vcdiuur van de tafels. 
Hel maakt van Haniesdaeen een heel biizonder evenement. 
Programma IviKH-lopig) 
Zaterdag 
Nachl van dc Konianliek 
Zondag 

4 
10.00 

II.00-1.VOO 
i.s.oü-iy.oo 
19.00-21(M) 

Maanila^: 
12.00-14.01) 
14.00-IX.00 
IH.tlO-

0| icning 
Drakendans 
Zeedijkk(H>r 
Huiinbrunch 
Oix-ia-ani 
Tafels le gchniiken diK» horeca 
l-.n detailhandel. 

n.i.b. 
op dc tafels 
op de tafels 
aan dc lafels 
piano's op de lafels 
gasten zillen aan lafeU 
lafel als marktkraam, eettafel, podium etc 

"f 
Op 2 ' ^ 

Inschrijven Manies A: Qucen'> 
Kandidaten lopen lan^s |u i \punicn 
1 atels te gebruiken door horeca. 
Detailhaiulel. bewoners, kinderen 

Olofskapel ' 
kandidaten li>|vii i ip ik' laleK 
gasten zitten aan talels 
tafel als moii^tkr.iam. eettafel, podium etc 



Tafel te huur door horeca, detailhandel, bewoners (huur van één kant van de lafel -aan de kant van je 
bedrijf- voor twee dagen is 150.- ex btw.) 

Je kunt meerdere tafels huren. 

/ / 

Je kunl tafels huren en 
beschikbaar stellen voor 
)e buren (bewoners). 

Je kunl een lafel verderop 
in dc straat huren. 

Je kunt je tafelt s) 
aankleden /o.iK )e will. 
mits je rekening houdi 
met optredens (80 cm 
middenbaan vrijhouden) 
en met de kans dat de hele 
tafel op zijn kant gezet 
moet worden als er iets 
aan de hand is. 

Wim Peeters 
inventariseert wie welke 
tafel(s) wil huren. Na 
inschrijving bij Wim 
ontvang je een factuur van 
de Slichting Hartjesdagen. 
Annemieke Bieringa zal 
mei hem meelopen, zodat 
iedereen de nieuwe 
straalmanager kan 
ontmoeten. 

Wim Peeters is bereikbaar  
op: 0651053604 en via  
paeliBfsSI 50zonnet.nl 

De puuuc VM dc uiek op d t u tekening u naci euct. Bs inawn hief en dur uleb btj en al. 
ILe.». H afhankeliilL van óe vntg en de vmane let plnau«. 
Veriuufi van drank en vwdsd aan de lalek mas alleen ipebeuren duuf bedn}V«n mei de |ujtfe vetgufwiini^n 
Namens de Stichting Hartjesdagen. 
Diana van Laar 
Hans Dikker 
Roland Waasdorp 



ÉkANDWEER 

•O 
O 

/"^'k, Tussqn de tafels ver\vijderbare 
^ / N r praktikabels, om buiten prograunma 

/ aoorgangen te maken, 

f //^ 
(FM^/U^ 

yM0 ^ 

ram 

f 40 tafels 4x2 mtr 
% 8 praktikabels 1x2 mtr 
•5f Stegen moeten open zijn 

afzetting met verkeersregelaar en 
bord omlooproutes 

" • ^ ^ looproute 
vluchtroute 
nooddiensten 



Programma Hartjesdagen 2015 

Zondag 16 augustus 

10.00 Opening, Drakendans en Zeedijkkoor 

11.00-13.00 Buurtbrunch 

15.00-19.00 Opera aan Tafel 

19.00-23.00 Straatfeest en muzieklint 

19.00-23.00 (en waar mogelijk ook tussen het programma door). 

Tafels te gebruiken door retailers, horeca, buurtbewoners, kinderactiviteiten als marktkraam, eettafel, podium etc. 

Maandag 17 augustus 

12.00-14.00 Inschrijving Hartjes- en Queensverklezing In Olofskapel 

14.00-18.00 Jurering langs jurypunten 

18.00 Juryoverleg + Prijsuitreiking 

18.00-23.00 Straatfeest en muzieklint 

18.00-23.00 (en waar mogelijk ook tussen het programma door). 

