Verpachting gemeentegrond tijdens de Wijchense kermis en carnaval
Gemeente Wijchen is van plan om voor de Wijchense kermis en carnaval gemeentegrond
opnieuw te verhuren voor het plaatsen en exploiteren van een tijdelijke
horecagelegenheid.
Verhuurperiode
De huur van de gemeentegrond geldt voor:


Wijchense kermis 2021, 2022 en 2023



Carnaval 2022, 2023, 2024

Locatie
Tijdens de komende editie van de Wijchense kermis is de locatie op het parkeerterrein
van het oude gemeentekantoor. Vanaf carnaval 2022 zal het een andere, nog nader te
bepalen, locatie zijn in verband met bouwwerkzaamheden bij het oude gemeentekantoor.
Wij nodigen u uit om een aanbieding te doen.
Criteria
Hoe gaan wij de aanbiedingen beoordelen? Dat doen wij op basis van onderstaande
eisen:
1) Uw aanbieding bevat een huurprijs die u aan de gemeente wilt betalen.
2) De ondernemer dient bij de Kamer van Koophandel ingeschreven te staan op een
adres in de gemeente Wijchen. Bij de aanbieding verzoeken wij u een recent
uittreksel van de Kamer van Koophandel toe te voegen, niet ouder dan 6
maanden geteld vanaf de datum van deze publicatie.
3) Recente ervaring met het uitbaten en organiseren van soortgelijke evenementen.
Wij verzoeken u dan ook een referentieproject toe te voegen.
Als uw aanbieding niet aan bovenstaande eisen voldoet, nemen wij uw aanbieding niet in
behandeling.
Aan de aanbieder met de hoogste huurprijs, bieden wij een contract aan voor de kermis
2021, 2022 en 2023, en ook voor carnaval 2022, 2023 en 2024. De aanbieder moet de
tijdelijke horecagelegenheid zelf exploiteren, overdracht van het contract aan een derde
is niet mogelijk.
Diegene die de gunning krijgt, vraagt een evenementenvergunning aan bij de
burgemeester voor het plaatsen van een tijdelijke horecagelegenheid op de woensdag
voorafgaande aan de kermis c.q. carnaval tot en met de woensdag na de kermis c.q.
carnaval. Aan deze vergunning zijn onder meer de volgende voorwaarden verbonden:
Voorwaarden
De inrichting van de horecagelegenheid moet voldoen aan de richtlijnen van de dan
geldende noodverordening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid in verband met de Coronamaatregelen. Wat hierin opgenomen staat, is eenieder nog onbekend. Dit risico zal de
aanbieder mee moeten wegen in zijn huurprijs.
Indien landelijk of door de Veiligheidsregio wordt besloten dat een horecagelegenheid
niet mogelijk is, leidt dat tot een ontbinding van deze overeenkomst en zal de gemeente
Wijchen geen huurprijs heffen. Een compensatie voor eventuele voorbereidingskosten (of
een deel) wordt niet uitgekeerd.

Vergunning
Als u het contract verkrijgt, dient u zo spoedig mogelijk een evenementenvergunning en
andere benodigde vergunningen/ontheffingen aan te vragen bij onze afdeling
APV/Vergunningverlening via APV@wijchen.nl.
Locatie
U mag uw tijdelijke horecagelegenheid tijdens de kermis 2021 (17 t/m 21 september
2021) plaatsen op het plein voor het oude gemeentekantoor op de aan u door de
gemeente toegewezen locatie. Voor de daaropvolgende jaren wordt de locatie in overleg
nog bepaald.
Op- en afbouw
Het opbouwen mag niet eerder starten dan op woensdag voorafgaande aan de kermis of
carnaval. Om de sfeer van beide evenementen te behouden, mag er woensdagochtend
na het evenement pas begonnen worden met afbouwen. Uiterlijk 18.00 uur op de
woensdag na het evenement moet de standplaats weer schoon worden opgeleverd.
Procesverloop
U kunt per e-mail (evenementen@drutenwijchen.nl) vragen stellen over deze verpachting
tot maandag 10 mei 2021 8.00 uur. De vragen en antwoorden op de vragen publiceren
wij openbaar op 10 mei op onze website.
U kunt uw aanbieding uiterlijk 19 mei 2021 12.00 uur indienen via
evenementen@drutenwijchen.nl, waarvan proces-verbaal zal worden opgemaakt.
Als u een aanbieding doet, gaat u akkoord met alle voorwaarden van deze inschrijving.
De binnengekomen aanbiedingen beoordelen wij op basis van eerdergenoemde eisen.
Iedereen die een aanbieding heeft ingediend, krijgt uiterlijk 26 mei een schriftelijke
uitslag van de beoordeling. De prijzen worden niet bekend gemaakt.

