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Acties  

 

 

Gemeente Cuijk – Meerjaren Evenementenvergunning, Meerjaren Drank- en 

horecaontheffing en een Meerjaren Geluidsontheffing – verleend aan Aeolus 

Studentensurfvereniging Nijmegen voor Surfin, Eindsestraat 23 te Linden 

  

Meerjaren Evenementenvergunning:  

De burgemeester van de gemeente Cuijk maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de 

A.P.V. door de gemeente Cuijk een evenementenvergunning is verleend. 

 Meerjaren Drank- en horecaontheffing:  

De burgemeester van de gemeente Cuijk maakt bekend dat op grond van artikel 35 van de 

Drank en horecawet een drank en horecaontheffing is verleend. 

 Meerjaren Geluidsontheffing:  

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk maakt bekend dat op 

grond van artikel 4:6 van de A.P.V. door de gemeente Cuijk een geluidsontheffing is 

verleend. 

  

Voor : Surfin 2020, 2021 en 2022 

Locatie : Eindsestraat 23 te Linden 
Data :  

2020 

22 mei 2020 – van 14:00 uur tot 01:00 uur; 

23 mei 2020 – van 09:00 uur tot 01:00 uur; 

24 mei 2020 – van 09:00 uur tot 16:00 uur. 

2021 

28 mei 2021 – van 14:00 uur tot 01:00 uur; 

29 mei 2021 – van 09:00 uur tot 01:00 uur; 

30 mei 2021 – van 09:00 uur tot 16:00 uur. 

 2022 

27 mei 2022 – van 14:00 uur tot 01:00 uur; 

28 mei 2022 – van 09:00 uur tot 01:00 uur; 

29 mei 2022 – van 09:00 uur tot 16:00 uur. 

  

Datum verzending: 18 februari 2020  

  

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum bij de burgemeester, 

respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk een 

bezwaarschrift indienen. Het postadres is Postbus 7, 5360 AA Grave. Een bezwaarschrift 

schort de werking van het besluit niet op. Degenen die bezwaar maken kunnen de 

voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch tevens verzoeken 

het besluit te schorsen. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van het bij ons ingediende 

bezwaarschrift. Het postadres van de Rechtbank Oost-Brabant is: Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch.  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-44995.html?utm_campaign=20200220&utm_source=attenderingsmakelaar&utm_medium=email&utm_term=gemeente_cuijk&utm_content=over_uw_buurt#actionsContainer

