Raadsnummer: ID/309
Bijlage bij raadsvoorstel G.19. 00973

Klare taal Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gulpen-Wittem
Introductie
De gemeente is verantwoordelijk voor het openbaar gebied. Om ervoor te zorgen dat we zo min
mogelijk ‘last’ hebben van elkaar gelden er regels. Deze regels zijn opgenomen in de Algemene
Plaatselijke Verordening. Deze regels zijn vaak lastig geformuleerd, dat komt omdat ze anders
juridisch niet houdbaar zijn. In deze klare taal APV wordt in eenvoudige bewoordingen uitgelegd
wat de bedoeling is van de regels.
De nummering van de officiële APV is aangehouden. Zo kun je het artikel makkelijker opzoeken.
Let op: dit bestand heeft geen juridische status en aan de inhoud daarvan kun je geen rechten
ontlenen. Wil je weten hoe het precies zit kijk dan in de Algemene Plaatselijke Verordening op
overheid.nl.
Andere regels
 Soms gelden andere regels dan de regels in deze Algemene Plaatselijke Verordening
(hierna: APV). Die andere regels staan in hogere wet- of regelgeving van het Rijk of van
de provincie.
 Als je een aanvraag voor een vergunning hebt ingediend, hoor je vanzelf of de andere
regels gelden. Je kunt dat ook van tevoren met iemand van de gemeente bespreken.
Artikel 1:1 Uitleg van woorden (definities)
Sommige woorden in de APV hebben uitleg nodig. Hieronder lees je wat ze betekenen.









Bebouwde kom: een gebied waar veel gebouwen staan. Daar gelden andere regels dan in
een gebied met weinig gebouwen.
Bevoegd gezag: de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders mag
het besluit nemen. Vaak wordt een besluit genomen in ‘mandaat’ dan mag een
medewerker van de gemeente namens de burgemeester of het college het besluit nemen.
Bouwwerk: een constructie die bedoeld is om langere tijd op dezelfde plek te blijven
staan.
College: daarmee wordt het college van burgemeester en wethouders bedoeld. De
gemeente beslist of je ergens toestemming voor krijgt. Soms neemt de burgemeester het
besluit, soms het college van burgemeester en wethouders. Dat maakt voor jou verder
niets uit; je vraagt altijd toestemming aan de gemeente.
Gebouw: een omschrijving van een pand (woning, bedrijf etc).
Handelsreclame: het maken van reclame voor een bedrijf.
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Handelaar: een handelaar is iemand die spullen verkoopt. In het wetboek van strafrecht
is een definitie opgenomen wie daaronder valt. Je kunt denken aan opkopers en
handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen, metalen, edelstenen, uurwerken,
kunstvoorwerpen, auto's, motorfietsen, bromfietsen, fietsen, foto-, film-, radio-, audioen videoapparatuur en apparatuur voor automatische registratie.
Openbare plaats: die plaatsen waar iedereen mag komen.
Openbaar water: water waar iedereen mag komen.
Rechthebbende: degene die eigenaar is.
Weg: alle wegen of paden waar iedereen mag komen.

