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Besluit op bezwaar  

GeachteluOMMINIMit,  

Naar aanleiding van het advies van de bezwaarschriftencommissie d.d.  
11 maart 2012 en het besluit van het College van Burgemeester & Wethouders  
d.d. 20 maart 2012 heb ik besloten:  

- bezwaarde kopieën te verstrekken van de aanmeldingen van  
studentenprotesten die gehouden zijn op:  

- 21 mei 2010  
- 30 november 2010  
- 10 december 2010  

- bezwaarde kopieën te verstrekken van de aanvraag evenementenvergunning  
met bijlage uittreksel Kamer van Koophandel van de Landelijke Studenten  
Vakbond voor studentendemonstratie van 21 mei 2010;  

- de overige stukken niet openbaar te maken en hiervoor bezwaarde te  

verwijzen naar het besluit dat wordt genomen op het door hem ingediende  

Wob-verzoek bij de regiopolitie Amsterdam-Amstelland.  

Voor de motivering van mijn beslissing verwijs ik u naar bijgevoegd advies van  
de bezwaarschriftencommissie. lk heb dit advies overgenomen en ten  

grondslag gelegd aan mijn beslissing.  

Ingevolge het bepaalde in art. 7:1 van de Awb kunt u tegen dit besluit een  
bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester van Amsterdam, Postbus 202  
1000 AE, Amsterdam. De termijn hiervoor bedraagt zes weken.  

Het stadhuis is bereikbaar per metro en tram (lijnen 9 en 14), halte Waterlooplein 
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Het indienen van een bezwaarschri ft  schort de werking van dit besluit niet op. 
Indien onverwijlde spoed dit vereist kan hangende de bezwaarschri ft-procedure 
een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de Voorzieningenrechter van 
de Rechtbank te Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam 

Hoogachtend, 

De bury emeester van Amsterdam, 

r. E.E. van der Laan 
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BEROEP BIJ DE RECHTBANK INGEVOLGE  
DE ALGEMENE WET BESTUURSRECHT  

Tegen de beslissing op een bezwaarschrift als bedoeld in artikel 8:1 Awb, kan door 
degene wiens belang bij deze beslissing rechtstreeks is betrokken, beroep worden  

ingediend bij de rechtbank. Dit beroep moet worden ingediend binnen zes weken na 
de verzending van de beslissing op het bezwaar (art. 6:7 Awb). Ingediend wil  

7 d r`1 D h • ^ Y'1 +\ / r] 	̂ n bil  1 1y  rechtbank  i"1 T Y1 n L /'1 T  bij  1 1 f r1 r 7 ^1 I'Y 1 Y ►  r1 1 r1  Nederland:  r1 ^ ^1 ^ r1 ^ tv • ^ ^ r  post  r+ 	r> > r r ^v ^v zeggen: ontvangen bi j de r echtbank o^, bi j  verzending. in Nederland: bei post bezon gd.  
Degene die beroep wil instellen, mag zich laten bijstaan door een advocaat of een  

door hem te machtigen persoon, maar dit is niet verplicht. 

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank te Amsterdam (sector 
bestuursrecht, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). 

Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. De griffier van de  

rechtbank zal de indiener van het beroepschrift wijzen op zijn verplichting om het  

verschuldigde griffierecht te voldoen en hem berichten omtrent de wijze waarop kan  

worden betaald. Voor de gevallen waarop deze bijlage ziet bedraagt het griffierecht  
€ 152,-- wanneer een natuurlijk persoon beroep instelt en € 302,-- wanneer een  
rechtspersoon beroep instelt. 

Als de rechtbank het beroep gegrond verklaart, houdt de uitspraak tevens in dat het 
door de indiener betaalde griffierecht door het bestuursorgaan wordt vergoed. In de  
overige gevallen kan de uitspraak inhouden dat het betaalde griffierecht geheel of 
gedeeltelijk wordt vergoed. 

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Wel kan de  

indiener van een beroepschrift zich wenden tot de voorzieningenrechter van de 
bevoegde rechtbank met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen. Van de 
indiener van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.  

Dit griffierecht bedraagt net zoveel als het griffierecht voor het indienen van een 
beroepschrift. De uitspraak van de voorzieningenrechter kan inhouden dat het  
betaalde griffierecht geheel of gedeeltelijk moet worden vergoed. 



BEROEP BIJ DE RECHTBANK INGEVOLGE  
DE ALGEMENE WET BESTUURSRECHT  

Tegen de beslissing op een bezwaarschrift als bedoeld in artikel 8:1 Awb, kan door  

degene wiens belang bij deze beslissing rechtstreeks is betrokken, beroep worden  

ingediend bij de rechtbank. Dit beroep moet worden ingediend binnen zes weken na  

de verzending van cle beslissing op het bezwaar (art. 6:7 Awb). Ingediend wil  

zeggen: ontvangen bij de rechtbank of, bij verzending in Nederland:  ter post bezorgd.  
Degene die beroep wil instellen, mag zich laten bijstaan door een advocaat of een  

door hem te machtigen persoon, maar dit is niet verplicht.  

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank te Amsterdam (sector  
bestuursrecht, postbus 75850 1070 A■A1 Amsterclam)  

1 n n }" ^1 ^'Í' ^ Yl ^`l i !J Yl C^ 1'1 1 J rl ^ f? .!1 n i-^ n r r^ ^ ^ r .-+ ^-^ r i -^•!^ i r. .^^ ^ ^ •^•^^ .. ,...^, .^, I,-.1 	, .. 	̂ 	i I : 	..1 	1'l _ griffier ^ ._ 	._ _1 ..• . 	in d ienen 	m een tael cepsci ii ii t is g iliiai eci il ve schuidigcl. De gr ii lier var i de  

rechtbank zal de indiener van het beroepschrift wijzen op zijn verplichting om het  

verschuldigde griffierecht te voldoen en hem berichten omtrent de wijze waarop kan  

worden betaald. Voor de gevallen waarop deze bijlage ziet bedraagt het griffierecht  

€ 152,-- wanneer een natuurlijk persoon beroep instelt en € 302,-- wanneer een  
rechtspersoon beroep instelt.  

Als de rechtbank het beroep gegrond verklaart, houdt de uitspraak tevens in dat het  

door de indiener betaalde griffierecht door het bestuursorgaan wordt vergoed. In de  

overige gevallen kan de uitspraak inhouden dat het betaalde griffierecht geheel of  
gedeeltelijk wordt vergoed.  

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Wel kan de  

indiener van een beroepschrift zich wenden tot cie voorzieningenrechter van de  
bevoegcle rechtbank met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen. Van de  

indiener van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.  

Dit griffierecht bedraagt net zoveel als het griffierecht voor het indienen van een  

beroepschrift. De uitspraak van de voorzieningenrechter kan inhouden dat het  

betaalde griffierecht geheel of gedeeltelijk moet worden vergoed.  



JIS-nummer: BZ 1.11.0409.001  

Advies van de bezwaarschriftencommissie naar aanleiding van het bezwaarschrift van 4 
november 2011 van de heer R. van Amersfoort (hierna: bezwaarde), tegen het besluit van 4  

oktober 2011 genomen door het hoofd Bureau Leerplicht Plus, Jeugd en Onderwijs namens 
het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, inhoudende de beslissing op 
het Wob-verzoek inzake informatie met betrekking tot personen of groeperingen die ageren 
tegen de bezuinigingen in het hoger onderwijs en meer in het bijzonder de 
studentenprotesten in 2010 en 2011. 

Aan het college van burgemeester en wethouders, 
Aan de Burgemeester, 

1. inleiding en procesverloop  

Bij brieven van 1 en 6 september 2011 heeft bezwaarde een verzoek op grond van de Wet 
openbaarheid van bestuur (Wob) ingediend bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 
rnnnn\ rVi0).  

Bij beslissing van 4 oktober 2011 is het verzoek afgewezen wegens het ontbreken van de 
verzochte informatie bij DM0_  

Teaen deze 	; a heeft 	 'aa. d op n ,s  m 	 n , 	ezw a sch rift e ^^ e be^liss^nc ^^ ^ t ba^^,^, 	r ^ ^ ^i o, e ^:a r  . ^^1 ^ ee , r^, o f^ .^rr^^ h. , .^.^ r 	t  
ingediend. 

Op 14 december 2011 is bezwaarde verzocht de gronden van bezwaar toe te zenden.  

Bij e-mail van 3 januari 2011 is het bezwaarschrift aangevuld met de gronden van bezwaar. 

Bezwaarde heeft afgezien van de mogelijkheid te worden gehoord. Er heeft geen hoorzitting 
plaatsgevonden. 

2. Ontvankelijkheid  

Het bezwaarschrift is tijdig ingediend en voldoet aan de overige ontvankelijkheidsvereisten 
die de Algemene wet bestuursrecht (Awb) stelt. Derhalve kan op de inhoud van het 
bezwaarschrift worden ingegaan. 

3. Bezwaren  

Kort samengevat luiden de bezwaren als volgt: 
- Er zijn geen stukken van de beheersdriehoek inzake de studentenprotesten de 

afgelopen jaren toegestuurd. Het is ongeloofwaardig dat er binnen de driehoek niet 
over de protesten gesproken is. 