Tafels te gebruiken door retailers, horeca, buurtbewoners, kinderactiviteiten als marktkraam, eettafel, podium etc. 



Bijlage 1 
Veiligheidsplan. 

BRANDWEER 
Amsterdam-Amstelland 

Afdeling Risicobeheersing 

Behoort bij brief : 251/Eta-2015 

Datum : 8-6-2015 

Hartjesdagen 2015 
zondag 16 en maandag 17 augustus 

Risico-inventarisatie 

Soort evenement: straatfeest voor buren en ondernemers 

Activiteit: 
Zondag 16 augustus (08.00-23.30) 
10.00 Opening, DrakencJans en Zeedijkkoor 
11.00-13.00 Buurtbrunch 
15.00-19.00 Met Opera aan Tafel 
19.00-23.00 Straatfeest en muzieklint 
Tafels te gebruiken door retailers, horeca, buurtbewoners, kinderactiviteiten 
(en waar mogelijk ook tussen het programma door). 

Maandag 17 augustus (10.30-23.30) 
11.00 Start markt 
12.00-14.00 Inschrijving Hartjes- en Queensverkiezing in Olofskapel 
14.00-18.00 Jurering langs jurypunten 
18.00 Juryoverleg + Prijsuitreiking 
18.00-23.00 Straatfeest en muzieklint 
Tafels te gebruiken door retailers, horeca, buurtbewoners, kinderactiviteiten 
(en waar mogelijk ook tussen het programma door). 

Doel: verbinden alle bewoners en gebruikers van de Zeedijk, d.m.v. 
eeuwenoud straatfeest De Hartjesdagen. 

Bezoekersprofiel 
Zondag 16 augustus 
Oudere, locale bewoners, operaliefhebbers 500 man 
Volksvermaak. 
Verkoop door locale retail en horeca aan tafels 

Maandag 17 augustus 
Idem 
+ gay community (vooral lokaal) 

Gerïieente Amsterdam 

Stadsdeel Centrum 

2 ^ JUNI 2015 



VenA/acht 1500 

Verkoop door locale retail en horeca aan tafels 

Ruimtelijk profiel 
Inrichting evenemententerrein en omgeving. Zie tekening. 
Tafels steeds aan de gunstigste kant vd straat om publiek optimaal ruimte te 
geven. 
Verspreid aanbod activiteit, waardoor publiek niet op een plek geconcentreerd 
wordt. 
Verbod op vergunde terrassen. 
Gehele straat afgelopen t.b.v. evenement. 
Omlooproutes worden bij afzettingen aangegeven. 
Straat begaanbaar voor hulpdiensten. 
Vrijwilligers voor verplaatsen tafels aanwezig. 

Organisatie 
Stichting Hartjesdagen, contact Hans Dikker. 
Ervaren organisatie (met dezelfde uitvoerders) Ervaring meer dan 10 jaar. 
Hans Dikker, Diana van Laar, Roland Waasdorp 

Dreiging 
Op grond van ervaring voorgaande jaren, geen reden voor bijzondere 
maatregelen. 
Stemming is altijd zeer vrolijk en gemoedelijk. Ondernemers houden onderling 
contact over mogelijke onruststokers. 

Volksgezondheid 
Drank en voedsel worden verstrekt door reguliere ondernemers met de juiste 
vergunning. 

Media 

Beperkt. Wordt ontmoedigd om toestroom mensen te voorkomen 

Nutsuitval 
Geen probleem (hoog zomer, lang licht) 
Indien noodzakelijk wordt het evenement eerder beëindigd. 
Beveiliging 
- 6 beveiligers met diploma voor bij de hekken. 
- 72 manuren op de zondag 
- 64 manuren op de maandag. 
- 2 wijkagenten die patrouilleren. Beide buurtregisseurs (Janssen, 
Oosterbaan) zijn al vroeg bij het plan betrokken en begeleiden tijdens het 
evenement. 
- 3 vrijwilligers van de politie academie. 
- eigen orde dienst van 4 man 
Ondersteuning wijkpolitle. 



