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onderwerp aanvraag vergunning geluidswagen.
bijlagen)

HC DENEKAMP

ons kenmerk 15276
afdeling algemene en juridibehandeld door sche zaken,
H. Perik.
oldenzaal
29 november 1983.

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uu/ bovenvermelde brief
betreffende nevenvermeld onderwerp.
De behandeling van uw verzoek zal wellicht enige tijd vergen,
omdat dezerzijds adviezen moeten worden ingewonnen.
Vanzelfsprekend ontvangt u antwoord, zodra dit mogelijk is.
Voor het geval u binnen één maand na dagtekening van deze ontvangstbevestiging geen antwoord hebt ontvangen, kunt u zich, zo u dat nodig
oordeelt, terzake in verbinding stellen met bovengenoemde behandelend
ambtenaar.
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Datum 5 december 1983.

Verzonden

Onderwerp

'-6 DEC. 1983

geluidswagen.

Raadhuisplein 1
Corr.-adres:
Postbus 30
7650 AA TUBBERGEN

Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief verlenen wij u hierbij
vergunning voor het rondrijden met een geluidswagen door deze gemeente
op donderdag 6 en zaterdag 8 januari a.s. van 09.00 uur tot 19.00 uur.
Aan het verlenen van deze vergunning verbinden wij de volgende
voorwaarden:
1. Aanwijzingen van de politie dienen stipt en onmiddellijk te worden
opgevolgd.
2. Indien een standplaats wordt ingenomen mag de geluidsinstallatie niet
in werking zijn.
3. Vanuit de rijdende geluidswagen mogen geen pamfletten worden uitgereikt.
4. Na 19.00 uur is het niet meer toegestaan de geluidsinstallatie van
de geluidswagen in werking te hebben.
5. De houder van deze vergunning is verplicht de schade, die hij door
het gebruik van deze vergunning aan de gemeente toebrengt, te vergoeden en dient voorts de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen
teneinde te voorkomen dat de gemeente, dan wel derden, als gevolg van
het gebruik van deze vergunning schade lijden.
Wij vertrouwen erop dat u van deze voorwaarden goede nota neemt en
voor stipte naleving zult zorgdragen.
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TUBBERGEN,
de burgemeeste

Administratieve Rechtsyiaak UvirheidsbeschikOp gro
kingen (Wet ^ROBf kan tegen deze beschikking bezwaar worden gemaakt binnen dertig dagen na de verzenddatura van deze beschikking
(brief). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college
van burgemeester en wethouders van Tubbergen, postbus 30, 7550 AA
Tubbergen.
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Verzocht wordt in uw antwoord datum, afdeling en nummar van deze brief te vermelden.

