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Ontheffing Straatartiest 

     

Geachte, 

 

Op basis van artikel 2:8 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Utrecht, verleen ik u ontheffing van het verbod om op 

een openbare plaats of het openbaar water op te treden als straatartiest.  

 

Aan deze ontheffing verbind ik de volgende voorschriften: 

1. De ontheffing is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. 

2. Het is niet toegestaan langer dan 15 minuten op dezelfde plaats te blijven optreden. Als dezelfde plaats wordt 

beschouwd: 

• iedere plaats die ligt binnen 100 meter van de laatst ingenomen positie; 

• iedere plaats die ligt op meer dan 100 meter van de laatst ingenomen positie én gesitueerd is op het plein of in 

het park dat dezelfde naam draagt als van de laatst ingenomen positie.   

De nieuw in te nemen locatie mag geen locatie zijn die in de voorafgaande twee uren is ingenomen. 

3. Bij het innemen van uw locatie dient u te garanderen dat de vrije doorgang voor het overige verkeer (zoals voetgangers, 

fietsers en auto’s) niet wordt belemmerd. Met het oog op de vrije doorgang is het verboden op te treden als straatartiest 

op in ieder geval de volgende locaties: 

• In de onderdoorgang van de Domtoren; 

• In een straal van 100 meter rond ingang Godebaldkwartier naar Hoog Catharijne, gelegen aan het 

Moreelsepark;  

• Stationsplein Oost. 

4. Het is verboden toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze 

dat voor een omwonende, een ondernemer of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt. 

5. Het is de houder van de ontheffing verboden gebruik te maken van geluidversterkende apparatuur of muziek te maken 

met een draaiorgel. 

6. Op eerste verzoek van politie of toezichthoudende ambtenaren moet deze ontheffing worden overhandigd.  

7. De door politie of toezichthoudende ambtenaren gegeven aanwijzingen dienen direct te worden opgevolgd. 

8. Indien door politie of toezichthoudende ambtenaren geconstateerd wordt dat u zich niet aan de voorschriften houdt, 

kunt u een boete krijgen en/of kan de ontheffing direct worden ingenomen. U komt vervolgens de eerstvolgende drie 

maanden niet in aanmerking voor een nieuwe ontheffing.  

9.          Bij herhaalde overlast kunt u een boete krijgen en/of kan de ontheffing direct worden ingenomen. U komt vervolgens de 

eerstvolgende drie maanden niet in aanmerking voor een nieuwe ontheffing. 

          

10. Het is niet toegestaan om met 4 of meer personen in groepsverband op te treden op 26 of 27 april.  

11.       Deze ontheffing is geldig tot 1 april 2020. 

 

Inlichtingen en bezwaarschriftenclausule 
 

Heeft u vragen? 
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Team Vergunningen Openbare Ruimte van de afdeling Vergunningen, telefoon 

030 – 286 0000 of via de e-mail: vooroverleg@utrecht.nl  

 

Bezwaar 
Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaar digitaal indienen. Daarvoor kunt u alleen 

gebruik maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale formulier. Dit vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar. U kunt 

het bezwaarschrift niet per e-mail insturen. 

Maakt u liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen aan het College van burgemeester en wethouders. Het 

adres is: 

Postbus 16200 

3500 CE Utrecht 

Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u 

dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. 

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval op: 

• uw naam, adres, datum en handtekening; graag ook het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent; 



Vergunningen, Toezicht en Handhaving 

Afdeling Vergunningen 

Ons Kenmerk HZ_OSA-19-00178 

 

 

Bezoekadres: Stadskantoor, Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht 

            2 

• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; vermeld hierbij de verzenddatum en het 

kenmerk van dat besluit of stuur een kopie daarvan mee; 

• de reden waarom u vindt dat het besluit onjuist is. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 


