








Gebruiksregels Henri Dunantplein te Nijverdal
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U dient te allen tijde schriftelijke toestemming van de gemeente Hellendoorn te hebben dat het
plein op de door u gewenste datum voor de door u gewenste activiteit te gebruiken is.
Te allen tijde moet een vrije strook bestrating van tenminste 4 meter breed en 4 meter hoog
vrijgehouden aan de rechterzijde van het plein worden vrijgehouden. (Betreft gele bestrating
aan de zijde van het Nieuw Dunant.)
De brandkranen en brandputten moeten worden vrijgehouden, zodat er onbelemmerd gebruik
van kan worden gemaakt.
Rondom de nooduitgang (luik) van de parkeergarage op het plein dient minimaal 1 meter vrij
gehouden te worden van obstakels. Bij plaatsing van meerdere kleine objecten rondom de
nooduitgang dient eveneens een vluchtweg van minimaal 2 meter breed te worden
gerealiseerd.
De maximale gewichtsbelasting op het plein bedraagt 1.700 kg per m2 bij een gelijkmatige
belasting, of 14.000 kg per punt, waarbij geldt dat deze punten minimaal 4 meter uit elkaar
gelegen moeten zijn en er gebruik moet worden gemaakt van een minimale onderplaat van 0,50
bij 0,50 meter per punt.
Er mogen geen objecten op de aanwezige goot (in het grijze gedeelte) worden geplaatst.
Op het plein mogen alleen objecten worden geplaatst met een maximale hoogte van 4,5 meter.
Uit de bestrating van het plein mogen geen klinkers e.d. worden verwijderd; ook mag in de
bestrating niet worden geboord en mogen géén haringen en pennen in de bodem worden
geslagen.
Er mogen geen (vloeibare) stoffen, zoals stoepkrijt, verf e.d., rechtstreeks op de bestrating
worden aangebracht.
Eventuele ontlasting van dieren dient direct te worden verwijderd.
Bij plaatsing van brandende objecten, zoals vuurkorven e.d., dient een onderplaat te worden
geplaatst die de bestrating voldoende beschermt (de onderplaat dient aan alle zijden minimaal
0,50 meter groter te zijn dan het object).
Aan de aanwezige bomen, planten en/of ander groen, mogen geen voorwerpen, kabels of
andere zaken worden bevestigd.
Aan de aanwezige (licht)kabels boven het plein mogen geen objecten of voorwerpen worden
bevestigd.
Het verplaatsen van de objecten (banken, bomen e.d.) op het plein is niet toegestaan.
Bij plaatsing van marktkramen en/of andere objecten dient een minimale vrije doorloop
(looppad) van 2 meter te worden aangehouden.
In de aanwezige goot op het plein mag niets worden geloosd.
Ten allen tijde dient voorkomen te worden dat olie, vetten e.d. in of op de bodem/verharding
(weg)lekken of terechtkomen; in verband hiermee dient u voorzieningen te treffen ter
bescherming van de bodem/verharding (bijvoorbeeld vloeistofdichte folie of matten).
Na afloop van de activiteiten dient het plein schoon en in de oorspronkelijke staat te worden
opgeleverd.
Voor het gebruik van de stroomkast(en) en waterput op het plein dient minimaal 5 werkdagen
voor aanvang van de activiteiten contact op te worden genomen met het loket Bouwen, milieu
en openbare ruimte op telefoonnummer 0548-630214.
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