Artikel 1:2 Wanneer hoor ik of ik mijn vergunning krijg? (beslistermijn).
Als je een vergunning aanvraagt, hoor je binnen acht weken of je die krijgt. Als de gemeente
meer tijd nodig heeft om een besluit te nemen, krijg je de beslissing uiterlijk zes of acht weken
later. Meestal wordt de beslissing sneller genomen. In sommige gevallen hoef je alleen iets te
melden en geldt een kortere termijn waarbinnen je een reactie ontvangt. Dit staat bij de
bepaling die daarover gaat. Ook kan het voorkomen dat een langere termijn geldt, bijvoorbeeld
bij evenementen.
Artikel 1:3 Indiening aanvraag
Dit artikel is vervallen. Dat komt omdat een andere wet dat al regelt of het niet meer nodig was
om hier regels over te maken.
Artikel 1:4 Extra regels in vergunning (voorschriften en beperkingen).
De gemeente kan extra regels in de vergunning zetten. Lees de vergunning dus goed door.
Artikel 1:5 Voor wie geldt een vergunning? (persoonlijk karakter vergunning of ontheffing).
Een vergunning geldt alleen voor degene die hem heeft aangevraagd.
Artikel 1:6 Intrekken of veranderen vergunning (intrekking of wijziging van vergunning of
ontheffing).
De gemeente kan een vergunning veranderen of intrekken als:
 je bij je aanvraag verkeerde of te weinig informatie hebt gegeven;
 dat nodig is, omdat de situatie is veranderd;
 je je niet aan de regels houdt;
 je er niet op tijd gebruik van maakt;
 je daar zelf om vraagt.
Artikel 1:7 Geldigheidsduur vergunning (termijnen).
Een vergunning is voor onbeperkte tijd geldig, tenzij er iets anders in staat.
Artikel 1:8 Redenen voor afwijzing vergunningaanvraag (weigeringsgronden).
De gemeente kan je aanvraag afwijzen als dat nodig is om de rust, de veiligheid, de gezondheid
of het milieu te beschermen of als je de vergunning niet op tijd (minstens drie weken van
tevoren) hebt aangevraagd.
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Artikel 1:9 Meerdere aanvragen op een locatie (samenloop).
Als er voor een bepaalde plaats vergunningen worden aangevraagd voor activiteiten die niet bij
elkaar passen kan de vergunning niet worden verleend.
Hoofdstuk 2 Openbare Orde
Afdeling 1. Bestrijding van ongeregeldheden
Artikel 2:1 Gedrag in de openbare ruimte (bestrijding van ongeregeldheden).
 In de openbare ruimte moet je je goed gedragen. Je mag de rust niet verstoren en geen
overlast veroorzaken. Je mag ook andere mensen niet uitlokken om dat te doen.
 Als je in een groep bent, moet je weggaan als de politie of een toezichthouder dat zegt.
Het maakt dan niet uit of er iets is gebeurd en of jij daar iets mee te maken hebt.
 Op plekken die de politie of de gemeente heeft afgezet, mag je niet komen.
 Deze regels gelden niet voor bijeenkomsten die vallen onder de Wet openbare
manifestaties.
Afdeling 2. Betoging
Artikel 2:2 Optochten
Deze bepaling is vervallen.
Artikel 2:3 Bijeenkomsten in openbare de openbare ruimte (kennisgeving betogingen op
openbare plaatsen).
Als je een bijeenkomst wilt houden in de openbare ruimte, zoals een demonstratie of betoging,
moet je dat minstens 48 uur van tevoren schriftelijk melden bij de gemeente (de dagen waarop
de gemeente gesloten is, tellen niet mee). Je mag pas mensen uitnodigen, nadat je de melding
hebt gedaan en hiervan een bevestiging hebt ontvangen. In de melding zet je:
 je naam en adres;
 waarom je de bijeenkomst organiseert;
 de datum, begin- en eindtijd van de bijeenkomst;
 de plek waar de bijeenkomst plaatsvindt en eventueel de route die wordt gevolgd;
 wie er aanwezig zal zijn;
 welke maatregelen jij of de organisatie van de bijeenkomst neemt om de bijeenkomst
goed te laten verlopen.
Artikel 2:4 Afwijking termijn
Deze bepaling is opgenomen in artikel 2:3
Artikel 2:5 Te verstrekken gegevens.
Deze bepaling is opgenomen in artikel 2:3
Afdeling 3 Verspreiden van gedrukte stukken
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Artikel 2:6 (Reclame)folders enzovoort (beperking aanbieden e.de. van geschreven of
gedrukte stukken of afbeeldingen).
Deze bepaling is vervallen.
Afdeling 4. Vertoningen e.d. op de weg
Artikel 2:7 Feest, muziek en wedstrijd e.d.
Deze bepaling is vervallen.
Artikel 2:8 Dienstverlening
Deze bepaling is vervallen.
Artikel 2:9 Straatartiesten enzovoort (straatartiest e.d.)
Deze bepaling is vervallen.
Afdeling 5. Bruikbaarheid en aanzien van de weg
Artikel 2:10 Gebruik van de weg (voorwerpen op of aan de weg)
 Je mag de weg alleen gebruiken waar hij voor is bedoeld; om jezelf, anderen of spullen
over te verplaatsen.
 Je mag de weg niet beschadigen.
 Je moet een vrije doorgang laten voor minder valide, voetgangers, fietsers en
hulpdiensten.
 Als je de weg ergens anders voor wilt gebruiken, moet je een ontheffing aanvragen.
 Voor terrassen en reclameborden kunnen aanvullende regels gelden.
 Voor situaties die onder de Wet beheer rijkswaterstaatwerken, artikel 5 van de
Wegenverkeerswet 1994 of de provinciale wegenverordening vallen, kunnen andere
regels gelden.
Artikel 2:11 (Omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een
weg
Deze bepaling is vervallen
Artikel 2:12 Maken van een uitweg (maken, veranderen van een uitweg).
 Als je een weg aan wilt leggen, open wilt breken of op welke manier dan ook wilt
veranderen, moet je een melding indienen.
 Binnen 4 weken hoor je of je de uitweg mag aanleggen.
 Voor situaties die onder het Wetboek van Strafrecht, de Wet beheer
rijkswaterstaatswerken, de provinciale wegenverordening, de waterschapskeur, de
Telecommunicatiewet of de daarop gebaseerde Telecommunicatieverordening vallen,
kunnen andere regels gelden.
 Je hebt ook geen vergunning nodig als de gemeente of een andere overheid opdracht
heeft gegeven om de weg aan te leggen, open te breken of te veranderen.
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Afdeling 6. Veiligheid op de weg
Artikel 2:13 Veroorzaken gladheid
Deze bepaling is vervallen.
Artikel 2:14 Winkelwagentjes
Deze bepaling is vervallen.
Artikel 2:15 Verkeersveiligheid (hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp).
Je mag de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen door bijvoorbeeld met planten of andere
dingen het vrije zicht op de weg te belemmeren.
Artikel 2:16 Rioolputten enzovoort (openen straatkolken e.d.)
Je mag een rioolput, straatkolk, brandkraan enzovoort niet openen of bedekken.
Artikel 2:17 Kelderingangen e.d.
Deze bepaling is vervallen.
Artikel 2:18 Rookverbod in bossen en natuurgebieden (rookverbod in bossen en
natuurterreinen).
 De gemeente kan (bij droogte) een periode bepalen, waarbinnen je niet in of binnen
dertig meter afstand tot natuurgebieden mag roken of vuur te maken. In mei tot en met
november mag het niet.
Artikel 2:19 Gevaarlijk of hinderlijk voorwerp
Deze bepaling is vervallen.
Artikel 2:20 Vallende voorwerpen
Deze bepaling is vervallen.
Artikel 2:21 Verkeersborden (voorzieningen voor verkeer en verlichting).
Als eigenaar van een gebouw of bouwwerk moet je toestaan dat de gemeente daar
verkeersborden of openbare verlichting aan bevestigt. Je moet ook toestaan dat de gemeente
die onderhoudt, verandert of weghaalt.
Artikel 2:22 Objecten onder hoogspanning
Deze bepaling is vervallen.
Artikel 2:23 Veiligheid op het ijs
Deze bepaling is vervallen.
Afdeling 7. Evenementen
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Artikel 2:24 Wat is een evenement? (definities)
 Een evenement is een activiteit die voor het publiek toegankelijk is. Voorbeelden van
evenementen zijn:





◦

stille tochten;

◦

braderieën;

◦

optochten;

◦

feesten;

◦

concerten;

◦ wedstrijden op de weg.
Geen evenementen zijn:
◦

betogingen die vallen onder het artikel Bijeenkomsten in de openbare ruimte;

◦

bioscopen;

◦

markten die vallen onder de Gemeentewet en snuffelmarkten die vallen onder het
artikel Wat is een snuffelmarkt?;

◦

kansspelen die vallen onder de Wet op de kansspelen;

◦

dansfeesten die vallen onder de Drank- en Horecawet;

◦

bijeenkomsten die vallen onder de Wet openbare manifestaties;

◦ straatartiesten die vallen onder het artikel Straatartiesten enzovoort.
In sommige gevallen hoef je alleen te melden dat je iets organiseert dan zijn
zogenaamde kleine evenementen zoals een straatfeest.

Artikel 2:25 Evenementenvergunning (evenement)
 Om een evenement te houden, moet je een vergunning aanvragen.
 De gemeente kan de aanvraag afwijzen als dat nodig is om de rust, de veiligheid, de
gezondheid of het milieu te beschermen of als je de aanvraag niet op tijd (minstens drie
weken van tevoren) hebt ingediend.
 Je evenement mag geen geluidsoverlast veroorzaken. Welke regels daarvoor gelden, lees
je in het artikel Incidentele feesten. De regels gelden niet voor zogenaamde collectieve
feesten. Welke feesten dat zijn, lees je in het artikel Collectieve feesten.
 Als je een klein evenement organiseert hoef je dit alleen te melden bij de gemeente.
Artikel 2:25A Plastic flesjes en bekers (kunststof drinkgerei).
De gemeente kan besluiten dat een of meer horecabedrijven tijdelijk alleen maar gebruik mogen
maken van plastic flesjes en bekers als dat nodig is om de rust, de veiligheid of de gezondheid te
beschermen of als er andere bijzondere omstandigheden zijn.
Artikel 2:25B Kunststof drinkgerei
Tijdens een evenement mag alleen glas worden gebruikt als de veiligheid voldoende
gegarandeerd is.
Artikel 2:26 Ordeverstoring
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Je mag de orde niet verstoren, ook niet tijdens een evenement.
Afdeling 8 Toezicht op openbare inrichtingen.
Artikel 2:27 Wat is een openbare inrichting? (definities)
Een openbare inrichting is bijvoorbeeld een restaurant of café en het bijbehorende terras.
Artikel 2:28 Vergunning nodig (exploitatie openbare inrichting)
 Als je een horecabedrijf wilt runnen, moet je een vergunning aanvragen.
 De gemeente wijst je aanvraag voor een vergunning af als:

◦ het niet past in de plannen die de gemeente voor de omgeving heeft;
◦ de omgeving van het bedrijf daar teveel last van zal hebben of de rust daar teveel


door zal worden verstoord.
Je hebt geen vergunning nodig als het bedrijf in hetzelfde gebouw zit als:

◦ een winkel die onder artikel 1 van de Winkeltijdenwet valt en het horecabedrijf
onderdeel is van die winkel;

◦ een zorginstelling;
◦ een museum;


◦ een bedrijfskantine of -restaurant.
Als je een vergunning hebt en je wilt iemand anders leiding laten geven, moet je dat bij
de gemeente melden. De gemeente kan dit weigeren als degene die je hebt aangemeld
een strafblad heeft.

