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Gebruiksvoorschriften Leo ten Brinke Park Nijverdal
1. U moet schriftelijke toestemming van de gemeente Hellendoorn hebben voor het gebruik van
de tuinen.
2. De maximale gewichtsbelasting op het plein bedraagt 2 kN per m2 bij een gelijkmatige
belasting.
3. Er mogen nooit objecten op het tunneldek worden geplaatst die een (gezamenlijk) gewicht
van 10 ton overschrijden
4. Motorvoertuigen zijn in het park niet toegestaan.
5. Uit de bestrating mogen geen klinkers of andere objecten worden verwijderd. Ook mag in de
bestrating niet worden geboord.
6. Het betreden van gazon moet zo veel mogelijk worden voorkomen.
7. Betreding van overige beplanting is niet toegestaan.
8. Aan de aanwezige bomen, planten en/of ander groen mogen geen voorwerpen, kabels of
andere zaken worden bevestigd.
9. Bevestigings- of andere materialen die in het maaiveld worden geplaatst (bijvoorbeeld
haringen) mogen niet dieper dan 0,25 m onder maaiveld worden aangebracht.
10. De ventilatiegaten en een gebied van minimaal 1 meter rondom de gaten moeten worden
vrijgehouden.
11. Er mogen geen vloeibare stoffen in het gebied worden toegepast of opgeslagen.
12. Te allen tijde moet worden voorkomen dat olie, vetten of andere schadelijke stoffen in of op
de bodem en verharding lekken of terechtkomen. In verband hiermee moet u voorzieningen
treffen ter bescherming van de bodem/verharding, bijvoorbeeld vloeistofdichte matten of
folie.
13. In de aanwezige kolken in de verharding mag niets worden geloosd.
14. Eventuele ontlasting van dieren moet direct worden verwijderd.
15. Plaatsing van brandende objecten (zoals bv. vuurkorven) is niet toegestaan.
16. Het verplaatsen van de aanwezige vaste objecten is niet toegestaan.
17. Bij plaatsing van marktkramen en/of andere objecten moet een minimale vrije doorloop
(looppad) van 2 meter worden aangehouden.
18. Objecten moeten zoveel mogelijk op de verharding worden geplaatst.
19. Na afloop van de activiteiten moet het gebied schoon en in oorspronkelijke staat worden
opgeleverd. Eventuele herstelwerkzaamheden, e.e.a. ter beoordeling van gemeente, komen
voor kosten van de vergunninghouder.
20. Het is niet toegestaan om grootschalige activiteiten zoals dansevenementen en feesten te
organiseren op het tunneldek.