Medische organisatie 
EBHO-organisatie nog niet def. Gegevens volgen, 
aantal personeelsleden van de café's heeft ehbo diploma, 
centrale EHBO-post NV Zeedijk 
EHBO-ers: elke dag 2 man 

Hygiëne 

Geen toiletunits nodig . in alle cafés zijn toiletten verspreid over de straat 

Brandveiligheid. 

- brandblussers in alle cafés' aanwezig en in de grotere een brandslang. 

- Geen podia aanwezig. 
- De tafels op de zeedijk worden door een calamiteiten ploeg ontruimd 

en opzij gezet. 
- Geen brandkranen aanwezig in het gebied. 
- De brandweerroute is op kaart gezet. 
- Omroeplijn door de straat om het publiek te waarschuwen. 

Calamiteiten 
Vechtpartijen. In eerste instantie de orde dienst en de wijkagenten 
lopen rond en kunnen direct gewaarschuwd worden. 

- Brand. De straat wordt opgedeeld in compartimenten. Vluchtroute 
worden aangegeven en omgeroepen. 

- Bommelding. Eerst contact met de politie om de identiteit van de 
bommelding vaststellen. In overleg gedeeltelijke ontruiming. 

- extreem weer. In de stad lijdt dat nooit tot gevaarlijke situaties wel tot 
volle cafés. 

- Ongeval. EHBO contact. Voor ambulance wordt de ambulance goed 
doorgesproken met de contactpersoon. De straat is via 5 ingangen te 
bereiken. Orde ploegen zorgen voor straatgedeelte vrijmaken, zonodig 
tafels kantelen om route vrij te maken. 

Preventie alcoholmisbruik 
- alcohol wordt vanuit de cafe;s en restaurants geschonken door 
gediplomeerd personeel. Er wordt op toegezien dat geen zelf meegebrachte 
waren/dranken worden genuttigd. Huisregels worden aan de toegangspunten 
van het evenemententerrein aangegeven. 
- zonodig wordt de wijkagent betrokken. 
- druksgebruik is niet van toepassing 

Crowdmanagement en ontruiming. 

- het evenement wordt gespreid over de hele Zeedijk. Hierdoor logische 
spreiding van bezoekers 

- de grootste drukte was voorheen op De Kolk. Hier komt geen podium 
zoals in vorige jaren. Ook worden hier geen tafels geplaatst. 



De queenswalk ( verkiezing) gebeurt op een ander gedeelte van e 
straat. 
de tafels komen in 4 gedeelten in de straat, zodat het publiek 
verspreid wordt met ruimten er tussen om uit te wijken naar stegen als 
men het te druk vindt. 
De Geldersekade is een ideale omlooproute als men de drukte wil 
mijden. 
Op maandag wordt veel minder publiek verwacht dan in vorige jaren 
toen de queensverkiezing op zondag was. 
Het evenement wordt niet op grote schaal gepromoot. Alleen op locale 
schaal en via relatienetwerken. 
De evenementen worden aangeduid. 
Bij extreme drukte kunnen bepaalde delen van de straat afgesloten 
worden door de ordediensten. 
Deelsgewijze ontruiming .(de straat wordt in 4 delen gedeeld )door 
orde diensten en politie. 

Bereikbaarheid 
- tijden en plaatsen van de afsluitingen op de kaart aangegeven. 
- Hekkenplan op kaart aangegeven. Extra hekken aanwezig voor gedeelte 
afsluiting bij ontruiming of afsluiten voor bezoekers als het te vol wordt, 
-parkeren nvt 
- calamiteiten routes worden aangegeven op de weg en verspreid onder 
personeel. 
- orde ploeg is geïnstrueerd in het zonodig vrijmaken van de weg door de 
tafels te kantelen. 
- s nachts wordt dat zo wie zo gedaan en is er bewaking. 
- omrijroute voor de auto en fiets op de Geldersekade worden aangegeven. 

Communicatie 
- buurtbewoners worden via e-mail, website en brieven op de hoogte 

gebracht. 
- posters kondigen het feest aan + programma en nood nummers. 

- flyers voor bezoekers. 
- omroep installatie met luidsprekers door de straat. 
- Stickers op fietsen die voor het evenement er niet mogen staan. 
- Eigen personeel wordt gebriefd en voorzien van portofoons. 
- lijst van contactpersonen en tel nummers. 
- een contactnummer dat bij overbezetting wordt doorgezet naar 
andere organisatoren. 