Artikel 2:28a Terrassen
Voor het terras bij een horecabedrijf gelden bijzondere regels. De vrije doorgang mag niet
belemmerd worden, het terras mag niet ontsierend zijn voor het straatbeeld, geen gevaar of
hinder opleveren voor de omgeving en niet op een parkeerplaats staan. Ook mogen er geen
statafels of tappunten aanwezig zijn op het terras.
Artikel 2:29 Wanneer moet mijn horecabedrijf gesloten zijn? (sluitingstijd).
 Horecabedrijven moeten doordeweeks van 02:00 uur tot 07:00 uur en in het weekend van
03:00 uur tot 07:00 uur gesloten zijn.
 Je horecabedrijf mag tijdens sluitingstijd niet open zijn voor bezoekers en er mogen ook
geen bezoekers aanwezig zijn.
 De gemeente kan een vergunning verlenen voor langere openingstijden.
 Als je horecabedrijf in hetzelfde gebouw zit als een winkel die valt onder artikel 1 van de
Winkeltijdenwet, mag het even lang open zijn als die winkel.
Artikel 2:30 Andere sluitingstijden (afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting).
De gemeente kan voor een of meer horecabedrijven tijdelijk andere sluitingstijden bepalen als
dat nodig is om de rust, de veiligheid of de gezondheid te beschermen of als er andere
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bijzondere omstandigheden zijn. De gemeente kan dan ook besluiten dat dat horecabedrijf of
die horecabedrijven tijdelijk helemaal gesloten moeten zijn.
Artikel 2:31 Verboden gedragingen.
Je mag in een café of restaurant de orde niet verstoren.
Artikel 2:32 Gedrag in horecabedrijven (handel in openbare inrichtingen)
Verkoop van goederen is niet toegestaan in een café of restaurant.
Artikel 2:33 Wie verleent de vergunning? (het college als bevoegd bestuursorgaan)
Het college is degene die de vergunning verleent of handhavend optreedt. Soms is de
burgemeester bevoegd als het om openbare orde en veiligheid gaat.
Artikel 2:34 Het college als bevoegd bestuursorgaan
Deze bepaling is opgenomen in artikel 2:33
Afdeling 8A Bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld in de drank- en
horecawet.
Artikel 2:34a Uitleg begrippen (definities)
De begrippen hebben dezelfde betekenis als in de Drank en Horecawet.
Artikel 2:34b Regels voor gemeenschapshuizen en sportkantines (regulering van
paracommerciële rechtspersonen)
Voor gemeenschapshuizen en sportkantines gelden bijzondere regels. Deze zijn bedoeld om
oneerlijke concurrentie met café te voorkomen.
Artikel 2:34c Beperkingen voor horecabedrijven en slijtersbedrijven
Deze bepaling is vervallen.
Artikel 2:34d Koppeling toegang aan leeftijden
Deze bepaling is vervallen.
Artikel 2:34e Beperkingen voor ander detailhandel dan slijtersbedrijven
Deze bepaling is vervallen.
Artikel 2:34f Verbod happy hours
Om alcoholverslaving tegen te gaan en overlast door overmatig drankgebruik is het verboden
alcohol te goedkoop te verstrekken. Deze bepaling is van toepassing voor horecabedrijven
daarom staat er in de bepaling dat het moet gaan ‘bedrijfsmatig of anders dan om niet’. Anders
dan om niet wil zeggen dat het niet gratis is.
Afdeling 9 Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf
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Artikel 2:35 Uitleg begrippen (definities)
Uitleg wanneer deze bepalingen van toepassing zijn.
Artikel 2:36 Overnachting en kamperen (kennisgeving exploitatie).
Als je tegen betaling overnachting of een kampeerplek aanbiedt, als je dat op een andere plek
bent gaan doen of als je ermee bent gestopt, moet je dat binnen drie dagen bij de gemeente
melden.
Artikel 2:37 Inschrijving bij overnachting en kamperen (nachtregister).
Als je ergens overnacht of kampeert, moet je degene die de overnachting of kampeerplek
aanbiedt of degene die de leiding heeft de volgende informatie geven:
 je naam;
 je woonplaats;
 dag van aankomst en dag van vertrek.
Artikel 2:38 Verschaffen gegevens nachtregister
Zodat de gemeente weet wie waar verblijft in het kader van calamiteiten en ter voorkoming van
illegale activiteiten moeten de eigenaar de gegevens noteren van degenen die blijven
overnachten.
Afdeling 10 Toezicht op speelgelegenheden (speel- en gokautomaten)
Artikel 2:38a Uitleg begrippen (definities)
Een speelgelegenheid is een ruimte waar je spellen kunt doen en iets kunt winnen of verliezen.
Artikel 2:39 Speelgelegenheden
Je mag geen speelgelegenheid beginnen zonder vergunning
De burgemeester kan de vergunning weigeren als dit niet past in de buurt of als de aanvrager
niet aan de regels voldoet.
Artikel 2:40 Kansspelautomaten
 Als jouw horecabedrijf onder artikel 30, onder d, van de Wet op de Kansspelen valt, mag
je twee speel- of gokautomaten hebben.
 Als jouw horecabedrijf onder artikel 30, onder e, van de Wet op de Kansspelen valt, mag
je alleen twee speelautomaten hebben.
Artikel 2:40a Speelautomatenhal
Een speelautomatenhal mag niet binnen de gemeente.
Afdeling 11 Maatregelen tegen overlast en baldadigheid.
Artikel 2:41 Waar je niet mag komen (betreden gesloten woning of ruimte)
 Je mag niet komen in een ruimte die niet openbaar is. Je mag ook niet in de tuin of op
het erf van die ruimte komen.
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Als de gemeente een woning of ruimte vanwege overlast door drugs, drugscriminaliteit of
verstoring van de rust heeft gesloten, mag je daar niet komen. Je mag ook niet in de tuin
of op het erf van die woning of ruimte komen.
De gemeente kan je toestemming geven om toch bij zo’n woning of ruimte naar binnen
te gaan of om in de tuin of op het erf te mogen komen.