- Het is ongeloofwaardig dat het parket in geen gevallen betrokken is geweest bij 
protesten van studenten. Hiervan moet informatie beschikbaar zijn. 

- De inlichtingendiensten hebben getracht studenten te werven als informant. Het is 
ongeloofwaardig dat deze benaderingen zonder medeweten van leidinggevenden en 
de driehoek is gebeurd. 
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Bij de behandeling van een Wob-verzoek dient het recht op vrijheid van 
meningsuiting zoals bedoeld in artikel 10 van het Europees Verdrag ter bescherming 
van de Rechten van de Mens (EVRM) en nader uitgelegd in uitspraken van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) worden betrokken. 

4. Juridisch kader  

Ingevolge artikel 10, eerste lid van het EVRM heeft een ieder heeft recht op vrijheid van 
meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om 
inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig 
openbaar gezag en ongeacht grenzen. 

Ingevolge artikel 3, vierde lid van de Wob verzoekt het bestuursorgaan, indien een verzoek te 
algemeen geformuleerd is, de verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren  
en is het hem daarbij behulpzaam 

Ingevolge artikel 2, eerste lid van de Wob verstrekt een bestuursorgaan bij de uitvoering van 
zijn taak, onverminderd het elders bij wet bepaalde, informatie overeenkomstig deze wet en 
gaat daarbij uit van het algemeen belang van openbaarheid van informatie. 

Ingevolge artikel 3:2 van de Awb vergaart het bestuursorgaan bij de voorbereiding van een 
besluit  ^^ ✓^^ i.: ^...^ kennis ^u-^n^r^r^ ^ relevante feiten /1r ►  r1  af  }/1  wegen belangen. ^ 11 
IJCJIUIL  de  I IVUII^. C Y\CI 1 1 IIJ UI I ILI CI IL U^C I CICVaI ILC IcILCI I en I dc aI Lc vvc^ci I L^clal IgG! !.  

Ingevolge artikel ! ?• !1r  dient een besluit te berusten ^ l^^ .^.n .̂?. deugdelijke motivering.  II I^^^VI ye aI ur^ei tiJ.--rU Ulcl Il Ccl I be^^u^L tc u^rU^«,^i v N  een u^.u y ^a^.i,j 1^,   

Ingevolge artikel 7:11 tweede lid van de Awb vindt, indien het bezwaar ontvankelijk is, op  

grondslag daarvan een heroverweging van het bestreden besluit plaats.  

5,  Overwegingen  

De bezwaarschriftencommissie ziet zich voor de vraagt gesteld of u op de juiste gronden  

besloten hebt dat aan het verzoek van bezwaarde niet kan worden voldaan.  

Bezwaarde heeft in drie brieven het kabinet van de burgemeester en het college van  

burgemeester en wethouders verzocht om informatie over mensen/ burgers/ ingezetenen die  

actief zijn rond de bezuinigingen op het hoger onderwijs en dan met name informatie met  

betrekking tot de studentenprotesten in 2010 en 2011. Bezwaarde heeft dit verzoek gedaan  

op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Namens het College is hierop gereageerd  

door het verzoek af te wijzen met als motivering dat de bekostiging van het HBO en WO  

uitsluitend een zaak is tussen het ministerie van OC&W en de betrokken  

onderwijsinstellingen. Voor zover er contact is tussen de gemeente Amsterdam en het hoger  

onderwijs gaat dit om het plaatsten van stagiaires in de gemeentelijke diensten of  

bijvoorbeeld om het vragen van meer aandacht van de PABO-opleidingen voor specifieke  

vaardigheden die leerkrachten dagelijks nodig hebben. De bezwaarschriftencommissie komt  

tot de conclusie dat u hiermee het verzoek van bezwaarde niet op juiste wijze hebt opgevat.  

Bezwaarde doelde op informatie ten aanzien van de studentenprotesten in 2010 en 2011 die  

in Amsterdam hebben plaatsgevonden in het kader van de bezuinigingen. In de motivering  

gaat het College niet in op deze protesten. De bezwaarschriftencommissie komt dan ook tot  

de conclusie dat het College het besluit heeft genomen in strijd met artikel 3:2 en 3:46 van de  

Awb. Het bezwaar is gegrond en de motivering dient te worden aangevuld.  

In het kader van de volledige heroverweging heeft de bezwaarschriftencommissie opnieuw  

onderzocht of er stukken met betrekking tot de studentenprotesten in 2010 en 2011 bij het  
college of de burgemeester berusten. Uit dit onderzoek is gebleken dat bij de afdeling  
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Openbare orde en Veiligheid van de Bestuursdienst documenten voor handen zijn met  

betrekking tot de studentenprotesten in 2010 en 2011. Deze stukken berusten bij het college  

en de burgemeester. Het gaat om de volgende stukken:  

1. een exemplaar van de notulen van de subdriehoek (gemeente, politie, justitie)  

omtrent de studentendemonstratie van 4 februari 2011;  

2. een exemplaar van het draaiboek van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland  

aangaande de studentendemonstratie van 4 februari 2011;  
3. een kopie van het operationeel draaiboek van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland  

aangaande de studentenmanifestatie van 21 mei 2010;  
4. kopieën van diverse aanmeldingen van studentenprotesten die gehouden zijn op:  

a. 21 mei 2010  
b. 30 november 2010  
c. 10 december 2010  

5. een kopie van de aanvraag objectvergunning voor de studentenmanifestatie van 21  
mei 2010;  

6. een kopie van de aanvraag evenementenvergunning met bijlage uittreksel Kamer van  

Koophandel van de Landelijke Studenten Vakbond voor de studentendemonstratie  

van 21 mei 2010; en  
7. een kopie van het besluit tot vergunningverlening met advies aanvraag  

objectvergunning voor een podium op het Museumplein op 21 mei 2010.  

Nu bezwaarde het Wob-verzoek heeft g ericht zowel aan  het co lleg e van bu rg e m ees te r e n  ,,. bezwaarde .. Ivy Y Yv YL.IG^ \.^\ heeft gericht L VVG aal I het college van I UI CI IICCJ CI en I  
wethouders als aan de burgemeester, acht zij zich bevoegd ook ten aanzien van de stukken  
die onder de burgemeester vallen te adviseren. De bezwaarschriftencommissie dient te  

beoordelen of de7e stukken met een beroep op de \, ,job openbaar kunnen worden gemaakt.  

De commissie komt tot de conclusie dat deze vraag positief kan worden beantwoord voor de  

gemeentelijke stukken,  i i hieren  genoemd onder gd eachte 	j streepe 	m 4 tot en et 7. De .... 	 -.y ^ abov 
v l a 	-o 	 ^. 	̂v v 	 . ^ .'v 	 ✓ v 

commissie komt dan ook tot de conclusie dat kopieën hiervan aan bezwaardekunnen warden  

verstrekt. 

Ten aanzien van de overige stukken adviseert de commissie u deze niet aan bezwaarde 
openbaar te maken. De bezwaarschriftencommissie heeft aangaande deze stukken contact  
opgenomen met het Bureau Juridische Zaken (BJZ) van de regiopolitie Amsterdam-
Amstelland en de vraag voorgelegd in hoeverre deze stukken op grond van de Wob openbaar  
kunnen worden gemaakt. Dit bureau heeft de bezwaarschriftencommissie schriftelijk laten  

weten dat zij eveneens van bezwaarde eenzelfde Wob-verzoek hebben ontvangen en dat dit  

verzoek nog bij hun in behandeling is. Het primair besluit dient nog genomen te warden. BJZ  
heeft u daarom dringend verzocht om bezwaarde ten aanzien van de stukken van de politie te  
verwijzen naar het aldaar ingediende Wob-verzoek en het besluit in primo van de politie af te  
wachten. De bezwaarschriftencommissie adviseert u aan dit verzoek te voldoen. 

6. Conclusie en advies  

Gelet op het bovenstaande adviseert de commissie het College: : 

- het bezwaarschrift gegrond te verklaren ; 
- het besluit van 4 oktober 2011 te herroepen; 
- bezwaarde kopieën te verstrekken van: 

O de aanvraag objectvergunning voor de studentenmanifestatie van 21 mei 
2010; 

O het besluit tot vergunningverlening met advies aanvraag objectvergunning 
voor een podium op het Museumplein op 21 mei 2010; 

gelet op het bovenstaande adviseert de commissie de burgemeester: 
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\ACC(  

- bezwaarde kopieën te verstrekken van de aanmeldingen van studentenprotesten die 
gehouden zijn op: 

• 21 mei 2010 
• 30 november 2010 
• 10 december 2010 

bezwaarde kopieën te verstrekken van de aanvraag evenementenvergunning met 
bijlage uittreksel Kamer van Koophandel van de Landelijke Studenten Vakbond voor 
de studentendemonstratie van 21 mei 2010; 

- de overige stukken niet openbaar te maken en hiervoor bezwaarde te verwijzen naar 
het besluit dat wordt genomen op het door hem ingediende Wob-verzoek bij de 
regiopolitie Amsterdam-Amstelland. 

