BELEIDSREGELS ontheffing voor straatmuzikanten
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Begripsbepalingen:
a. onder straatmuzikant wordt verstaan: een persoon of een
verzameling van niet meer dan vijf personen die gezamenlijk op straat
muziek maken, veelal met het oogmerk hiermee geld op te
halen van passanten;
b. onder binnenstad wordt verstaan: het gebied dat wordt begrensd door de
straten Oranjelaan, Toulonselaan, Burgemeester de Raadtsingel,
Havenstraat, Korte Parallelweg, Achterhakkers, Prinsenstraat, Lange
Geldersekade, Houttuinen, Varkenmarkt, Gravenstraat, Nieuwbrug,
Voorstraat, Merwekade, Bleijenhoek, Vest en Noordendijk, de genoemde
straten daaronder begrepen;
c. onder gevoelige locaties worden verstaan: alle openbare plaatsen gelegen in een straal
van 100 meter rondom ziekenhuizen, begraafplaatsen en crematoria, aula’s, kerken
tijdens diensten en scholen tijdens lessen en andere schoolactiviteiten.
Een ontheffing kan betrekking hebben op meerdere dagen met dien verstande dat er geen
ontheffingen worden verleend met een looptijd langer dan een jaar.
Per kalendermaand wordt per straatmuzikant voor maximaal 4 dagen ontheffing verleend.
Er worden uitsluitend ontheffingen verleend voor onversterkte muziek.
Een aanvraag om ontheffing wordt geweigerd indien de aanvraag betrekking heeft op een
periode waarvoor aan dezelfde straatmuzikant die de aanvraag heeft ingediend reeds een
ontheffing is verleend.
Een aanvraag om ontheffing wordt geweigerd indien de aanvraag betrekking heeft op een
periode waarin reeds 10 ontheffingen van kracht zijn.
Een aanvraag om ontheffing wordt tevens geweigerd indien de aanvraag betrekking heeft op
de binnenstad binnen een periode waarin reeds 5 ontheffingen van kracht zijn in de
binnenstad.
Voor het aanvragen van een ontheffing dient gebruik gemaakt te worden van het daarvoor
beschikbare aanvraagformulier.
Aanvragen om ontheffing worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.
Aanvragen om ontheffing kunnen maximaal drie maanden vóór de eerste datum van
optreden waarop de aanvraag betrekking heeft, worden ingediend en minimaal drie weken
van tevoren. Aanvragen die hieraan niet voldoen worden buiten behandeling gesteld.
Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften en beperkingen verbonden:

De ontheffing geldt op de daarin genoemde data tussen 10.00 en 18.00 uur en als het
een zondag betreft tussen 13.00 uur en 18.00 uur.

Er mag niet gemusiceerd worden direct voor of vlakbij de in- en uitgangen van winkels
en/of woongebouwen.

Het is niet toegestaan om langer dan een half uur op één plaats te blijven optreden,
waarbij een locatie binnen 100 meter als dezelfde plaats wordt beschouwd.

Nadat op een locatie/plaats is opgetreden, mag op die locatie gedurende een uur niet
meer worden gespeeld.

Het is niet toegestaan om binnen een straal van 100 meter van een andere
straatmuzikant op te treden.

Het is niet toegestaan om op te treden op gevoelige locaties.

Het verkeer mag geen enkele hinder ondervinden van het optreden.

Er mag slechts geld worden ingezameld door middel van het plaatsen van
éen (1) voorwerp op de weg zonder dat daarop mondeling, schriftelijk of op enigerlei
andere wijze de aandacht wordt gevestigd.

Op eerste verzoek van de politie of toezichthoudende ambtenaren moet de
ontheffing worden overhandigd. Alle door hen in het belang van de openbare orde of
veiligheid gegeven aanwijzingen dienen direct te worden opgevolgd.

Indien men zich niet aan deze voorwaarden of beleidsregels of het gestelde in de
ontheffing houdt, dan zal de ontheffing worden ingetrokken. Nieuwe aanvragen zullen
de overtreder voor de duur van een jaar worden geweigerd.