Artikel 2:42 Plakken en kladden
 Je mag wegen, gebouwen en bouwwerken die je vanaf de weg kunt zien niet bekrassen of
bekladden.
 De gemeente kan aanplakborden aanwijzen, waar je je mening op kunt uiten of iets
bekend kunt maken. Je mag daar geen reclame op plakken.
Artikel 2:43 Vervoer plakgereedschap e.d.
Deze bepaling is vervallen.
Artikel 2:44 Spullen om mee in te breken (vervoer inbrekerswerktuigen)
Je mag geen spullen bij je hebben die zijn bedoeld om ergens in te breken.
Artikel 2:45 Parken, plantsoenen enzovoort (betreden van plantsoenen e.d.)
Deze bepaling is vervallen.
Artikel 2:46 Rijden over bermen e.d.
Deze bepaling is vervallen.
Artikel 2:47 Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen
Vervelend gedrag mag niet. Daarom mag je niet klimmen op beelden of monumenten en andere
mensen hinderen.
Artikel 2:48 Alcohol (verboden drankgebruik)
 Op of aan de weg, op een schoolplein of andere plek waar jongeren elkaar ontmoeten,
mag je geen alcohol drinken of een geopende verpakking bij je mag hebben.
 Deze regels gelden niet voor een terras bij een horecabedrijf.
Artikel 2:48a Je mag je glas niet meenemen naar buiten (gevaarlijk drinkgerei en
verpakkingen)
Je mag je glas niet meenemen naar buiten of van het terras af. De eigenaar van het café dient
daarop te letten.
Artikel 2:49 Verboden gedrag bij of in gebouwen
Als je daar geen goede reden voor hebt, mag je niet:
 in een portiek of poort blijven;
 op schoolpleinen zijn;
 op of tegen een kozijn of een drempel van een gebouw zitten of liggen;
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in een gemeenschappelijke ruimte blijven van een flatgebouw, appartementsgebouw of
ander soort meergezinswoning of van een gebouw dat open is voor het publiek.

Artikel 2:50 Hinderlijk gedrag in voor publiek toegankelijke ruimten.
Als je daar geen goede reden voor hebt, mag je niet in een ruimte blijven die open is voor het
publiek (bijvoorbeeld portalen, wachtruimtes voor het openbaar vervoer, parkeergarages en
fietsenstallingen). Je mag zo’n ruimte ook niet vies maken of voor iets anders gebruiken dan
waar die voor bedoeld is.
Artikel 2:50a Verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties
Je mag geen hesjes of t-shirt dragen van een club of vereniging die verboden is. Denk aan
motorbendes.
Artikel 2:51 Neerzetten van fietsen e.d.
Op openbare plekken mag je je fiets of bromfiets niet tegen een raam, een kozijn, een deur of
gevel van een gebouw of in een portiek zetten als:
 de gebruiker van dat gebouw of portiek dat duidelijk heeft laten weten;
 andere mensen er dan niet meer langs of doorheen kunnen.
Artikel 2:52 Overlast van fiets of bromfiets op markt en kermisterrein e.d.
Deze bepaling is vervallen.
Artikel 2:53 Bespieden van personen
Deze bepaling is vervallen.
Artikel 2:54 bewakingsapparatuur
Deze bepaling is vervallen.
Artikel 2:55 Nodeloos alarmeren
Deze bepaling is vervallen.
Artikel 2:56 Alarminstallaties
Deze bepaling is vervallen.
Artikel 2:57 Honden uitlaten (loslopende honden).
 Als je een hond bij je hebt, mag je de hond niet:



◦

los op de weg binnen de bebouwde kom laten lopen;

◦

op een kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of een andere plek die de gemeente
heeft aangewezen, laten komen;

◦

op de weg of een andere plek die open is voor het publiek buiten de bebouwde kom
laten lopen als er niemand op de hond let.

◦ Los buiten de bebouwde kom op voetpaden door weilanden.
Je hond moet een halsband of ander identificatiekenmerk hebben.
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Dit geldt niet voor geleidehonden of sociale hulphonden. Je moet dan wel aan kunnen
tonen dat het om zo’n hond gaat of dat je de hond aan het trainen bent om zo’n hond te
worden.

Artikel 2:58 Hondenpoep (verontreiniging door honden).
 Als je hond in de openbare ruimte poept, moet je dit meteen opruimen. Je moet daarom
altijd een zakje of schepje bij je hebben. Een toezichthouder kan dit controleren en je
een boete geven.
 Voor geleidehonden of sociale hulphonden gelden ook andere regels.
Artikel 2:59 Gevaarlijke honden
De gemeente kan je verbieden om je hond los te laten lopen op een openbare plek of op
privéterrein als de hond gevaarlijk of storend is. De gemeente kan je ook verplichten om de
hond een muilkorf om te doen.
 Als je je hond niet los mag laten lopen, mag de lijn vanaf je hand tot de halsband
maximaal 1,50 meter lang zijn.
 Een muilkorf:
◦

moet van stevig kunststof of van leer zijn gemaakt;

◦

moet met een stevige, leren riem om de hals zitten, zodat de hond de muilkorf niet
zelf af kan doen;

◦

moet ervoor zorgen dat de hond niet kan bijten;

◦

moet ervoor zorgen dat de hond zijn mond nog een beetje open kan doen;

◦

mag geen scherpe stukken hebben aan de binnenkant.

◦

Een gevaarlijke hond moet voorzien zijn van een chip.

Artikel 2:59a Gevaarlijke honden op eigen terrein
De gemeente kan verplichten dat je hond een muilkorf draagt of niet los mag lopen op je eigen
terrein als je hond gevaarlijk of hinderlijk is. Dit is bedoeld ter bescherming van postbezorgers
etc.
Artikel 2:60 Houden of voeren van hinderlijke of schadelijke dieren (storende of schadelijke
dieren)
De gemeente kan, om overlast of gevaar voor de gezondheid te voorkomen, plekken aanwijzen
waar je bepaalde dieren niet mag hebben. Als je dat toch wilt doen, moet je een vergunning
aanvragen. Je hebt geen vergunning nodig als:
 je voldoet aan de regels van de gemeente;
 je niet meer dieren hebt dan van de gemeente mag;
 de dieren in een inrichting volgens de Wet milieubeheer zitten.
Artikel 2:61 Wilde dieren
Deze bepaling is vervallen.
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Artikel 2:62 Loslopend vee
Deze bepaling is vervallen.
Artikel 2:63 Duiven
Deze bepaling is vervallen.
Artikel 2:64 Bijen
Deze bepaling is vervallen.
Artikel 2:65 Bedelarij
Op straat mag je niet bedelen.
Afdeling 12 Bepalingen ter bestrijding van heling van goederen
Artikel 2:66 Definities
Uitleg van het begrip handelaar. Een handelaar is iemand die spullen verkoopt. In het wetboek
van strafrecht is een definitie opgenomen wie daaronder valt. Je kunt denken aan opkopers en
handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen, metalen, edelstenen, uurwerken,
kunstvoorwerpen, auto's, motorfietsen, bromfietsen, fietsen, foto-, film-, radio-, audio- en
videoapparatuur en apparatuur voor automatische registratie.
Artikel 2:67 Verkoopregister (verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister)
 Als handelaar moet je een verkoopregister bijhouden. In het register noteer je met een
volgnummer;
◦

de datum waarop je de spullen hebt verkocht of verhandeld;

◦

een omschrijving van de spullen (soort, merk, type- of productnummer,
registratienummer);

◦

de verkoopprijs;

◦


de naam het adres van degene die de spullen heeft gekocht of op ander manier heeft
gekregen.
De burgemeester kan in bijzondere gevallen een ontheffing verlenen van deze
verplichtingen.