Amsterdam, 11 maart 2012 

mr. N. Dooren, voorzitter 	 mr. drs. R. van den Boom, secretaris 
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Bezoekadres  
Amstel 1  

1017  FN Amsterdam  

Sector  Openbare Ruimte  
Afdeling Gebruik/  
Ve rg unningen  

x 
x x  

Gemeente Amsterdam  
Stadsdeel Centrum  

Kennisgeving  (als bedoeld  in artikel 2.9 an 2.12 APV)  

Van het houden van een optocht betoging  

in de gemeente Amsterdam.  

tJ 

Tenminste 3 weken voor de opstelling van de optocht of 24 uur voor de opstelling van de betoging of  
samenkomst het gehele formulier in leveren bij het Stadhuis, Stadsdeel Amsterdam Centrum, kamer  
0161 tussen 08.30 uur en 15.30 uur. Buiten deze tijden kunt u de kennisgeving afgeven bij de chef van  

de Centrale Meldkamer op het Hoofdbureau van Politie.  

overige informatie  

De organisator(en) verklaart (verklaren) ermee bekend te zijn dat:  
1. Niet mag worden afgeweken van de vastgestelde datum, route(s), plaats(en) en tijdstip(pen)  

van opstelling en/of ontbinding en de wijze van samenstelling vare do optochtldemonstratie,  
2. De datum en het uur van indiening van het opgemaakte bavvijs van ontvangst is bepalend  

voor 	vaststelling var, het tijdstip van de indiening van deze kennisgeving.  
(Onderstaande niet  invullen)  
Datum on tijd van inlevering  

(/1 	xi3 to  
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Gemeente  Amsterdam  
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optocht/ manifestatie in d e gem eente  
Amsterd am  

Ingevolge art. 2.32 van  de APV dient een nanifesta~del demonstratie 24 uur  van  tegen schriftelijk te worden  
ge meid. ingevolge art. 2.34 van de APV dient  een nptccht 3 weken van tevoren schriftelijk te worden gemeld.  
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a: 44-  ' - 1A $70.,:6xitf:'46,4, . . - o _ !tt7oitï.+foilrtrt.itA,'syï:31Ei6il 	 ' 	 i 	 , 	 • 	 K. ^^ 	 ,^ 	 ,.... ^ 	 5. . 73í#`dr7C-^i^..YEi^í`:,fió.11i  8'+:7^^5 ."s2 '►i7í^.^̂ .:=i ;:13,i^> ii^i«Sí:^.^1?. ì(:i^.n+..a:3..AYáA.wrlfs ..kh?^ts^^^ïl+l,iliit^ië+ft^^ 	 ^ 

Naam 	rs{}on  

Naam  en vaorfetters  

Straat en huisnummer 
-.`-- 	 - -  

Arit.rrYip an plaats ,.. , r,............  

Telefoonnummer  

CcAitacir.,ersnort  

fiiiobielnummer  

("6 
 

y ^r 

2, nn dammristt^at;e, rm.^:,es... 'e dan wr..3 optu~ „ zal pfaatsvinden op :  

Datum  	̂  ^ ,/1( .`')( i `': 
 :^ 

. 	 .=..^—..^ 	......1. 	, ^  

Beg'srltrd  	• 	 /7d 4-1,/ , f  ` _  

Eindtijd 	; 1  

Start luie  

Eind locatie  

     

      

D^lnerce^ aan^l ^^^ 

• 0904 Optoht-Manifestatie Kennisgeving  



trz-44,4"

-- 

/ 7)  7; / , 

/L/C  

/ 

, 

C 	 (AITX:VR 

< 

28/11 2010 10:55 FAX 0205524519 
	

Vergunningen OR 
	

1:?] 0002/0003 

Wonden er toespraken 
gouden? 

2T Ja 

0 Nee 

C 
lnidien waar?  
Worden er objecten 	 ! 

0 Ja i 
geplaatst? 	 I 

(bilv. podia) 	 to Neia 

/nidien ja, wat  zijnde  
afrnedncen? 

KT 	 t 

4_ Sarnstelling van de  optocht/ manifestatie 

bijv muziekkcrps(en), geluidswagen(s), Copp-) spandoeken, etc. 

; 43: 	s7 • 
•-• 	 , 

AL)  
--t- 

kze..-kk.:30-afe\ 

 

   

5. Wat stellen de orgargsatcren zich vow. = een re-geiniatig verio,op van de opto-chti manitastatia 
waarborgen? 

bijv. ordebegeleMers, instructie van de deelnemers, etc. . 

, 

L. 	T T, 	 . 74, 	 - • - 	 . 

6, Doeisteffing van de optochtl manifestatie 



28/11 2010 10:55 FAX  0205524519  Ve rgunni ngen OR  EA  0003/0003  
041.,MmtrArrKOWINxSI-asS,..nrLInrIMISMVIMIZMUS - ._ 	,114klialiMMOCAr015, 	 sziommaxa.3e46.41f44r14 -41V4V4oWT,PNWVitt,  

?. Te volgen route  

denk  aan  éelnriofttingsverkeer,  

(1 	 p„ 

/ 

ti:kisSáDAiAI3i.'aEi,AbliehltaSaiv3tc;44A.i1tti,V4.4Nksi#ig.^eii^;ia tlíkaliíi5a•:^.KW=rriiOi: knWilAbUIitAIMë: 3,{i,r.is.aa.tAwNr:.iikVi1ifmgolutaiiiatid`Xatii:,,,f+^iM..310.d.i3ayllEtal,:3i.x....  

S. Oamet`kingfen 

De  cxganV,ato,r(en) ver'&ar# (veridarAn)  ermee bekend  te 'zijn dat:  

1. 	van de vastgeste'Me datum,  ruute(s), pleats(en) en tijdstippen van de cpstefting en/of  ontbinding en de 
wilze van  de samenstelling vas^

};
de cpt^ht 1 demcnstratle niet mag worden  afgeweken: 

? 	1= +r ^ Y  vaststel. 	van het  ^){^^L;^;rti^  de indiening  vlL^.^i^ deze kennisgeving ^vr^±^^..ri^ ir r^.  datum en  —. 	4,i^1 ^ y-. +.? 	 l^'' 	}^ is de  ^^^i13 >ril  f itrl 
uur van indiening van h e t npgemaglIctP  

M76t tk^RITU  

9_ Ondertekening  

lande :_ e enne verklaart dit farmufiet velie ig en naar waarheid te hebben ingevuld  

i iand i^cer.in^a 

Naam 	  

Datum 

ëi:.^^,a?.C^i * • ^..sY-^aas^s.s^^^^^^r^^:fi .̂^ri^^.^r-:^^c,^^tt^..^:...̂^t^r^t°Y^^^°r^m^u^*r^r;^^+xi:^ 

in te  vullen door de medewerker van de  xfdeiin VQrgttnnii?con  

Aanvraaanummer  

Daii:rn onttran-^t 

Paraaf  ambtenaar  



U4UJJ44iJ10  
ty.f VUV.L/ V V ■ 1  

U1/ 1G GUlU 14:1U FAA  

Bezoekadres  
Amstel 1  
1011 PN Amsterdam  

Sector Openbare Ruimte  
Afdeling Gebruik/  
Vergunningen  

Y C1 B  U1I111.115GL1 U1\ 

Gemeente Amsterdam  
Stadsdeel Centrum  

Kennisgeving als  bedoeld in artikel 2.9 en 2.12 APV)  

Van het houden van een optocht/betoging  

in de gemeente Amsterdam.  

/ Ö o(e  V Tijd: , 	van [.?  oe 	tot  

Naar  
^ 

 ^^^

^ 

^ ^t i.1-1  

Deelnernersaantal  z 

s: fg44,
^5:ûo^  

^ 	.
--- 

Worden er toespraken  
gehouden?  Ja 	❑ Nee Zo ja, waar?  (-1  

•---•^ _ 	 ^ 

aa..  !`r̂ ..^  

^ ctile(7(ei fewiPnato 

Tenminste 3 weken voor de opstelling van de optocht of 24 uur voor de opstelling van de betoging of  

samenkomst het gehele formulier in leveren bij het Stadhuis, Stadsdeel Amsterdam Centrum, kamer  

0161 tussen O8.30 uur en 15.30 uur. Buiten deze tijden kunt u de kennisgeving afgeven bij de chef van  
de Centrale Meldkamer op het Hoofdbureau van Politie.  

Sla otkiij6ek N  	 

j_/=ctejsé-aoA6_2,_f_  
10 /2. XX Aht5tieracim-t 

De demonstratie, betoging dan wel optocht zal plaatsvinden op:  

Start van  

overige informatie  

Samenstelling van de optocht  
/demonstratie (muziek-
korpsen, geluids- 
wagen(s), (kop-)spandoeken) .  

Hoe waarborgen de  
organisatoren voor eon 	4. 
regelmatig verloop van  
de optocht/betoging  
(ordebegeleiding,  instructiell4(  

van de deelnemers)  

Doelstelling van de optocht/  
betoging 	  I 
Te volgen route (denk aan  
éénrichtingsverkeer)  

ate+.. 
Alesief ^ 

hid° eke/f 1:14iv,  co‘c  

Opmerking(en)  

Handtekening van de  
organisator  

(Onderstaande niet invullen)  
Datum en tijd van inlevering  

Naam organisatie  

Naam contactpersoon  

Contactadres  

Postcode en - plaats  

Datum  

telefoon 020 6122- 37
( 

De organisatoren) verklaart (verklaren) ermee bekend te zijn dat:  

1. Niet mag worden afgeweken van de vastgestelde datum, route(s), plaats(en) en tijdstip(pen)  

van opstelling en/of ontbinding en de wijze van samenstelling van de optocht/demonstratie.  

