Algemene regels voor het gebruik van het activiteitenveld en parkeerterrein Natuurpoort
Wouwse Plantage:
Een vereniging of organisatie die gebruik wil maken van het activiteitenveld voor een
evenement of anderszins (hierna gebruiker) , dient een schriftelijk verzoek daartoe in bij De
Stichting Natuurpoort Wouwse Plantage, (hierna NPWP).
Daarbij hanteert het bestuur van de Stichting NPWP altijd haar doelstelling en doelgroepen
als uitgangspunt:
Het promoten, beheren en doen onderhouden van de Natuurpoort Wouwse Plantage
waarbij de belangen van de dorpsbewoners, de natuur, de grondeigenaren en de
plaatselijke ondernemers met elkaar in balans worden gehouden.
Het activiteitenveld van de Natuurpoort is bedoeld voor verenigingen en andere
organisaties uit het dorp die daar buitenactiviteiten kunnen ontplooien. Het gebruik
van het activiteitenveld door verenigingen of commerciële partijen is alleen
toegestaan als er een directe relatie is met een activiteit van/voor het dorp en
derhalve toegankelijk is voor de inwoners van Wouwse Plantage.
Het verzoek zal beoordeeld worden door het bestuur van NPWP.
Het is helaas niet toegestaan om zonder akkoord van het bestuur van de NPWP de
activiteitenveld te gebruiken. De Stichting Natuurpoort Wouwse Plantage beheert namens
de Gemeente Roosendaal het terrein en is daarmee ook zelf gebonden aan strenge regels.
Het bestuur van de Stichting NPWP maakt bij de beoordeling onder andere gebruik van de
volgende criteria:
-

Is de activiteit of het evenement in overeenstemming met de doelstelling en
doelgroep.
Geeft de activiteit overlast voor de omgeving; geluid, afval, extra parkeeroverlast.
Geeft de activiteit overlast voor de natuur daarbij te denken aan; zwerfvuil, afval of
vervuiling op het veld of directe omgeving, beplanting.
Is de activiteit of het evenement belastend voor de bestrating en beplanting op het
veld of het parkeerterrein.
Wordt er door de organisatie voor de te organiseren activiteit een
evenementenmelding gedaan of een vergunning aangevraagd bij de Gemeente
Roosendaal. E.e.a. conform de evenementen beleidsregels van de Gemeente
Roosendaal.

Het bestuur van NPWP behoudt zich het recht voor om een aanvraag toe- of af te wijzen en
is niet aansprakelijk voor enige schadevergoeding indien aanvrager reeds kosten heeft
gemaakt om een activiteit of evenement te organiseren.
De aanvrager dient in het bezit te zijn van de benodigde gemeentelijke vergunning voor de
te houden activiteit of het te houden evenement, waarvan het bestuur van de NPWP een
kopie zal ontvangen. Zonder de benodigde vergunning(en) is het niet toegestaan van het
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activiteitenveld gebruik te maken en vervallen de gemaakte afspraken tussen organisator en
het bestuur van NPWL.
De kosten voor de aanvraag van een dergelijke vergunning zijn voor rekening van gebruiker.
Bij het gebruik van het veld door de organisator van het evenement geldt:
-

-

-

-

De gebruiker dient zorg te dragen dat tijdens het gebruik of naar aanleiding van het
gebruik het veld of de parkeerplaats op generlei wijze zullen worden beschadigd.
Eventuele kosten voor het opruimen van zwerfafval, afval dat achterblijft na gebruik
van het activiteitenveld of de parkeerplaats zijn voor rekening van de gebruiker. Dit
geldt ook voor eventuele beschadigingen van het veld, de beplanting of de
bestrating. Hiervoor wordt een nader te bepalen borgsom gevraagd, die voor
aanvang van de activiteit wordt voldaan.
Gebruiker dient het activiteitenveld schoon en onbeschadigd op te leveren. Het
activiteitenveld en de parkeerplaats zullen in de staat zoals voor aanvang worden
opgeleverd na gebruik. De betaalde borgsom wordt uiteraard teruggestort op de
rekening als aan deze voorwaarden is voldaan.
De geldende geluidsnormen mogen niet worden overschreden of tot overlast leiden.
Eventuele boetes zijn voor rekening van de gebruiker.
Het bestuur van de NPWP kan verlangen dat de gebruiker een
aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten.
Het is de gebruiker niet toegestaan om het veld voor een andere dan in de
overeenkomst aangegeven activiteit of evenement te gebruiken, aan derden te
verhuren of in gebruik te geven.
De NPWP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van schade of
vermissing van eigendommen van gebruiker of personen, die door gebruiker op het
veld zijn toegelaten, eveneens wordt uitgesloten enige aansprakelijkheid voor
levering van diensten ingeval van overmacht en/of calamiteiten. Daaronder valt
eveneens mogelijke materiële of immateriële schade van de door gebruikers
aangeboden activiteiten van bezoekers.
Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en orde op het terrein
gedurende het evenement en zal daartoe de nodige maatregelen treffen;

-
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