Artikel 2:68 Extra regels handelaar (voorschriften als bedoeld in artikel 437 van het
Wetboek van strafrecht)
Als handelaar moet je:
 het de gemeente binnen drie dagen laten weten als je:
◦

vanuit je bedrijf of als beroep start met het verhandelen van spullen. Je geeft dan je
woonadres en het adres van je bedrijf door;

◦

verhuist of tijdelijk ergens anders gaat wonen;

◦

bent gestopt met het verhandelen van spullen;
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◦




aan spullen kunt komen die waarschijnlijk illegaal op de markt zijn gekomen of door
de eigenaar verloren zijn.
een toezichthouder naar je administratie of verkoopregister laten kijken op het moment
dat de toezichthouder daarom vraagt.
bij de hoofdingang van elke vestiging van je bedrijf een bord ophangen waarop je naam
en het soort bedrijf duidelijk te zien zijn.
spullen die je hebt ingekocht drie dagen bewaren voor je ze verkoopt.

Artikel 2:69 Vervreemding van door opkoop verkregen goederen
Deze bepaling is vervallen.
Artikel 2:70 Handel in horecabedrijven
Deze bepaling is vervallen.
Afdeling 13 Vuurwerk
Artikel 2:71 Vuurwerk (definities)
Uitleg van het begrip vuurwerk
Artikel 2:72 Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen
Deze bepaling is vervallen.
Artikel 2:73 Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling
Om gevaar, schade of overlast te voorkomen bij bijvoorbeeld verzorgingstehuizen of een
dierenasiel kan een gebied worden aangewezen waar geen vuurwerk mag worden afgestoken.
Artikel 2:73a Carbidschieten
Carbidschieten is onderdeel van de cultuur en traditie maar ook gevaarlijk. Daarom gelden er
bijzondere regels.
Afdeling 14 Drugsloverlast
Artikel 2:74 Drugshandel op straat
Je mag niet:
 op een openbare plek blijven of daar heen en weer lopen;
 met een auto of brommer op of bij de weg blijven of daar heen en weer rijden;
om drugs te dealen of daarbij te helpen of drugs te kopen.
Artikel 2:74a Openlijk drugsgebruik
Drugsgebruik is verboden vanzelfsprekend ook op straat en in openbare gebouwen.
Afdeling 15 Bestuurlijke ophouding, veiligheidsrisicogebieden, cameratoezicht op openbare
plaatsen en gebiedsontzegging.
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Artikel 2:75 Bestuurlijke ophouding
De gemeente kan besluiten om groepen personen een plaats aan te wijzen waar zij moeten
verblijven als dat om veiligheidsredenen nodig is.
Artikel 2:75a Handhaving bij diverse vormen van overlast
Om overlast te voorkomen kan het college gebied aanwijzen waar je onmiddellijk een bevel van
de politie moet opvolgen.
Artikel 2:76 Veiligheidsrisicogebieden
De gemeente kan bij (verwachte) verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van
wapens een gebied aanwijzen als veiligheidsrisicogebied.
Artikel 2:77 Cameratoezicht op openbare plaatsen
De gemeente kan voor een bepaalde tijd camera’s plaatsen om toezicht te houden op openbare
plekken, waaronder ook parkeerplaatsen.
Artikel 2:78 Gebiedsontzeggingen
Als je in de openbare ruimte de rust ernstig verstoort of je niet aan bepaalde regels houdt, kan
de gemeente je voor een bepaalde periode een gebiedsverbod geven. Dat betekent dat je niet in
een bepaald gebied mag komen
Afdeling 15 Huisvesting arbeidsmigranten
Artikel 2:79 Begripsbepalingen
Uitleg van het begrip arbeidsmigrant.
Artikel 2:80 Exploitatievergunning
Vanwege de vraag naar arbeidskrachten is het aantal mensen dat tijdelijk komt wonen en
werken in Nederland toegenomen. Om overlastsituaties te voorkomen is voor het verhuren van
een pand om daar tijdelijk mensen te laten wonen een vergunning nodig. In de vergunning staan
regels over de contactpersoon bij overlast, huisregels, regels over het maken van muziek etc.
Ook worden voorwaarden gesteld aan degene die de woonruimte verhuurt.
Artikel 2:81 Weigeringsgronden
Indien de burgemeester van mening is dat er sprake zal zijn van overlast voor de omgeving kan
de vergunning geweigerd worden, dan kan ook als de aanvrager niet aan de gestelde
voorwaarden voldoet.
Artikel 2:82 Vergunningvoorschriften
Ter voorkoming van overlast kan de burgemeester voorwaarden verbinden aan de vergunning.
Artikel 2:83 Vergunningsduur
De vergunning wordt meestal voor 1 jaar verleend.
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Hoofdstuk 3. Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen
Afdeling 1 t/m 4, Artikel 3:1 t/m 3:22
In deze artikelen is alles geregeld over het exploiteren van een seksinrichting. Ook zijn er regels
over straatprostitutie en het laten zien van erotische foto’s etc, dat mag bijvoorbeeld niet
binnen de kernen.
Hoofdstuk 4 Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk
aanzien van de gemeente.
Afdeling 1 Geluidhinder en verlichting
Artikel 4:1 Definities
Uitleg van de begrippen in deze afdeling.
Artikel 4:2 Collectieve feesten (aanwijzing collectieve festiviteiten)
 Collectieve feesten zijn feesten die op verschillende plaatsen in de stad worden gevierd
en waar meerdere organisatoren bij betrokken zijn, zoals carnaval of de kermis.
 De gemeente bepaalt ieder jaar welke feesten collectieve feesten zijn en maakt dit
minstens twee weken voor het eind van het jaar bekend. De gemeente kan daarna ook
nog feesten toevoegen.
 Tijdens collectieve feesten zijn de regels voor licht- en geluidoverlast minder streng dan
normaal.
Artikel 4:3 Incidentele feesten (kennisgeving incidentele festiviteiten)
 Incidentele feesten zijn feesten die op één of een paar plaatsen en door één of een paar
organisatoren worden gegeven. Voorbeelden zijn een dansavond of een optreden in een
café.
 Jaarlijks mogen 12 van dit soort feesten per jaar georganiseerd mogen worden.
 Als je een incidenteel feest wilt organiseren, moet je dat minstens twee weken van
tevoren doorgeven aan de gemeente. Als dat niet lukt, omdat er bijvoorbeeld plotseling
reden is voor een feest, kan de gemeente je alsnog toestemming geven.
Artikel 4:3a Incidentele festiviteiten
Een incidentele festiviteit mag je niet organiseren vals je overlast veroorzaakt of teveel geluid
produceert.
Artikel 4:4 Verboden incidentele festiviteiten
Deze bepaling is vervallen.
Artikel 4:5 Onversterkte muziek
Deze bepaling is vervallen.
Artikel 4:6 Geluidsoverlast (overige geluidhinder)
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Je mag geen geluidoverlast veroorzaken, behalve door te schieten tijdens de jacht. Als je
iets anders wilt doen dat geluidoverlast veroorzaakt, moet je een vergunning aanvragen.
Voor situaties die onder de Wet geluidhinder, de Zondagswet, de Wet openbare
manifestaties, het Vuurwerkbesluit of de Provinciale milieuverordening vallen, kunnen
andere regels gelden.