2. De datum en het uur van indiening van het opgemaakte bewijs van ontvangst is bepalend  

voor de vaststelling van het tijdstip van de indiening van deze kennisgeving.  



Conio4liáraoon  

ML:11)lInummer  

' 7 t  

ja)--7....Mr2 

:z ItY  

Bec int;là  

Eindtijd  

Start tocatie  

Ètnd locatie  

D? lnemers aantal (±)  

J 	

23.A1 Pr. 2010 18,04  Nr.  07 1 6 	P, 	1  LS'U8 UTRECHT  

Gemeente Am5te ►rdam  

Stadsdeel Oud-Zuid  

Kennisgeving van h et hou den van een  
optocht/ manifestatie In de gemeente  
Amsterda m  

Bezoekadres  
Karel du Jardínstraet 05  
1  073 T13 Amsterdam  

Postbus 51160  
1007 ED Amsterdam  

Telefoon 14 D2.0  
Fax 020 878 16n)  

ingavolga art. 2.9 van de APV dient eon manlfeetet#et demonstratie 24 uur  van tavoran achrif#elijk te worden  

gemeld. itzgevolga art. 2.12 van de APV dient aan optocht 3 weken  van  tevoïei3 schriftelijk te  warden  gemeld,  

Dit farmullar mat  tijdlg bij h et Stadsdeel word en Intjeleverd  

f•^.... 

1. Aniriraa ar  

Y1^.^ e  J 	
(/ 

 
.^`.f 

^• 	 L•^M 	 v 	 S 	 J 	 f-^ti: _--' • S.7i:=Sn 	 •^  . ..Li.\1'ifCi4.!S:3i^^.c -•►•.^ 	 13ied1eNhf^  f 	 i 	 ^.W +..^.^.J^^l. .,1r e.. -. 	 . 
'y— ------------^r^.yr--_ 	 i ̂ ^^,^^.^:-:,:^^T3 -sd4 ^etc 	 : o• r^ . . . ^ 	 ^ 

No.̂ ri1 recl^ÍeyeFS9Dn ,^ . .  

^ ^pi 	̂  ^ ^ 	, ^ ^ 
I^^arrt 	tt 	 

	

en voarlpers 	 ^,^' ^ 	U^^ 	n 	̂-^ .^• 	̂ 	 - - 	 , 

 St 	

...^...^ 	 

,  
'^ 	. 	. 	 .. 

	

r^^t ^n h^iynvn^mer 	^ '^_^^-_'. 	̂ ^ 	.^.  ..-.., 	 ....^^ 	̂..^  ^ 	̂ ^  --^
1 
 • 

f 
 

k, 1- • i ....V.L ^ 	̂ 	 ^^ 	 .y.,. 
 h t

r'
P^tGoq n ia'^ 	 ^1;^.. 	 ^ 	...... m  ^ ^  

..,, 	 fi:  S 	r 
Te?etoo^n '^`^^? er 	_.  : . 0,41) -- ^^  '> I  0^i  n (-4  

t!(;?  bon  

7nr) _El 1 

•. ^%s• 	 ' •̂ d`.YS..w:.^:'i:`..::S^wcxJ°1..^::ii.a+ 	 ..':I:_i^r i:S .'á ^:ri.i.ii.:t i ^ '✓.'+-':  iir,rli:r.-.+•v.i1^u ^1J.i+.:•̂  f^::«'l. ái.+::^ 1 i.,i:Mw.:.^7%itikëi«n.ts.+ic 

2, De demonstratie f  n anlftbbtei#ta clan  wel optocht zal plaatAvInden op;  

Datum  

c) ^^^ .00u._ 	̂̂ ^^^.^ ^ `^  . 	 r^wlMiini 	 .u-•   

OM
w4. ^A.. 

 ,`) 1 ̂ ^^^^^^^^ ^^  ^-• - - .+a•tflklF:HAJi^1 	 '_ 	 y„--.- .:•L'^'.^iF.'.wi14•.  V  .}j ... 

U.Se, UY'̂ i^  J^ ~^ 
^ 4 

0810 Optocht-ManitesEatfe Kennisgeving  
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Nr. 0716 	P. 2 	2  

Worden er toespraken 

gehouden? 

Inchon ja, waar?  

Warden er ob)aolan 

geplaatst? 
(bijv. podia) 

Z. Overige Informatie 

.1:E( 

Li Nee 

Ja 

Ei Nee 

Indian ja, wat zijn de 

almelingen? 	 (RR boec: 
Sj  

LMk  —A 	a 

ejell_cat 

Sarnanstelling van de optocht/ manIfostatie 

zijt pluziek,korps(F4n), 9e/b/r.Awapon(s), (kop) spandoeken, etc. 

F.„ VW stollen de organlvattran itch voor eniclan regelmatig verloop van de optocht! manifestatie te 

• waarborgen7 

ordebegeleiders, instructle van cie deeinernars, etc. 

12 Z.. 1-efi\ 	 L‘e., 

cow  0 Pi 

   

8.  Doelstalling van de optocht/ manifestatie 

a (7. ke 	ti- 3 11 .1e( 1-ce to 
CAdo  

.) 



Handtekening  

iJ$itil31  
^•• 	 , 	.  

!n /'1  !  _ r•^ .• K ^'^ ^ , 	 , . . ^., r ^ ri ( _. 	,S •^h i^ ^, ^^^1' yY.^^ ^^^✓  ^ f^^^ 1 ^ ^}^ 	̂..t.lí.J^^t ^ ^ ^^^i  
 .., .`I„ 

Y i ii  

(I(ir(Qti  KON1 	oN\  

„ r lr^ ,.. , ^.-^ 	s^ 	eP1 ,^ r 
,(^ k.Jt^/^f ̂ .1 ^`^. ^^ I^^; j^:r' ^ t,l ^!.^::'.t 

. 	, 	̂  
e 

u? ^j oi\  0, 0 
,.: 3-
^^^t.)  / 0 # 0 Of .  `  

) 	? 
23. ^p r. 21O 18:Q4 	̂SVB UTRECHT  I^t r. 071G 	P . 	3  

Aanvraarrvrnmzr  

DatUrn oht+langst  
r • . .... 	... 	. 

l✓^re^f arnbtaneer  r...... ..,., .. _.. .. _ 

:.':7!^:w:^"'e^:.'.:' 'r.t''.: •̂
^^.e-__••'

. 'r. •^v.;^ ^`..,^^t. r:..•!:^r:i!'t..j..i!!{!^.^::,m'.. : ^:Yé , !r• ^:{i^:.__.. :^.:.1+:.xir•..^..i^.»:^•_v:.• ^.:.v 	 ;a.^sn  •+.:..r+.^-..:^ ^:i-n • 	 _ 	 • ":i•
.  N 	^'^^ 	 ..._ ..,.. \.._...a.....^r^._._f-^.c......^:....... ....- .... ..._..... •^!i4:^......... 'r i. 	 .iy_•r 

7. Te volgen route  

dank min éénriahlingsvar/raer  

B. Oplmflrking(gn) 

de argeniealor(en) verklaart (varklarrn) arineo bellend te gijn Fiat;  

1. 	van de vastgestelde datum, route(s), plaatsen) en tijdstippen van de opstolling en/of ontbinding en de  
Wijze van de samenstelling van de optocht ! demonstratie niet mag worden afgeweken;  

. 	 voor de vaststelling van hat tijdsup van de indiening van deze kennisgeving  bepalend i$ de datum en het 

uur van indiening van liet opgemaakte 

< ^.:<.,•-.. -?y`,'•.-:-:^:-; t;^-` :,^}:','^fs.•íY?nTR[S:tiY-^rn:'tt.°^^F;<i*r`tf. .I^f?át `^`ti^R.s._:^:t.w,:.n.^T-,-^=!.'^!'^^1 _ . ,.!''•f':.::=ii^;.!'!17^`Fi_^f'E.`.^•±!r ,!L;.^..+i.. .:.f••w!,.,r..t!`:-.s.^`•!s-r;`^r^, t ..._-• ..:.^._...-<s:^..... .•"......̂t..T^ .̀..•`r7an+,r, ^ 

Ondertekening 

Ondewelekerade ve11c/aat/ dit fornruf,rig volledig en Raar wearherd te hebben lrrgovuld  

^'.  P  ^ V(Xr\^  

^ ^. ï•ií^^w^ 7 ^r^^.á.a^ ^ `  1  , 

 

— . 
 

   

. byib  ^•.K_•'tat2••174!•_'.^j. ,̂__N.{.. 	.^.. - .^,•'. . ,^.•M7 i • . ' •^. 