Coördinatieteam 
- coördinatieteam met als contactpersoon straatmanager. 

Plattegronden 
locatie tafels( zie tekening) 
locatie piaskruizen ( nvt) 
EHBO post ( Nv Zeedijk) 



Horeca (nvt) 
Brandblussers( nvt) 
Calamiteiten route( zie tekening) 
Vluchtroute( zie tekening) 
Opstelplaatsen( op Nieuwmarkt) 
Organisatie post, centrale regie (Café 't Mandje) 



Bijlage 1-b 

Toelichting hekkenplan: 

1. Zeedijk/Warmoestraat 
a. zondag 1 beveiliger; 12.00-18.00 
b. maandag 2 beveilgers 09.00-22.00 

2. Zeedijk/Korte Stormsteeg 
a. zondag 1 beveiliger; 12.00-18.00 
b. maandag 1 beveilgers 09.00-22.00 

3. Zeedijk/Stormsteeg 
a. zondag 1 beveiliger; 12.00-18.00 
b. maandag 2 beveilgers 09.00-22.00 

4. Stormsteeg/Geldersekade 
a. zondag 1 beveiliger; 12.00-18.00 
b. maandag 1 beveilger 09.00-22.00 

5. Zeedijk/Nieuwmarkt 
a. zondag 1 beveiliger; 12.00-18.00 
b. maandag 1 beveilger 09.00-22.00 

Sd» 
BRANDWEER 
Amsterdam-Amstelland 

Afdeling Risicobeheersing 

Behoort bij brief : 251/Eta-2015 

Datum : 8-6-2015 

Ons lijkt bew/egwijzering op de toegangspunten, om drukte op de Kolk te vermijden, aan te 
bevelen. (Borden bij de afzethekken en op de routes OZAchter > Spooksteeg en Gelderse Kade > 
Stormsteeg.) 

EHBO-ers 

a. zondag 2 EHBO-ers; 12.00-18.00 
b. maandag 2 EHBO-ers 09.00-22.00 



, R e i r t i ^ r i g 

Jaoob BontwtpiMU 11 
1018 PL Amïlerflam 

Postbus 202 
1000AE Amtt.rdarr, 

r»W(ion 02a S51 
Fa«020 551 9514 
Caicenirurri 14020 
«iww c«nirum amsterdam nl 

X 
X 
X 
c 

Gemeente Amsterdam 

Stadsdeel Centrum 

Aanvraag fo rmu l ie r a fva lp lan 

Bij <}e aanvraag e«n evttnementvergurming moet esn afvalplan worden 

aangevraagd Bi) ««n klein evenemenl (< 500 bezoekers) uiterlijk 8 weken voor 

aanvang en b'J de overige evenementen !> 500 t>e;oekers) uiierkjk 12 weken 

voor aanvang var het evenemenl 

Heeft L hierover vragen dan kunl ii contact opnemen mat een van de teamleiders 

evenementen van de Reinigng op nummer ü2ü - 55' 9555. 

Orqanisat c aanvrager 

Coniactpersoor 

Adres 

Postcode 

Teletoon (vast) 

E-mailadres 

Startdatum eventmeni 

sMaven* aanvrager 

lr\\/Li HêMjM^ til 
{012 W(;onsl.ials 

Teletoon (mo.>.ei) o6i(j(/.ioQ€i(oSsMiSiéo) 

O m s c h r i j v i n g evenemen t  

2 0 l ( ) A ^ O j ^ 6 1 ^ Einddalum evenement 

Verwacht aantal t>«2oekers op hei n klem  
hOOO>eount < 500 bezoeker» 

UoQl'aard van hel evenement 

IC/i i iddelgrooi 
50b-<2OO0 bezoekers 

'S\ groot 
2000-<5000 bezoekers 

D • 
5000-* 10000 bezoekers > 10.000 bezoekers 

Verwacht soort étival tijdens hel 
evenement 

A f va lp reven t i e H . V . t C 8 t ö f \ 0 ^ J 

Welke preventieve maatregelen i Plaatsen van afvalpunten op de looproute of rondom het evenemenl 
neemt de vergunninghouder ter 
voorkoming van het ontslaan van . ) Geven van voorlichting aan Dczockcrs van oen evenement (zie bi|voort>oeld 
rwcrfafval liidens hel r^venempr.l'' www nederlandschoon nl ol www centrum amsterdam nl'smartside dws' ' idi395). 