Artikel 4:6a (Geluid)hinder door dieren
Als je dieren hebt, moet je ervoor zorgen dat ze geen geluidoverlast veroorzaken.
Artikel 4:6b (Geluid)hinder door motorvoertuigen, bromfietsen en dergelijke
Je mag met je brommer of auto geen hinder veroorzaken.
Artikel 4:6c (Geluid)hinder door vrachtwagens
Je mag met een vrachtwagen niet zo laden en lossen dat er geluidhinder wordt veroorzaakt.
Artikel 4:6d Mosquito
Deze bepaling is vervallen.
Afdeling 2 Bodem-, weg- en milieuverontreiniging
Artikel 4:7 Straatvegen
Deze bepaling is vervallen.
Artikel 4:8 Natuurlijke behoefte doen
Deze bepaling is vervallen.
Artikel 4:9 Toestand van sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten
gebouwen
Deze bepaling is vervallen.
Artikel 4:9a Ballonnen
Het is verboden om (wens)ballonnen op te laten.
Afdeling 3 Het bewaren van houtopstanden
Artikel 4:10 Wat is een boom? (definities)
Een boom is een omhoog groeiende plant met een stam van minimaal 20 cm dikte en 1,3 m
hoogte. Zoals een fruitboom of eikenboom.
Artikel 4:11 Kapvergunning (omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden)
 Voor het kappen, snoeien of verplaatsen van bijna alle bomen heb je een vergunning
nodig van de gemeente behalve als de boom staat op een privaat perceel van minder dan
120m² of als het een naaldboom of conifeer is.
 Je hebt geen kapvergunning nodig voor het snoeien dat bij het gewone onderhoud hoort.
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Artikel 4:11a Lijst van monumentale bomen
Dit artikel is vervallen.
Artikel 4:11b Aanvraag vergunning
Dit artikel is vervallen.
Artikel 4:11 c Redenen afwijzing kapvergunning (weigeringsgronden)
De gemeente wijst de aanvraag af als:
 de boom geen gevaar oplevert of schade veroorzaakt;
 er geen andere belangrijke reden is om de boom te kappen, te snoeien of te verplaatsen;
 er een andere oplossing mogelijk is;
 de boom te bijzonder is.
Artikel 4:11d Extra regels kapvergunning (bijzondere vergunningvoorschriften )
 Soms moet je een nieuwe boom planten om de gekapte boom te vervangen. De gemeente
zet dan in de kapvergunning wanneer je de nieuwe boom moet planten en wat je moet
doen als de nieuwe boom het niet goed doet.
 Als je geen vervangende boom kunt planten op de plek van de gekapte boom, kan de
gemeente besluiten dat je een bedrag moet betalen. Dat geld gebruikt de gemeente om
ergens anders een nieuwe boom te planten.
Artikel 4:11e Zonder vergunning gekapt (herplant/instandhoudingsplicht)
 Als je de boom zonder vergunning kapt, kan de gemeente besluiten dat je een nieuwe
boom moet planten om de gekapte boom te vervangen. Je hoort van de gemeente
wanneer je de nieuwe boom moet planten en wat je moet doen als de nieuwe boom het
niet goed doet. Als je geen vervangende boom kunt planten op de plek van de gekapte
boom, kan de gemeente besluiten dat je een bedrag moet betalen. Dat geld gebruikt de
gemeente om ergens anders een nieuwe boom te planten.
 Als een boom erg beschadigd dreigt te raken, moet je daar iets aan doen als de gemeente
dat vraagt.
Artikel 4:11f Schadevergoeding
Deze bepaling is vervallen.
Artikel 4:11g Afstand tot de erfgrens
Bomen die langs een openbare weg staan mogen op 0,5 meter van de grens staan. Struiken
(heesters en heggen) langs de openbare weg mogen in de erfgrens staan.
Artikel 4:11h Zieke bomen (bestrijding van boomziekten)
 Als een zieke boom de gezondheid van andere bomen in gevaar brengt, kan de gemeente
besluiten dat je de boom moet kappen of behandelen. Je hoort van de gemeente
wanneer en hoe je dat moet doen. Als je dat vervolgens niet doet, kan de gemeente de
boom op jouw kosten laten kappen of behandelen.
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Hout van een zieke boom mag je niet bewaren of vervoeren. Zo voorkom je dat andere
bomen de ziekte ook krijgen.

Artikel 4:11i Bomen van de gemeente niet beschadigen (bescherming publieke houtopstand)
Bomen van de gemeente mag je niet snoeien, bekladden, beplakken of op een andere manier
beschadigen. Je mag er ook niets aan vastmaken.
Het is verboden om publieke bomen te beschadigen of te snoeien.
Artikel 4:11j Beschermde planten; hout sprokkelen
Deze bepaling is vervallen.
Artikel 4:12 vergunning van rechtswege
Deze bepaling is vervallen.
Afdeling 4 Maatregelen tegen ontsiering en stankoverlast
Artikel 4:13 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen etc
Om rommel en stank te voorkomen, kan de gemeente besluiten dat je sommige dingen niet mag
neerzetten of bewaren op bepaalde plekken. Het kan bijvoorbeeld gaan om bouwmaterialen,
afval of een kapotte brommer.
Artikel 4:14 Stankoverlast door gebruik van meststoffen
Deze bepaling is vervallen.
Artikel 4:15 Overlast en gevaar door reclameborden (handelsreclame)
 Je mag geen reclameborden op een gebouw of bouwwerk zetten of eraan vastmaken die
gevaar opleveren voor het verkeer of op een andere manier overlast veroorzaken.
 Voor situaties die onder het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, kunnen andere
regels gelden.
Artikel 4:16 Vergunningplicht lichtreclame
Deze bepaling is vervallen.
Afdeling 5 Kamperen buiten kampeerterreinen
Artikel 4:17 Uitleg begrippen (definitie)
De definitie van een kampeermiddel is geregeld in de wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Artikel 4:18 Kamperen (recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen)
 Je mag alleen kamperen op een camping of op je eigen terrein. Als je op een andere plek
wilt kamperen, moet je een vergunning aanvragen.
 De gemeente wijst je aanvraag af als dat nodig is om de natuur of het uitzicht te
beschermen.