    

In  to vullen door de medewerker ven de afdeling VorgttnnInjen  

 



... 	 ^- , 	 ..f..r•:. 	 . 	 •^ 	 ._.-^.- 	 s-... 	 . 	 . 	 ...•^,.,ti. 	 ..-. 	 '•`". 	 ^-.. 	 A_. 	 ^. 	 _.. 	 ^ 	 .. 	 .a• 	 - . 	 ... 	 ... 	 ., 	 ...... .,_, 	 . 	 .. 	 ...:.. 	 -.. 	 • 	 •^: 	 _ 	 . 	 , 	 .. ... 	 .......... ....t.. 	 . 	 - ..... 	 :.: 

1. - Aanvrager  

iioorieiter en 	Achternaam  

	

« 	 ^ 

Bedrijfsrream  

KvK nummer  

V( 	1 ^ ^^ 	r 	, t►  I 

^ ^•+....r! 	 ^  ^Y.T  ' ^ 7  ^ ^ ` 	 r, ` ^^f ^^ 

..^c ^.......`-^ ^• 	 _. 

n 

^.^ 

;. 

3 ^ /•^^ ^' 	• 0 ^ i ^'•t 

r ^ 	
^ ^ 1 	`' ,̂ t-  

•' ^ '1  .. 	

- 	
. , 

^ i:  

^ ^.^:'^;` ^^•^^^,^^ 	 ,?:), i'5‘ :.^ ^  r   

	6 ;4  ^^_ ̂^^  
 

t,,z_Ly_lIn 
D Ja  ga naar  vraag 2  
El Nee  

•	  

..,3...< 	 <-•^-----•-----•- ^tC^flt  L^1 flltt^tl4rirlirtct  - 	̂-------•,,..^. 	 
Pestcode en plaats  

Telefoon overdag  
E-rnailadres  
Oent u de uitvoerder van  
de W4rkzaamhaden?  

i-N  

23, Apr. 2010 18:05  LSVB U T RECH T  Nr.Gf16 	P.  

8ezoekadr4s  
Karel  du ,iar&street ^5 
1073 Y S Amsterdam  

PQstedros  
Postbus 51150  
1007 Ei) Amsterdam  

Telefoon 14 020  
Fax 020 2521750  

Gemeente Amsterdam  

Stadsdeel Oud-Zuid  

Aanvraag Objectvergunnhig  

Gaat uw obJecten Maatsen zoals puincontalnere, bouwhekken of chemische toiletten? Gaat u  

tijdens deze werkzaamheden ook de  weg  afsiultan of wilt u met een veertuig op de stoep  
parkeren? Dan hebt u een TVM (Tijdelijke Verkeersmaatregel) en een RW (ontheffing  
lentemem Verkeersregels en Verkeertekens) nodig.  

Le t.  opt als u objecten pal  verankeren in de grond, waarbij de grond openbreekt, date hooft u  
daar eon vergunning werken in de openbare ruimte voor nodig! U heeft dan het formulier  
WIOR nodig.  

Gegevene uitvoerder  

Dedrjfsnaam  .._ 	. 
KvK  nummer 	 

straat en huisnummer  

Postcode en plaats  -  

Fectuuradres  
Verme ld  hlerhe! f^ ottttl reclmv ale dit eFivlkt va n het bovenstaande adres  

Projeotoode op de factuur 
Hier kunt U uw e,'gen  
projeotoode opgeven. Deze  
vindt  u ?mg  op  uw  t'nWnrr,  

Straat en  buisnummer  
Postcode en pleats  

2 . \  	\ : 
 

1 



Aantal 	Kentahen 	Ixbxh 	13eat u het °bled vaatzOtteri? 

UNee EA Ja 

• I-1  Nee ID Jz   0 Nee 	fl  da, nl, 815 010t: 

r) Nee El  Ji, nl, 	volgt: I 0 Nee 11 Ja 

0 Nee LI Ja 3 .01. als volgt; [ 

obleol 

Hijekr$Cin 

 Hoogwerker 

Verhuislift  

23, Apr, MO 18:05 	LSVB. UTRECHT Nr, 0716 	P, 

• • 

2. Locatie  er  periodo 

Waar  gaet  U  object(en) 
pla0tOen?  	 

Hebt u  no aanvullende 
informatie OM de locatle? 

Perlode 

Vanaf    oeturn 2j  in<,):1,  2010 

Tot en met 	 Datum 	 m.-eik  2010 

3. Objecten 

Welke objeetOnjaat u 
plaaisen?  

01)0' tt 

E.Iguwhek(k 

Eco-toilet 

Generator 

Aantal xbxh 

r-  • 	 ...41••••-•-• 

K.unalwerli 

Perto-eabin 

Gaat U het eb Act vastzetten? 

Nee D Ja,  nt.  ate volgt; [ , 	.• 

D Nee El Ja, nl, ale volgt; 

Nee 0 J-n nL afq volt;(  

rj Nee 0Ja, ni. als volgt; j 

ID Nee Ei  Joh  nt. als volgt; [ 

••■••••....** 

Puinconteiner 	 Nvt 

Neo i4D  Ja nI. fats vol t'i 

Li Nee  0 Ja, nl, eta volgt; 

Nee DJa i  nh ats  volgt;  

0 Nee 0 Ja, nl. ale vctgt; [ 

fiNAVt  
t 	_ 	I 	P\ 112(  El Nee 0 Ja, nl. als volgt; 

'( 
)Li Nee 0 Ja, nl. als volgt: I 

	 El  Nee 0 Ja, nl, als volgt; 

llolstelger 

Schartkeet 

Vaste steiger 

Zeecont:11(w(3 x 3 nii) 

Anders: 

--res 

■•■ 

j Heeft  owl van deze objecten eon konteken clan heeft u ÜO een  RW — vorkeersontheffing !loft. 
Deze kunt ook  aanvragen  met dtfornuJ1Jr)  

Ja 
la Nee 

la eon van de objeuten 
(onderdeel Van) elan 
bouteivierk? Zfe toelichtin 3 
bouwwerk 

• 

Fietst hat object of de 	DJ e 
°Wooten fn het kader von 	r5,Nee 
bouwproject? Zie  toellchting 
3 bomprojed 

Aanvraag Objectvergunning 2 
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-f..^^.^:^~Y?'^.rwti ` wi-•w^•^"'•v.v.:w^ _ v. M. Y Od^`Wrl y'.í:^ :1 . J^f • ^ti"i^ .^ ^ •`.^' • . .... . Y - _ _ . .. _. . ..yw+.y :,• ^+arytalS«w .:;i+'w:.: L^l.iK^^^.,:}. . 1 3.°.n::.. •^^r.^ . . _ y,_, :^.. ;.^.a::si^ ^:..5^ti?:?i^^.`'_SL:=^Y`3 ::`tiT? ,}!ï .̂yna•_,. :J ^"*iti::...:.•.."._r^.^  ^ -=-^^'!i ^.^. ^Y. 

4. RVV - verkeersonthefi•inp  

U hebt een RW-
verkeersontheffing nodlg.  
^111 ifdie nu aanvragen?  

Wal voor voertuig gaat  U 
gebruiken?  

Ja  
IZNee . ga naar vraag 5  

Type  

^I 

 

Hijskraan  

 

^ Aantal 	Kenteken(s)  Mark  L engte 	Wieldruk 

    

`^TIwY,1 

❑ HuGgtverltet  

        

         

Verhutslift  

Periode  

Vanaf 	Return 	 Tljd  

Tot en reet  

  

Qabtam  Tijd  

 

t.00$1le  
,Zie toelichting  

     

^:v^ . . ^. ....' -^ , é- ^ ?^ ^ ....^:^.`. .....:...._.:. .xt:-^:.t;' 	: :'^ <:!1. -T'^,i^.';.-ah'!^e.^  •.: f?.M^.-•̂ -RT.^+ . .^=+r: -. Xr1w..-±-T.,.., ... ..-. ; . ..^_-. . . . _ . 	 ^.a'::  •-a . -?.-9.:. ^ _ 	 .. . 	 . . :- . 	 .. .^ ... 	 . . .. . ^•ii;',^^ 

5. De weg afsluiten  

^ Ja  
Gaat u met het plaatsen van 	Noe ga near vraag 6  
een object de weg afislcalien?  
,r......r.,. 	 • . - 	 YarJiW 

tl hehl hiervoor ee n TUdeiis#ce 	ja  
Verkeert-maatreQel (TVM) 	0 Nee 	ga naar vraag  6  
nod4 Wilt u ldie nu  
aanvragen?  

WEIPI wilt u de we afstuiten  
2^o 

 
toelichting  	Locatie  

  

Omschrijving 

  

^ 

  

       

het  trott&  
0  het fietspad  
CI  de rijbaan  
0 anders, namelijk j  

 

..^.....^ 	_..^.. 