Let op Met getKuiK van ecobekers met een staliegelosysteem van 1 euro tijdens het 
evenement is verplicht gesteld 

GemsentG Art^sterdam 

Stadsdeel Centrum 



Rein igen van het e v e n e m e n t e n t e r r e i n 

\Afie IS verantwoordelijk voor het 
opruimen /an zwerfafval op het 
vergunde evenementterrein pkjs 
het gebieo met een radius van 26m 2 " ^ ' . * J ? ^ . " . n ' ' , ^ ' ^ . ' 
rondom dit terreir gedurende het 
e venement? 

] N V t want het evenement duurt idag 
De v«rgunrur>ghouder van fiel evenemenl zorgt er zelf voor Hei eve'^emant 

hierop door de Re nigir>g van hel stadsdeel Cenlrum is 
lur 

'3 Oe Reiniging van stadsdeel Centrum zorgt voor het opruimen van zwerfafval 
tijdens het evenement Dtl zi)n dagen 

De reguliere afvalbakken worden 
standaard 2x per dag geleegd doo- Li De vergunninghouder van hel everemem wil een hogere ledigmgfreguentie. 
de Reiniging »an stadsdeel namelijk x per dag extra. 
Cenlrum 

Vilt» is verantwoordelijk voor hel 
opruimen van het zwerfafval op het 
vergunde evenernentterrein plus 
het gebied mat een radius van 25m 
rondom dit terrein na af loop van 
het evenemenf 

Wie voert hal afval af na afloop van 
het evenement? 

f f Oe vergunnir>ghouder van het evenement 
Oe vergunninghouder huurt hiervoor een derde in  

- i De vergunninghouaer huurt hiervoor de Reiniging van stadsdeel Cenlrum m 

l ^De vargunninghoudei voert het afval al 
. 1 De vergunninghouder huurt hiervoor een derde i r . 
n De vergunninghouder huurt hiervoor de Remiging van stadsdeel Centrum in 

Als het afval niet wordt afgevoerd dan zal de Reiniging van stadsdeel Centrum dit  
doen. De kosten hiervoor worden bij de vergu-ininahouder in rekening gebracht 

l e Gti 

Maak een keuze uit de volgende  
opltvennomenien 

Akkoord Reiniging 

Oa vergunnirtglioudef van het 
evertemenl huurVkoopt de 
volger>de oD)ecten van stadsdeel 
Centrum 

De vergunninghouder van het evenement leven bovengerwentd gebted na afloop 
van het evenement voldoende schoon op Of «r voldoende is schoongemaakt, 
wordt door de Reiniging bij opievenng beoordeeld De verschUlertda 
oplevermomenten worden hieronder weergegeven 

Kleine evenementen (< dan 500 t>azoekers) 2 uur na afloop evenement 

l^k^iodelgrote evenementen (500-2000 bezoekers) 4 uur na afloop •venemenl 

I Cïrote evenementen (> 2000 bezoekers) 6 uur na afloop evenemenl 

: I Ligl het oplevemKwnent tussen 22 00 en 06 00 uur. dan zal het opleveren an 
beoordelen om 07 00 uur plaalatiinifen. 

Fac l l l ta i ra noogal i jkhedan van de Ra in i g i ng van e tadadee l C e n t r u m 

• t>ezems 
• . .aciteppen 
U De vergunninghouder koopi gekleurde vuilniszakken Voor afval van «en 
evenemenl is het niet toegestaan om de standaard gnjze huisvuilzakken le 
gebruiken 
Zi alvalpunten De alvalpuniHn /ijr. u**wM'tk1 r»fi de volgenrle Inraties 

Datum 

Vo l led ig 

Plaats. 

ge lezen , l n g e v u M ' ] 0 ^ i ( > ( o p r c < M f V ^ * t ^ 

Naam ajnvtarje: 

Handtekening aanvrager 