K l a r e t a a l A P V G u l p e n - W i t t e m 2 0 1 9 P a g i n a 19 | 26

Artikel 4:19 Wildkamperen (aanwijzing kampeerplaatsen).
Wildkamperen is kamperen buiten een camping. Je mag alleen wildkamperen op plekken die de
gemeente daarvoor heeft aangewezen. De gemeente kan extra regels opstellen om de natuur of
het uitzicht op wildkampeerplekken te beschermen.
Hoofdstuk 5 Andere onderwerpen betreffende de huishouding der gemeente
Afdeling 1 Parkeerexcessen
Artikel 5:1 Wat is een voertuig? (definitie)
Een (gehandicapten)auto, bestelbus, vrachtauto, brommobiel, brommer, motor of quad.
Artikel 5:2 Parkeerregels voor bedrijven met voertuigen (parkeren van voertuigen van
autobedrijf e.d).
 Als je voertuigen voor je bedrijf gebruikt, moet je je aan de volgende regels houden:
o Je mag de weg niet als werkplaats gebruiken; je mag maximaal een uur klussen
aan je geparkeerde voertuig;
o Je mag maximaal drie voertuigen binnen een straal van 25 meter op de weg
parkeren.
 Als je je niet aan deze regels wilt of kunt houden, moet je een vergunning aanvragen.
Artikel 5:3 Voertuigen verkopen aan de weg (te koop aanbieden van voertuigen).
Als je een voertuig op de weg wilt parkeren om het te verkopen, moet je een vergunning
aanvragen.
Artikel 5:4 Kapotte voertuigen (Defecte voertuigen).
Je mag een kapot voertuig niet langer dan drie dagen achter elkaar op de weg laten staan.
Artikel 5:5 Voertuigwrakken
 Je mag een wrak van een voertuig niet op de weg parkeren.
 Voor situaties die onder de Wet milieubeheer vallen, kunnen andere regels gelden.
Artikel 5:6 Kampeerwagens (kampeermiddelen e.a.)
 De gemeente kan bepalen dat je een kampeerwagen (zoals een camper of caravan) in de
openbare ruimte maar drie dagen achter elkaar of helemaal niet mag parkeren.
Bijvoorbeeld omdat er te weinig parkeerplekken zijn of omdat de kampeerwagen het
vrije zicht belemmert. Dit geldt ook voor andere voertuigen die je voor iets anders dan
vervoer gebruik.
 Als je toch (langer) wilt parkeren, moet je een ontheffing aanvragen.
 Voor situaties die onder het Provinciaal wegenreglement of de Provinciale
landschapsverordening vallen, kunnen andere regels gelden.
Artikel 5:7 Parkeren van reclamevoertuigen.
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Als je een voertuig op de weg wilt zetten om reclame te maken, moet je een ontheffing
aanvragen.
Artikel 5:8 Grote voertuigen parkeren (parkeren van grote voertuigen).
 De gemeente kan plekken aanwijzen waar je een voertuig dat langer is dan 6 meter of
hoger dan 2,4 meter niet mag parkeren. Bijvoorbeeld omdat er te weinig parkeerplekken
zijn of omdat het voertuig op een andere manier overlast geeft.
 Als je toch (langer) wilt parkeren, moet je een ontheffing aanvragen.
 Als het om een kampeerwagen gaat, gelden de regels voor kampeerwagens.
Artikel 5:9 Uitzicht blokkeren (parkeren van uitzicht belemmerende voertuigen).
 Als je een voertuig dat langer is dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter voor een gebouw
parkeert, moet je ervoor zorgen dat je het uitzicht niet blokkeert.
 Als dat niet mogelijk is omdat je aan het gebouw moet werken, mag je het uitzicht
tijdelijk blokkeren. Zodra je klaar bent, moet je het voertuig verplaatsen.
Artikel 5:10 Parkeren anders dan de op de rijbaan.
Je mag niet parkeren in de berm.
Artikel 5:11 Rijden en parkeren in parken enzovoort (aantasting groenvoorzieningen door
voertuigen)
Je mag niet met een voertuig in parken, plantsoenen, perken of bermen van de gemeente rijden
of parkeren (behalve op wegen en parkeerplaatsen). Als je dat toch wilt doen, moet je een
vergunning aanvragen. Dit geldt niet als je het voertuig als standplaats gebruikt.
Artikel 5:12 Overlast van fiets of bromfiets
De gemeente kan plekken aanwijzen waar je je (brom)fiets alleen in een stalling neer mag
zetten. Je mag hem daar ook lang laten staan. Een kapotte (brom)fiets mag je nooit op de weg
laten staan.
Afdeling 2 Collecteren.
Artikel 5:13 Geld of spullen inzamelen (inzameling van geld of goederen of leden of
donateurswerving)
Als je geld of spullen wilt inzamelen, bijvoorbeeld voor een goed doel of voor je sportvereniging,
moet je een vergunning aanvragen. Dat hoeft niet als je alleen een bijdrage vraagt aan mensen
die je kent. Voor instellingen die op het vastgestelde collecterooster van de gemeente staan
geldt de vergunningplicht ook niet.
Afdeling 3 Venten
Artikel 5:14 Wat is venten? (definities)
Venten is het verkopen van spullen of diensten in de openbare ruimte of bij mensen aan huis.
Voor venten gelden speciale regels. Je bent niet aan het venten als je:
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spullen die iemand in een winkel heeft gekocht, thuisbezorgt;
iets verkoopt op een snuffelmarkt of een markt die valt onder artikel 160, eerste lid,
onder h, van de Gemeentewet;
iets verkoopt op een standplaats.

Artikel 5:15 Regels over venten (ventverbod).
 Je mag alleen venten van maandag t/m zaterdag van 10:00 tot 22:00 uur.
 Je mag niet venten als dat de rust, de veiligheid, de gezondheid of het milieu verstoort.
 Deze regels gelden niet als je iets vent om je mening te uiten.
 Voor situaties die onder artikel 5 van de Wegenverkeerswet vallen, kunnen andere regels
gelden.
Artikel 5:16 Vrijheid van meningsuiting
Deze bepaling is vervallen.
Afdeling 4 Standplaatsen
Artikel 5:17 Wat is een standplaats? (definitie)
Een standplaats is een vaste plek buiten in de openbare ruimte, waar iemand spullen of diensten
verkoopt. Voorbeelden zijn een viskraam en een bloemenstal. Geen standplaatsen zijn:
 vaste plaatsen op een (jaar)markt volgens de Gemeentewet;
 kramen of stallen op een evenement;
 kramen of stallen voor inzameling voor een goed doel.
Artikel 5:18 Standplaatsvergunning en weigeringsgronden
 Als je een standplaats wilt hebben, moet je een vergunning aanvragen.
 De gemeente wijst de aanvraag af als de standplaats:



◦

niet past in de plannen die de gemeente voor de omgeving heeft;

◦

ervoor zorgt dat de (enige) winkel in de buurt die hetzelfde verkoopt, in de
problemen komt;

◦ gevaar of overlast oplevert voor het verkeer.
Voor situaties die onder de Wet milieubeheer, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of
het Provinciaal wegenreglement vallen, kunnen andere regels gelden.