         

       

u  het trottoir  
Ci het fietapad  
O de rijbaan  
D anders, namelijk  j 

  

Reden  

         

Periode  

Vanaf  

Tot an met  

Datum  

 

Tijd  

 

Datum  

 

Tijd 

 

^ Geef op de sitttatiot$kan:ng aan waar u de weg wilt afsluiten)  

. ^^:--. .... . . . 	 . 	 . .-.-.^ . :?''.a -^1.-v_^^ .. • ^.. .. i.. ... . . ..-. ,. . ..^^:.^.ck:. z .- . .. . , ... . _ .--= ?'.T :-':c_-•  .. . .. '}t^.-^t_ .-...r. 	:.^ 	 e^íi..-. .-.-,-- .. . . - ^^Sr.r r:..- --• 
6. Parkeervakken reserveren 

Ja  
Gaat u  on  of meer objecten gNee 3 ga naar vs eeg 7  
in  een parkeervak  plaatsen? 
' 	h •w  1 

U hebt hiervoor een Tijdelijke 0 Ja 
Verkeersmaat-regel (TVM) 	0 Nee a  ga naar vraag 7  
nodig, Wat U die nu  

Aanvraag Objectvergunning - 3  



23. APL 2010 18:05 	LSVB UTRECHT Nr.0716 	P. 	8 

         

Waar wilt U parkeorvakken 
foervaron? Zie toelfchling 	Untie 

    

Aarital 

 

      

                

•••••••■••••• 	  

        

                         

                         

Waarvoor wIlt u de 
parkeervakken  gebruiken? 

                   

Perlode 

Vanaf  

Tot en niet 

      

Datum 

               

                      

                      

      

Datum  

      

Titd 

        

                         

Goof op do situatletekenin9 on walka parkeervakken if wilt rutiOrvaran I 

7, Overiga Opmerkingen 

Hebt u verder no wagon of 
opmerkingen die u niet kwijt 
kunt In het formulier? 
Vermeld die  (Ion Nor. 

1-falcitekening 

obed"  
15 I ill 	 P., 

tz' Jr VVJ I 1\111 \A, it,/ k V 

f Ondertekening 	 1,, 	Ymywes 	Zit  
onderdemende  verkfElHrt dit formulier volledig en naar waarheid to hebben ingevuld 

PD 

n if)  
VA Y1 Pi AA i _ • 1,4,- 	 -• 

r\q.QC1 

Aanvraag Objectvergurang 4 



1 0  ) IC) 	14.0u  aetu
^
nt 
^
en tll^lstlppen  

vỲ►eiy Ie711Vnt  
^. 	 ... 	 ^ 	 . 

&ha#ting aantal  

bexcnket8 & deelnemers  

1‘ • ^• 

• --- cJ o  -nYi riP o
•  P 1 itb1 	 Z J 1 

t/^ ^ 	 l. C  

1,P\ 	Inf)en  

en tijdstippen op -  Datum en     

en afbouw evenement 	_ t),\€,1 2010r .  ^ ^ ^^ 	 ' Y ' 1 11AYM,II.A11..... 	 ..  
^^,  ^ ^  "^ 1  

^  

QmechrlJVíng evenement/  
activtloltanlprQgramma  

qUe.(j-:e 	i f‘ \0(  

, 	 r  
• 

^' 	̂Jl 	• .^ 	 ^ 1v, 	,f 	̂ ' ` ^_. 

k0 . 	•e ) 	•  '.SW  
t 	. ►  • 

^..+..^_^^ 
^•^a^^^s ^v^r^^t^^tit  

LOcatie  

1  

t.:,. 	"-_t. 	- 	^ 	 ,... 	 .LS.^aE1^->t. 	 . 	.^'•. - t'^^.^.^..^.. .. 	^ 	 •.__ 	 -..w 	 .-• 	 ^ 	 • 	 ^^.- ♦_.. ^...... 	 ^.L.^ -.. 	 _- . - a - ..  ... 	 .. 	 . 	 .. 	 .. 	 . 	- 	 _ 	 . 	 _  

Objecten  
K.._Tr•^^'•: 
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Gemeente Amsterdam  

Aanvraag evenemenfenvergunníng  

:.:.• ;..^....^ 	 ..y 	 : `. .....••...y..u•....^-- tiu^-.•,^.^.^:. ^^'^ 	 .a •J . 	 :a^..H•••w. . ,iti.., '.^.^.4':r«^.f!."i+,a^..r• ^ - ̂ .ti:.:^ ^ .^ 3^:i^v^^.:;%ti.:.^ - !:,`::. t^ . .. ...5^; I,•.,.c.,n.  ' 	 s9 .. . ..,.. 	 -...a.. 	 . .. .•^ 	 .._.-. 	 . 	 ...Yr 	 ï:': 	 :, 	 .r........ 	 :ti.. 

Naair organisatie! bedrijf  

Naam aanvrager  

Adres  

  

Postcode/woonplaats  

Telefoon  

  

  

   

Eventueel faciuuradres  

Denk blj te plaatsen objecten aan kramen, toiletten, tenten e.d, indien een tent of podium  
geplaatst wordt, dient een gedetailleerde bouwtekening worden bijgevoegd, Ale geen  
bouwtekening wordt bIJgevoegcl kan  het gebruik van podium of tent gaweigord worden,  

Wat . voor obJoctOn worden  
geplaatst?  



,Naam  

. Contactpersoon  

Telefoon  

. . -- . '!:«.. ^ . ;ti .. • _=ac:Y :̂.^^^ _ .^:f^•(N.(;v.7T^9^ ,^!r.Lii^ r 	 ^._.i!^:/sM^1U.Ji,J 	 .l?G2 	 .... . _ . . 	
( .'•.(• ^.'r ti...^•.t.^: ,.r 	 w t„i\tiNV 	 ^Rti , 	 . :7r'.^.. .... .^^Ji3:ŵ..ir..x...s.v...nw^...1.::^+.r...^.•- :+.Y::T!,-r 

Cego one bouwer tent] podium  
C, •^^{^ 

Aan= erf afvoer materiaal  : 	̂ ..........._...._......,,. 	 

	aw/ 
w ; 

^} 7 
EtektrlCl•teitsvoorzlet^l^np 	̀̂̂̂

.-:. Vt^^^, _^,..-. _ 	

r •^ T^^
r 	 1.. - a 

SanifAlrg  voorzieningen  

VelllghelOsvoorzteningent  
medische huipverlenÉno  

LI LI  __,_= ^_ ^._  

XV66.\- (),(  ^ 
e). All (10\ <  A 

Publiciteit  
tY\  
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^!Yï 	 ^ 	 . 	 " 	 tiIbN1.1a.^Z:^^.!^!?:R^ 	 r(^^ 	 RV.^^%:^. 	 '^a IN."w^M:~.:.= 	 ^• 	 Y.. 	 ^^^^4^.•w.•:i•:a.::: 1i^!. ^ II.^^iil^•:'• -̂.K.^.^.':.1:•..•. ... 	. 	. , 	•'. ...... . .. . . _ .._•n 	 " _ 	. . 	.-. ^ ti`!.. ^:w^.Y..'.w.r!;+.-.::5.'^t"ih:t!!y_:_ -  . 	'^^. .. a...^. 	..^^i:xi•^:..•:- y.%!-^í7,^...._.. 

Cogevens bouwer tent) podium  
Naam  

Contactpersoon  

Telefoon 

Let op: IAde aanvraag client u son situatieschets to voogon= Op  title  EItuatloar:hefs dient u  
aan te gaven de igca tio en de afmeting van dc to plaatsen °bjooten.  

=.{1•...,.....:: ^:::•JSt°r1i.YlPtif^l..•.ti:r-•rh.+yr:^•Y.wr ._ .  ' !- .'"'lJ^r,-t..al.;....̂ :%:.i::`..'^,'.'.:;YJb^: :^:.;:;Fir^:Fie^;TG^Y:^r• T..'.s:"^`.eticc ,.:..K.a•y7•6:i,^Ai *̂r.:.t+:^v+:w.!^tz,^+c •̂a^.!e.^r^^t^1r^.:., ^Rï+:^:i;3ir;Ti:v̀r'.i_^ 

Situatletakonlng  

Wordt er  publiciteit gegorron aan h et evenement? Zo ja, hue? Denk aan  liet plaatsen var;  
adv8rtontigs en reclameborden etc, Voor het plaatsen van drlohaoksborden aan een  
lantaarnpaal dient u contact op to nomen met g  en ci promotions, te, 075i 6210737  
t Ct .e^l^^r..:cox7^.asaN^^t :tve t+uos^^J^ !,^•. e,*x^r«as rs: t^;Y:^.rre ^^^st^Tt. ,^,̂ ialt-sr ,  A-=n ..fi+S-^^f:t^r ^.R^ .^ :^. .:. 5:^:+'sr.^^;Y,^:y^.bnZ► p.ia^au,ryd^yr .^.: e^wr.}  

+r.raa.r 

  

rM^;rtPlC tRltxtti414.2cC7 t^c^'á ?Ia`ir:a.tR^TJ :YR 

 

 

-  

 

    

     

Soort  

Muziek  
	  ^ i©yeE^de tt^uziek ^ cdll /ma -  mtiziert : 	 - 	 - 	 -^ 

0 klasstek 0 rock 'n roli t1 ra p 	z? 0 di 
^ 

o 0 ttipYlop 0 house 0 country 
aSa l^a 	d anders nar3^eli k 	t^^ (•^  

 

MuzietCSti}i  
r^wY 

: =ez 	 -- 

 r^ ^ ()C} 	(/61  .._ _. . 	. . .. . . . . . . 	. .. 

Atstand va n de  
%)eluttisboxQn tot de  
Olchtslbljz:jnde wa ni ng  
meter  

indien de geluidsboxen opgesteld worden voor do gevel van derden (tent eon verklaring  
van geen  bezwaar van daze bewoner to warden bijgevoegd.  



