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Onderwerp: standplaatsvergunning.

Burgemeester en Wethouders van Denekamp;
gelezen het verzoek van de heer J. Hermelink, Hopmanstraat 11,
alhier, namens de Rijwiel Toer Club Twente om vergunning tot het
innemen van een standplaats voor de verkoop van o.a. zwak-alcoholische
drank i.v.m. een te houden wielerveldrit op 31 december a.s. in de
nabijheid van het terrein 't Goor;
overwegende, dat geen omstandigheden bekend zijn, die aanleiding
geven tot het weigeren van deze vergunning;
gelet op artikel l8 van de Algemene Politieverordening voor de
gemeente Denekamp;

besluit e n
aanvrager vergunning te verlenen om op 31 december a.s. langs het parcours op het recreatieterrein "'t Goor" een standplaats in te nemen
middels een tent, onder de volgende voorwaarden en bepalingen:
1. de vergunninghouder vrijwaart de gemeente Denekamp voor alle mogelijke
aanspraken op schadevergoeding, waartoe het verlenen en gebruik
maken van deze vergunning aanleiding mocht geven;
2. eventuele aanwijzingen van de politie dienen stipt en terstond te
worden opgevolgd;
3. het gebruikte terrein dient schoon te worden opgeleverd.

Denekamp, 16 oktober 1979.
Burgépeester en Wethouders voornoemd,
,burgemeester.
, secretaris.
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A.R.O.B.
Wy wijzen u er op, dat tegen deze beschikking ingevolge
artikel 7 van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (wet-A.E.O.B.) beroep open staat bij
de afdeling Rechtspraak van de Eaad van State.
Indien u beroep wenst in te stellen, moet u echter
eerst een bezwaarschrift indienen bij het orgaan dat
de beschikking heeft genomen, in dit geval dus bij
burgemeester en wethouders.
Dit moet gebeuren binnen 30 dagen na dagtekening van
de verzending van deze beschikking.
Het bezwaarschrift moet duidelijk aangeven welke bezwaren er tegen de beschikking bestaan.
Eventuele nadere inlichtingen over de te volgen procedure kunt u verkrijgen bij de afdeling Algemene Zaken
van het gemeentehuis*
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Vergunning wielerveldrit en
vergunning geluidsinstallatie.
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De burgemeester van Denekamp;
gelezen het schriftelijk verzoek van de heer J. Hermelink, Hopmanstraat 11, alhier, namens de Rijwiel Toerclub Twente om vergunning tot
het houden van een wielerveldrit op 31 december a.s., waarbij gebruik
gemaakt wordt van de volgende route: Berghummerstraat (start en finish),
zandkuil, rekreatieterrein 't Goor en de Dokter Hondelinkstraat;
gelet op het advies van de politie en het bureau openbare werken;
gelet op de artitelen 22 en 25 van de Algemene Politieverordening
voor de gemeente Denekamp;
besluit :
aanvrager vergunning
te verlenen voor het houden van de wielerveldrit
op bovengenoemde plaats, datum 31 december 19795 zulks onder de volgende voorwaarden en bepalingen:
1. de houder van de vergunning en de deelnemers van de wedstrijd doen
bij voorbaat afstand van alle aanspraken, welke zij tegenover de
gemeente Denekamp zouden kunnen doen gelden wegens schade, door
welke aard ook ontstaan en vrijwaren de gemeente Denekamp voor
alle aanspraken van of moeilijkheden met derden welke het gevolg
zijn van het gebruikmaken van de ontheffing;
2. alle schade, welke door het gebruikmaken van de vergunning wordt
toegebracht aan eigendommen of werken van de gemeente Denekamp of
van derden moet door en op kosten van de houder van de vergunning
op eerste aanschrijving van de betrokken eigenaar of beheerder,
binnen een door deze te stellen termijn en tot diens genoegen worden
hersteld;
3. alle voorschriften en aanwijzingen, die in het belang van het verkeer door bevoegde ambtenaren in verband met de wedstrijd'worden
gegeven moeten stipt worden opgevolgd;
k. de houder der vergunning draagt er zorg voor, dat tijdens de wedstrijd een voldoend aantal gediplomeerde E.H.B.O.-ers op het parcours aanwezig is;
3- de verkeersborden worden door het bureau openbare werken ter beschikking gesteld, waarna ze door de organisatie dienen te worden
geplaatst op de overeengekomen plaatsen;
6. op genoemde datum mag van de geluidsinstallatie gebruik worden gemaakt van 10.00 tot 18.00 uur.
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A.R.O.B.
Ik wijs u er op, dat tegen deze beschikking ingevolge
artikel 7 van de Wet administratieve rechtspraak
overheidsbeschikkingen (wet-A.R.O.B.), beroep open
staat bij de afdeling Rechtspraak van de Raad van State.
Indien u beroep wenst in te stellen, moet u echter
eerst een bezwaarschrift indienen bij het orgaan dat
de beschikking heeft genomen, in dit geval dus bij
de burgemeester.
Dit moet gebeuren binnen 50 dagen na dagtekening van
de verzending van deze beschikking.
Het bezwaarschrift moet duidelijk aangeven welke bezwaren er tegen de beschikking bestaan.
Eventuele nadere inlichtingen over de te volgen
procedure kunt u verkrijgen bij de afdeling Algemene
Zaken van het gemeentehuis.
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DENEKAMP

Onderwerp: Vergunning geluidswagen.

De burgemeester van Denekamp;
gehoord het verzoek van de heer J.B.G. Busscher, Oldenzaalsestraat 28, alhier, namens de Rijwiel Toer Club Twente, om
vergunning voor het gebruikmaken van een geluidswagen op 29
december a.s. ter ondersteuning voor een te houden wielerveldrit
op 51 december a.s.;
overwegende, dat geen omstandigheden bekend zijn op
grond waarvan de vergunning zou moeten worden geweigerd;
gelet op artikel 25 van de Algemene Politieverordening
voor de gemeente Denekamp;
besluit :
aanvrager de benodigde vergunning te verlenen onder de volgende
voorwaarden en bepalingen:
1. op genoemde datum mag slechts van deze vergunning gebruik worden gemaakt van 09-00 tot 18.00 uur;
2. eventuele aanwijzingen van de politie moeten onmiddellijk en
nauwkeurig worden opgevolgd;
3. aanvrager vrijwaart de gemeente Denekamp voor alle mogelijke
aanspraken op schadevergoeding, waartoe het verlenen van deze
vergunning aanleiding mocht geven.

Denekamp,17 december 1979,
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(Wet-A.R.O.B, z.o.z.)

A.R.O.B.
Ik wijs u er op, dat tegen deze beschikking ingevolge
artikel 7 van de Wet administratieve rechtspraak
overheidsbeschikkingen (wet-A.R.O.B.), beroep open
staat bij de afdeling Rechtspraak van de Raad van State,
Indien u beroep wenst in te stellen, moet u echter
eerst een bezwaarschrift indienen by het orgaan dat
de beschikking heeft genomen, in dit geval dus bij
de burgemeester.
Dit moet gebeuren binnen 30 dagen na dagtekening van
de verzending van deze beschikking.
Het bezwaarschrift moet duidelijk aangeven welke bezwaren er tegen de beschikking bestaan.
Eventuele nadere inlichtingen over de te volgen
procedure kunt u verkrijgen bij de afdeling Algemene
Zaken van het gemeentehuis.