Artikel 5:19 Standplaats op eigen terrein (toestemming rechthebbende)
Als je op eigen terrein een standplaats wilt inrichten of wilt aanbieden aan iemand anders, moet
je een vergunning aanvragen.
Artikel 5:20 Afbakeningsbepalingen
Deze bepaling is vervallen.
Artikel 5:21 Aanhoudingsplicht
Deze bepaling is vervallen.
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Afdeling 5 Snuffelmarkten
Artikel 5:22 Definities
Deze bepaling is vervallen.
Artikel 5:23 Organiseren van een snuffelmarkt
Deze bepaling is vervallen.
Afdeling 6 Openbaar water
Artikel 5:24 voorwerpen op, in of boven openbaar water.
Openbaar water is water dat voor iedereen toegankelijk is. Voor openbaar water gelden de
volgende regels:
 Je mag er niets in, op of boven plaatsen dat gevaarlijk is of het moeilijk maakt om er te
varen.
 Als je iets voor langere tijd wilt plaatsen, zoals een steiger, moet je dat melden bij de
gemeente. Voor situaties die onder het Wetboek van Strafrecht, de
Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, de Waterwet, de Provinciale
vaarwegenverordening, de Telecommunicatiewet of de daarop gebaseerde
Telecommunicatieverordening vallen, kunnen andere regels gelden.
Artikel 5:25 Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen
Deze bepaling is vervallen.
Artikel 5:26 aanwijzingen ligplaats
Deze bepaling is vervallen.
Artikel 5:27 Verbod innemen ligplaats
Deze bepaling is vervallen.
Artikel 5:28 Omgeving van openbaar water niet beschadigen (beschadigen van
waterstaatswerken).
 Je mag bouwwerken op en rond openbaar water en de omgeving van dat water niet
beschadigen. Denk bijvoorbeeld aan oevers, bruggen, aanlegsteigers, dijken en havens.
 Voor situaties die onder het Wetboek van Strafrecht, het Binnenvaartpolitiereglement, de
Waterwet of de Provinciale vaarwegenverordening vallen, kunnen andere regels gelden
(zie het artikel Andere regels).
Artikel 5:29 Reddingsmiddelen
Je mag reddingsmiddelen, zoals boeien, alleen gebruiken om iemand in nood te helpen. Je mag
ze niet beschadigen of er op een andere manier voor zorgen dat ze niet meer gebruikt kunnen
worden.
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Artikel 5:30 Veiligheid op het water
Deze bepaling is vervallen.
Artikel 5:31 Overlast aan vaartuigen
Deze bepaling is vervallen.
Afdeling 7 Crossterreinen en gemotoriseerd en ruiterverkeer in natuurgebieden.
Artikel 5:31a Crossterreinen (definities)
Uitleg van het begrip crossterrein, motorvoertuigen etc.
Artikel 5:32 Crossterreinen
 Je mag alleen op crossterreinen motorcrossen. Op crossterreinen gelden regels om
gevaarlijke situaties en overlast te voorkomen.
 Voor situaties die onder de Wet milieubeheer of het Besluit geluidproductie sportmotoren
vallen, kunnen andere regels gelden.
Artikel 5:33 Beperking verkeer in natuurgebieden
In natuurgebieden en parken mag je niet overal rijden met een auto, motor, brommer, fiets of
paard. Dat mag alleen op wegen of speciaal daarvoor bedoelde paden en terreinen, zoals een
mountainbike- of ruiterpad. Op deze paden en terreinen gelden regels om gevaarlijke situaties
en overlast te voorkomen. Als je toch buiten deze paden en terreinen wilt rijden, moet je een
vergunning aanvragen. Dit geldt niet voor:
 hulpverleners, zoals de politie en de brandweer;
 mensen die in het gebied werken;
 mensen die in het gebied grond huren of bezitten.
Afdeling 8 Verbod vuur te stoken.
Artikel 5:34 Vuur maken (verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of
anderszins vuur te stoken)
 Als je buiten vuur wilt maken, heb je een vergunning nodig. Dit geldt niet voor:



◦

kaarsen en fakkels;

◦

vuurkorven en terrashaarden waar je geen afval in verbrandt;

◦ een barbecue of ander vuur om op te koken.
Voor situaties die onder artikel 429, aanhef en onder 1 of 3, van het Wetboek van
Strafrecht of de Provinciale milieuverordening vallen, kunnen andere regels gelden (zie
het artikel Andere regels).

Afdeling 9. Verstrooien van as.
Artikel 5:35 Uitleg begrippen (definities)
In de wet op de lijkbezorging zijn definities opgenomen die hier ook gelden.
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Artikel 5:36 Waar je gaan as mag uitstrooien (verboden plaatsen)
Je mag de as van een overleden persoon verstrooien in de openbare ruimte. Daarvoor gelden
deze regels:
 Als je de as wilt verstrooien op de verharde weg, heb je een vergunning nodig.
 Je mag de as niet op een begraafplaats of crematoriumterrein van de gemeente
verstrooien.
Artikel 5:37 Hinder of overlast
Je mag geen overlast veroorzaken.
Artikel 5:38 Verbod vuur te stoken.
Je mag niet overal vuur maken in de openlucht. Je mag wel kaarsen, fakkels of een terrashaard
aanmaken als dat niet gevaarlijk is of overlast veroorzaakt voor de omgeving.
Afdeling 10 Afvalstoffen.
Artikel 5:39 t/m 5:72 Afvalinzameling
regelen alles over afvalinzameling in onze gemeente.
Hoofdstuk 6 Straf-, overgangs-, slotbepalingen
Artikel 6:1 Strafbepaling
Als je je niet aan de regels in deze APV houdt, kun je een geldboete van maximaal € 4.100,- of
tot drie maanden celstraf krijgen.
Artikel 6:2 Toezichthouders
De gemeente wijst personen aan die buiten toezicht houden op de naleving van deze regels.
Artikel 6:3 In je woning (binnentreden woning)
In heel uitzonderlijke gevallen mag een toezichthouder je woning binnen ook als je het daarmee
niet eens bent. Daarvoor gelden wel bijzonder strenge regels.
Artikel 6:4 Intrekking oude verordening
Als de gemeente nieuwe regels vaststelt komen de oude regels vanzelf te vervallen.
Artikel 6:5 Overgangsbepalingen
Als er nieuwe regels gelden dan verandert dit niets aan een vergunning die je eerder kreeg.
Artikel 6:6 Inwerkingtreding
Deze regels gelden vanaf een bepaalde datum, meestal is dat vanaf het moment dat iedereen de
regels kan nalezen op internet.
Artikel 6:7 Citeertitel
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De citeertitel is de naam van deze verordening (het bestand waar al deze regels in staan).
Einde.
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