Noe en doorwïe wordt het  
braclerleterreln na afloop 	,^ , 	., • 

erelnlad? 	 )C..,O 	 .-e 09%.  

ContacEpereaon  

P ■ 1-  r) i(1l^ . 
^^ ^ ^'^ 	̂ "^,..-•^■! 	̂ +_<3 _ _ 	_^ 	 

Vermeld hierbiJ het gsm.nu rner waarop deze oedursndo de braderie voor hulpdiensten en  
toozlchthouderr berelkbaar  le 

Overlie_ opmerkingen  

IMINOM01111■ 	 

Ondertekens  9  
Meats  

Datum  0 Z 5-  c.)(4  '°' . 0  ^ 

Naam  

Handtekening  

73, Apr. 	2010 1E:0ó  ISMS UTRECHT  
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Nr,0716 	P . 	13  

	

^ _ - 	 .a. 	 . 	 '^^:-"- ^ 	 .. 	 ..:.,1^ 	 .^•^•+.•.•. w.^^t^ 	 .^...... - :l::.:ti•i J..Y,..iw.1.^.^M:'.:i:.r:i..:r!1?!':^.^;^•SJt<:i-'i:^i`.','.LS^:.^ii .r'::e^::•`._.ti.-: ?n...•x i_..iíJ,.,^,t. ^ _^^._ .^. 	 '. 	 '•.•.. 	 ^ • 	
' - 	 ""' 	 '- •. 	 -^.. 	 .... . 	 . 	 ... 	 _.. 	 . . 	 . 	 . 	 - 	 . 	 . _. 	 ....... _._,.-" --- ..... ...... ... 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 _ 	 .. 	 , 	 fi .,... 	 ^. 	 ...-,.rg•. 

Alcohol  

0aA nee  

Zo ja, dan dient u een ontheffing als bedoel In  artikel 35 drank- en horeoawet aan te vragen.  

Het aanvraagformuiler kunt u opvragen bij de afdeling vergunningen van het stadsdeel.  
Aan het aanvragen van dove ontheffing zijn aparte legerkosten verbonden.  

• ^ - 	 .^Y.- 	 ^ 	 .•'^•:-. 	 a 	 	wt 	 °c; -- 	 . :i^^jj\::^;.ti:'.^:•:;!:hu!.i.^ .'^!^.^.. _.. •^^•..^•.r'.ti;;.•^. . . . . . 	 .. 	 „ 	 _. •:?•. 	 ^V^:.•:J.:^i..:;•.!......^ 
. . . .. _ _ 	 . 	 .^ 	 ^.. 	 . .. 	 '.a 	 ii._é'^ -' • 	 • 	 ____- _. - 	 . - 	

. 	 _ 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . - . . . . . 

Etenswaren  

a 0 nee  

Worden er  (iwak-}  
alcoholleohe dranken  
geschonken?  

Worden er  etenswaren  
verkocht?  

. 	 _.. -.^ 	 ... ^ . . 	 •Su- ' 	 - 	 . . .. ; .r.':.•."^^^:.i.. 	 ..i•t..•?.i^:t .5r, i .;:.^.ii5.ti+^JS...,....+^^^i'.^^^ti:._•^.^.::i.!::^a.:i:!1^ 
•^^- 	 '._.__.` -__^ . 	

.... - 	 .. ... 	 . 	 . 	 •• 	 .. 	 . 	 . . 	 ... . 	 ..-..... . _... _..,, -.. .. s 	 . 	 .......... . 	 . ... 	 . 	 ' 	 ._ ._.__.... 	 . 

Reiniging  

Denk 
	s / a ■ 

	het verkeer, Ar/'^A/'^^dSY1Q; etc ^en^c aan  ^3J^U1^^f3 van  straten voorII^iL ^^, ^+cos > > ^ •,re Y^^=.^.^yr • ■^.,r  

Vergeet WI  uw aanvraag  niet de volgende gegovens #e avvrlebgar: (indlon van toepassing):  

• Situatietekening;  

• Som./  consiruetletekenlijgen;  

• Aanvraag  ontheffing artikel 35 drank- on horecawot ■  
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Dossiernummer: 40479852 	Blad 00001 

Uittreksel uit het bandeloregister van de Kamers van Koophandel 
Deze inschrilving valt onder het beheer van de kamer van  Koophandel  voor 
midden-Nedetl,and 

RechtsperBoon:  
Rechtsvorm 

Statutaire naam 
Verkorte naam 
Statutaire zetel 
Adroo 
Correspondentieadreo 
Tel  efrIonnimner 
n^me -Inn 
-mailadres 

Oprichting  
Akte laatste .ot4euten-
wilziging 

Activiteit 

:Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid 
(statuten in notariVe akte) 	..... . 

!Landelijke Studenten Vakbond -••••04 
:LSV1^ 	01,1 ,1114•70.34.3533 	 434 9.a 	 I 994744 41 

;Utrecht .„. 	 00•01.1111.104••••••••• • • 4446. 

C 	 tr 
vi 	 6.995290904A 

3500BH Utrecht 44440.6 .. 

;030-2316464 	. 	010009731000 4 .404.0 0 a 	 .4 	 A 

:www.111v1-t..n1 	.a a a aa al* a oa 4 a • Sill 	 13 44.070770170014 

:lsvb@isvb.ni 	0 49 aaa.999334)63.133 9 349,4333w-,  

08-09-1983 

;08-10-2002 .. 	....... . ..... . .. 0,30 	 ..... 

:Belangenvereniainaen 	 

••• 

	 4. 

••••••• 

- 

:Postbus 1335, 

Bestuurder(s): 

Naam 	 • 

Geboortedatum en -plaats 
Infunctietreding 
Titel 
Bevoegdheid 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Infunctietreding 
Titel 
Bevoegdheid 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Infunctietreding 
Titel 
Bevoegdheid 

14-09-2009 

;Oosterwijk, Gerard Rinse 4$11A4110166 	  ,...,., 
:10-08-1984, Deventer ...•• • 64116 64.••••1640 446. r 

27 - 06 - 2009 	.........g.61204• ■ 	 Ps 	Vo 	•••• 	00•616 • 

:Voorzitter „, •••••••• 0611 IS/14 A 

:Oezamenlijk bevoogd (met andere bestuurder(s), 
zie statuten) 	*44. •••■ •• 9.9.0994.4404.1...4! 

:Wiersma, Auke Dennio 
19-02-1986, Frankeradeel 
:27-06-2009 	....... 
:Vice-voorzitter 

:Witte, 	Jecloica • bi••A • OOVP 	 ....... VO f•00•911.110 

:04-07-1986, Amsterdam ••••••••••••• 

;27-06-2009 ..„.. •. t 

:Secretaris ......... • .....  	 ••••41.0• 

:Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), 
zie statuten) ... ......„„„ ..... 	aft a ..... 

Blad 00002 volat. 

•••11, ..... Al ..... 

....... 	 ..... *soak 

	

314 •••••••   ..... 0.9 

*way., ir 	st• • •• •••• 41110/•••••••• a 

:Gezameniiik bevoegd (met andere beottivrdez'(s), 
zie 8tatuten) 	. ,„.. tOS#011. ........ 	 ..... w 

et ..... 04.4,0000.066.O 3 4411 

• ■ ...••••......•••••••••...■ ••■••••••••••• 



Dossá.ernummer ë 40479 852 	Blad 00002  
..........• •••• ■1•r.....r..............  

:Koets,  Jag513yn Alexandra a  i  6 6  i  a a  i i  •  f t O  ►  4  • •  t  • 6 6 • •  i  

► 23 - 09 .. 1986j Amersfoort , 
: 27' 0 6-2 00 9 	 ,.,,.,,,,,, f r  I  t  i  6 •  i  • •  t r r  •  i  R  • • . ..,^ , . 

:Algemeen bestuurslid ^ iie i D iai .i. i ► iaa i a0•3:3iiG  

d Gezamen.lij k bevoegd (met  andere  bestuurder i0  j  p  
zie statuten)  . . . . 	  

