Evenementen, activiteiten en ander gebruik van de openbare ruimte, week 11 – 2020
Maandag

9 maart

Dinsdag

10 maart

Woensdag

11 maart

Donderdag

12 maart

Brabant Hallen

Evenement

Indoor Brabant The Dutch Masters

Vrijdag

13 maart

Diverse locaties
Brabant Hallen

Evenement
Evenement

NL Doet
Indoor Brabant The Dutch Masters

Zaterdag

14 maart

Kerkstraat
Kerkstraat
Diverse locaties
Sporthal de Maaspoort
Brabant Hallen
Autotron

Standplaats
Demonstratie
Evenement
Evenement
Evenement
Evenement

Fisherman’s Friend
Grootouders voor het klimaat
NL Doet
Handbal clubkampioenschap Top 4
Indoor Brabant The Dutch Masters
British Cars & Lifestyle

Zondag

15 maart

Markt
Sporthal de Maaspoort
Brabant Hallen
Autotron

Standplaats
Evenement
Evenement
Evenement

Animal Rights
Handbal clubkampioenschap Top 4
Indoor Brabant The Dutch Masters
British Cars & Lifestyle

Toegestane collectevergunning of donorwerving voor deze week:

Zo t/m za
Zo t/m za

8 t/m 14 Maart
15 t/m 21 Maart

Collecte
Collecte

‘s-Hertogenbosch
‘s-Hertogenbosch

Amnesty International
Reumafonds

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks een rooster op met de grote landelijke collecte acties zoals die van
De Hartstichting en Jantje Beton. (Dit rooster kunt u vinder op WWW.CBF.NL.)
In de vrije perioden is het mogelijk dat andere organisaties collecteren dan wel leden werven in onze gemeente. Hiervoor is
een meldingsplicht waarna de gemeente toestemming moet verlenen. Vuistregel hierbij is dat er maar één collecte dan wel
wervingsactie tegelijk plaatsvindt.
Flyeren:
Voor het flyeren en het uitdelen van gedrukt promotiemateriaal in de gemeente ‘s-Hertogenbosch is geen vergunning nodig.
Wel dient er rekening gehouden te worden met de volgende voorwaarden;











het publiek op geen enkele wijze hinder mag ondervinden van deze actie;
er mag zonder de toestemming van de Marktmeester niet geflyerd worden op een warenmarktterrein tijdens de Warenmarkt;
er mag niet geflyerd worden op een evenemententerrein indien er op dat moment een evenement plaatsvindt;
er mag geen standplaats worden ingenomen met bijvoorbeeld een kraam en/of wagen. Een voorraadwagen dient geparkeerd te
worden op een reguliere parkeerplaats;
er mogen geen contracten worden afgesloten en/of NAW gegevens genoteerd worden;
gezien de verkeersveiligheid is het niet toegestaan flyers uit te delen aan bestuurders van voertuigen;
indien men gebruik maakt van particulier terrein (bv de Nederlandse spoorwegen of de Brabant Hallen), dan is er toestemming
nodig van de eigenaar van dat terrein;
in winkelcentra, zoals de Helftheuvel, de Rompert en de Lokerenpassage, is er toestemming nodig van de winkeliersvereniging;
van in- en uitgangen van bijvoorbeeld winkelcentra en bij (rol)trappen dient minimaal 5 meter vrij gehouden te worden voor de
vrije doorgang van het publiek;
na de actie dient het gebied waar geflyerd is schoon achter gelaten te worden.

Onder gedrukt promotiemateriaal worden uitsluitend folders bedoeld. Op het moment dat er producten al dan niet als promotiemateriaal
wordt uitgedeeld heeft men een standplaatsvergunning nodig.
Vrijheid van meningsuiting:
Voor het uitdelen van dagbladen en het hierbij opnemen van persoonsgegevens is een uitzondering gemaakt.
Zij mogen zich met recht beroep en op de vrijheid van meningsuiting.

