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Naar aanleiding van uw bovenaangehaald verzoek verlenen wij u hierbij
privaatrechtelijke toestemming tot het aanbrengen van graszoden op het
verlaagde gedeelte van Plein 1944 gedurende de periode van 6 juni tot en
met 8 juni 2003 als een “ludiek herinrichtingsplan” van dit plein.
Wij verbinden hieraan de volgende voorwaarden:
1

De op het evenementenplein aanwezige putten dienen afdoende te worden
afgeschermd
2 Alle bevelen en aanwijzingen van gemeentewege en/of Politie in het
belang van openbare orde en/of veiligheid gegeven, dienen
onmiddellijk en stipt te worden opgevolgd. Deze toestemming dient op
eerste verzoek van deze ambtenaren ter plaatse ter hand te worden
gesteld.
1. Wij gaan er van uit, dat de omliggende bedrijven vooraf omtrent een
en ander zijn ingelicht en dat deze geen bezwaar hebben tegen
bedoelde activiteiten. Zo moet het aanwezige terras van de IJssalon
ongehinderd kunnen blijven functioneren.
2. Met de organisator van de boekenmarkt, dhr. M. van de Wal, telefoon
3784237 of 06 53539432 dient u tot overeenstemming te komen omtrent
het medegebruik van het evenemententerrein.
5 U dient zorg te dragen voor een ordelijk verloop van uw activiteiten.
Na afloop van de activiteiten dient het pleingedeelte en de
onmiddellijke nabijheid geheel schoon te worden opgeleverd.
1. U bent verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen
teneinde te voorkomen dat de gemeente dan wel derden tengevolge van
het aanbrengen of de aanwezigheid van de graszoden schade lijden.
7 U dient de Gemeente Nijmegen te vrijwaren voor aanspraken of
schadeclaims van derden als gevolg van deze activiteiten. Eventuele
schade als gevolg van deze activiteiten aan gemeente-eigendommen
dient op eerste aanzegging binnen de daarbij te stellen termijn aan
de Gemeente Nijmegen te worden vergoed.
8 U dient zich in uw activiteiten en uitingen te onthouden van
discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, ras, geslacht, burgerlijke staat, seksuele voorkeur of
welke grond dan ook.
Onder discriminatie wordt in dit verband niet begrepen onderscheid
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ter opheffing van maatschappelijke achterstand.
In geval van brand of calamiteiten mogen er geen brandkranen of droge
stijgleidingen worden geblokkeerd. Bij eventuele brandbestrijding van
de gebouwen aan de noordzijde van Plein 1944 zal dit in principe
vanaf de Scheidemakershof gebeuren. Op deze locatie worden hiervoor
zogenaamde brandweerpalen geplaatst teneinde de bereikbaarheid voor
brandbestrijdingsvoertuigen te garanderen. De kosten van de plaatsing
van deze palen worden u mogelijk in rekening gebracht.

Met vriendelijke groet,
namens Burgemeester en Wethouders,
A.J.M. Sterk, plv. bureauchef Regulering