:van Dijk, Anne Petronella  Mathilde  4 . . a . • i • r r • •  
:20-08-1987, GeIdrop A v i 0  4 A A  4 d d  +i  s n  i i .i k  i ; í F  i i  44 i i  

:27-06-2009 	a o• t• a a a• a a a a a• s• ■ a••••  s ••••• e t a r  f ••  

aT̂ ^r f^ 	
s ^j 	̂] (^ TL̂ 

. Y ŷril^^i.L^^^itiQ Wer 4 ? 9 y +! 1  +I 4 4 3 4 i 9 4' y • 4  ! r • 

:Gezamenlijk  bevoegd (me t  andere bestuurder(s),  
ziep ^^ ^` qq '^^^ Qp izi .^r i+ ^ ie+ a V 5r^i 1^+ 4i^ u) • e • 0 • • • 8 a • • • • a a t  i  a • • a a • ►  t 4 0 r 4 r • 0 4  

Naam 
 ` 

 

Geboortedatum ea  -plaats  
infunctietreclïng  
Titel  
Bevoegdheid  

Naam  
Geboortedatum en  -plaats  
I  n.f..unc  ti e treding 
Titel  
Bevoegdheid  

4 f •  

Alleen geldig  in NtL  en door de kamer voorzien  • lal.  een ondertekening,  

Utrecht, 14-09-2009  
Uittreksel i s vervaardigd om 14.48  uur  

Voor uittreksel  

drs H . C a W • M . Jooren  
Di x •  Voorlichting  & RegiOtrs.tie  



Bezoekadres 

Burgerweeshuispad 301 

Postbus 74019 

1070 BA Amsterdam 
Telefoon 14 020 

Fax 020 678 1679 

Gemeente   Amsterdam  

Stadsdeel Zuid 

Afdeling Vergunningen 

Retouradres: Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam 

Landelijke Studentenvakbond (LSVB) 
T.a.v.: mevrouw A.P.M. van Dijk 
Postbus 1335 
3500 BH Utrecht 

Datum 

Ons kenmerk 
	

128-112839 
Behandeld door 
	 mevrouw G. de Graaf 

Bijlage 

Onderwerp 	 Aanvraag reguliere objectvergunning — Museumplein 

Geachte mevrouw Van Dijk, 

Op 23 april 201 0 heeft Stadsdeel Zuid u w  aanvraag om een vergunning, voor de  plaatsing 
 van één podium ( 6 x 5 m) op het adres Museumplein ontvangen. De objecten worden 

geplaatst op 21 mei 2010 van 06.00 tot 18.00 uur. 

Op grond van artikel 4.3, 4.4 en 4.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 
(APV) heeft u voor de plaatsing van deze objecten in de openbare ruimte een reguliere 
objectvergunning nodig. 

Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zuid neemt bij de beoordeling van uw 
vergunningaanvraag in overweging of de plaatsing en het beoogde gebruik van de objecten 
geen strijd opleveren met de volgende aspecten: 
• de objecten mogen geen schade toebrengen aan de weg, gevaar opleveren voor de 

bruikbaarheid daarvan, of een belemmering opleveren voor het doelmatig beheer en 
onderhoud van de weg; 

• de objecten mogen geen gevaar, hinder of verontreiniging voor de omgeving 
veroorzaken; 

• de objecten mogen geen afbreuk doen aan het uiterlijk aanzien van de openbare 
ruimte, 

Bij de beoordeling van uw vergunningaanvraag zijn wij van mening dat bij de plaatsing van 
de objecten wordt voldaan aan bovenvermelde aspecten. 

Gelet op het bepaalde in artikel 4.3, 4.4 en 4.6 van de APV en het bovenvermelde in 
overweging genomen, besluiten wij vergunning te verlenen voor de plaatsing van één 
podium ( 6 x 5 m) op het adres Museumplein op 21 mei 2010 van 06.00 tot 15.00 uur 
zoals aangegeven op bijgevoegde gewaarmerkte tekening (bijlage 1). 

Aan deze vergunning worden bijzondere voorschriften zoals genoemd in bijlage 2 
verbonden alsmede onderstaande voorschriften: 

Internet: mvw.zuid.amsterdam.nl 	E-mail: stadsdeel @zuid.amsterdam.nl  
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a) de objecten moeten worden geplaatst in overleg met en ten genoegen van de 
afdeling Beheer Openbare Ruimte van Stadsdeel Zuid; 

b) voor het opbreken van de wegbedekking dient ontheffing te zijn verkregen van 
het bepaalde bij artikel 4.13 van de APV; deze ontheffing cl ient ten minste drie 
weken voordat met de werkzaamheden in de openbare weg zal worden 
begonnen, te worden aangevraagd bij de afdeling Vergunningen van 
Stadsdeel Zuid ; 

c) niets mag worden geplaatst bij: bomen, brandkranen of brandputten, 
kabelhuisjes of elektriciteitspalen, transformatorzuilen en -huisjes en 
kabelkasten, binnen een omtrek van 1 m; bij palen van het Energiebedrijf en 
Gemeente Vervoerbedrijf binnen een omtrek van 0,6 m; langs trambanen 
binnen een afstand van 1,25 m buiten het spoor en langs kokers voor 
ondergrondse telefoonleidingen binnen een afstand van 0,5 m buiten het 
deksel; 

d) de ten behoeve van de tram aan huizen en palen bevestigde schakelkasten 
en de toegang tot transformatorzuilen en -huisjes en kabelkasten mogen niet 
worden versperd; de meerringen, meerpalen en komblokken voor de 
scheepvaart moeten worden vrijgelaten; 

e) indien door de aanwezigheid van de objecten: 
verplaatsing, wijziging of verwijdering van enig eigendom van de overheid, 
c.q. uitbreiding van de openbare verlichting, noodzakelijk blijkt te zijn; voor het 
uitvoeren van bovengrondse en/of ondergrondse openbare werken (speciale) 
voorzieningen getroffen moeten worden, worden deze door de gemeente, 
doch voor rekening van de_ vergunninghouder, uitgevoerd; 

f) de door de Politie en de Brandweer te geven bevelen dienen stipt te worden 
opgevolgd; 

g) elektrische installaties dienen te voldoen aan de door het Dagelijks Bestuur 
van Stadsdeel Zuid van toepassing verklaarde installatievoorschriften van 
Energiebedrijf NEN 1010; 

h) aggregaten dienen geluidsarm te zijn; 
i) op, aan of tegen de objecten mogen geen reclames worden aangebracht, 

behoudens met afzonderlijke schriftelijke toestemming van het Dagelijks 
Bestuur van Stadsdeel Zuid; 

j) indien het in verband met ter plaatse uit te voeren openbare werken of om 
enigerlei andere reden naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur 
noodzakelijk is de objecten te verwijderen, te verplaatsen of te wijzigen, moet 
deze verwijdering, verplaatsing of wijziging door en voor rekening van de 
vergunninghouder geschieden, op eerste aanzegging van of namens het 
Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zuid; 

k) aan gemeente-eigendommen toegebrachte beschadigingen, welke het gevolg 
zijn van het plaatsen, hebben, gebruiken, onderhouden of verwijderen van de 
uitstalling/object zullen van gemeentewege, doch voor rekening van de 
vergunninghouder worden hersteld; 

I)  vergunninghouder vrijwaart de gemeente tegen aanspraken ter zake van 
schade, als gevolg van het aanwezig zijn en het gebruiken van de objecten, 
welke door wie en uit welken hoofde ook, tegen de gemeente mochten 
worden geldend gemaakt; 
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m) er dient een minimale loopruimte van 1,5 m voor voetgangers vrij te zijn op 
het trottoir, bij onvoldoende loopruimte voor voetgangers dient er een 
onderdoorloop mogelijkheid te zijn. 

n) de objecten moeten onmiddellijk na het vervallen c.q, opzeggen of 
intrekken van deze vergunning van de openbare weg worden verwijderd; 

Rekening dient te worden gehouden met het feit dat er voor het gebruik van de 
openbare ruimte precario belasting betaald moet gaan worden. 

Het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Zuid, 
Namens deze, 
het hoofd van de afdeling Vergunningen, 

De rechtstreeks belanghebbende bil dit besluit kan op grond van art. 7:1 van de 
Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na datum verzending van het 
bes/uit een bezwaarschrift indienen bij het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zuid, 
Burgerweeshuispad 301, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. 

Het  indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Indien 
onverwijlde spoed dit vereist kan hangende de bezwaarschrift-procedure een voorlopige 
voorziening worden gevraagd aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te 
Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. 
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ADVIES AANVRAAG  OBJECT  VERGUNNING  

AANT^_.I?AA GN1?. 	 : 128412839  

L OCA TIE 	 : MuseuTplein  

PER1ODE WERKZAAMHEDEN : 21-05-2010  

Gegevens  aanvrager  
Naam bedrijf  
Naam aanvrager  

. Landelijke Studentenvakbond  

A.P.M. van Dijk  

    

Voorwaarden:  

• Het podium dient langs de verharding te worden geplaatst, zodat het gras minimaal wordt belast.  

e De voertuigen die bij de op-- en afbouw het Museumplein op moeten rijden, dienen van de  
verharding gebruik te maken.  

6 De Honthorststraat is een calamiteitenroute van nood- en hulpdiensten. Het is de  

verantwoordelijkheid van de organisatie dat er een vrije doarrijruimte wordt gegarandeerd van  

minimaal 3,5 meter. Dit geldt tijdens de op- en afbouw en de feitelijke demonstratie.  

• op het Museumplein dient stapvoets te worden gereden.  

O Het is verboden om voorwerpen in de grond a an te brengen of te slaan.  

• Indien blijkt dat het onvermijdelijk is dat tijdens het plaatsen van het object over de lichtlijn  

gereden moet worden dienen beschermende maatregelen ( rijplaten ) getroffen te worden.  

• Nood -  en hulpdiensten dienen ongehinderd te kunnen passeren (minimale doorrijbreedte 3,50 )  

O De organisatie dient de objectlocatie en de directe omgeving ervan in dezelfde staat op te leveren  

als waarin het in gebruik is genomen.  
O Bij schade aan gemeente-eigendommen en/of het niet schoon achterlaten worden de  

herstelkosten/schoonmaakkosten in rekening gebracht bij de vergunninghouder.  

Datum: I8-O5-2010 

Beheerbedrij f Rayon Noord 
J. van der Pol 
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