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U heeft op 12 juni 2019 een ontheffing geluidshinder aangevraagd voor werkzaamheden
(storten vloer en vlinderen) in de avond/nacht.
Ontheffing
Op grond van artikel 4:5 van de APV 2018 (overige geluidshinder) verlenen wij aan u
ontheffing om buiten de normale werktijd de volgende werkzaamheden uit te voeren.
Werkzaamheden
Het storten van vloeren, en het vlinderen van vloeren.
Periode
19, 20, 21, 24 en 28 juni 2019, vanaf 19:00 tot 07:00 uur.
Locatie
Fascinatio Boulevard 702.
Voorwaarden
1. Onnodige geluiden moeten worden voorkomen. Ingezette apparatuur en toestellen en de
wijze van werken mogen buiten het werkterrein geen onnodige geluidshinder
veroorzaken. Geluid van bijvoorbeeld gespreks-, omroep-, alarm- en muziekinstallaties
mag niet hoorbaar zijn buiten het werkterrein.
Wilt u bij beantwoording het kenmerk vermelden.
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2. Er moet gebruik gemaakt worden van de akoestisch bezien best beschikbare stille
technieken en meest gunstige werkwijze.
3. De ontheffing is geldig voor de periode van 12 juni t/m 28 juni 2019.
4. Mochten de werkzaamheden worden opgeschort naar een andere datum dan dient u dit
van de unit Vergunningen, Toezicht
zo spoedig mogelijk te melden bij
en Handhaving.
Aandachtspunt
Een kopie van deze ontheffing dient op verzoek getoond te kunnen worden.
Publicatie
Deze ontheffing wordt gepubliceerd in de IJssel- en Lekstreek, zodat iedereen daarvan kan
kennisnemen en belanghebbenden bezwaar kunnen maken.
Bezwaar
Als u het met dit besluit niet eens bent, kunt u hiertegen bezwaar maken. U moet dan binnen
zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De
termijn begint te lopen met ingang van de dag na de verzenddatum van deze brief.
Het bezwaarschrift stuurt u aan: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70,
2900 AB Capelle aan den IJssel
In het bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden: uw naam en adres, de datum van uw
bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en de redenen waarom u het niet eens
bent met het besluit. Vergeet niet uw bezwaarschrift te ondertekenen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders,
namens deze,
het hoofd van de unit Vergunningen, Toezicht en Handhaving,

