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gemeente ;ente 

WOERDEN 

Agendapunt: H-3 

Onderwerp: Technische aanpassingen A P V 2011 

De raad van de gemeente Woerden; 

gelezen het voorstel d.d. 4 september 2012 van: 
- burgemeester en wethouders; 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

b e s l u i t : 

I. de navolgende artikelen van de Algemene Plaatselijke Verordening Woerden 2011 te wijzigen: 

Aan artikel 1:10 toe te voegen: 
Artikel 2:45: Betreden van plantsoenen e.d. 
Artikel 5:11: Aantasting groenvoorziening door voertuigen 

Artikel 2:10B lid 1 sub b komt te luiden: 
b. terrassen als bedoeld in artikel 2:29, derde lid; 

Artikel 2:12 komt te luiden: 
1. Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag een uitweg te maken naar de weg of 

verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg. 
2. Een vergunning als bedoeld in het eerste lid kan in ieder geval worden geweigerd in het belang 

van: 
a. de bruikbaarheid van de weg zodat geen openbare parkeerplaats verloren gaat; 
b. het veilig en doelmatig gebruik van de weg, zodat de verkeersveiligheid niet in gevaar wordt 

gebracht; 
c. de bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente 
d. de bescherming van de groenvoorzieningen, zodat er geen inrit wordt toegestaan als het ten 

koste gaat van openbaar groen. 
3. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daar geregelde onderwerp wordt voorzien 

door de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Waterschapskeur of het Provinciaal 
wegenreglement Provincie. 

Artikel 2.29 lid 2 komt te luiden: 
Commerciële horecabedrijven zonder exploitatievergunning mogen zonder vergunning een terras 
inrichten, indien zich dit op eigen terrein bevindt. Voor een terras op de openbare weg is een 
vergunning nodig als bedoeld in artikel 2:10A. 

Artikel 2:43 lid 1 komt te luiden: 
Het is verboden op een openbare plaats of openbaar water te vervoeren of bij zich te hebben enig 
aanplakbiljet, aanplakdoek, kalk, teer, kleur of verfstof of verfgereedschap. 

Artikel 2:45 komt te luiden: 
Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is verboden zonder ontheffing van het college zich te 
bevinden in of op bij de gemeente in onderhoud zijnde parken, wandelplaatsen, plantsoenen, 
groenstroken of grasperken, buiten de daarin gelegen wegen of paden. 
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Blad 2 

Artikel 2:47 komt te luiden: 
Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is het verboden zich op een openbare plaats op te 
houden met het kennelijke doel om middelen als bedoeld in artikel 2 en 3 van de Opiumwet, of daarop 
gelijkende waar, al dan niet tegen betaling, af te leveren, aan te bieden of te verwerven, daarbij 
behulpzaam te zijn of daarin te bemiddelen. 

Artikel 2:48A in te trekken 

Artikel 2:58 lid 2 komt te luiden: 

Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen. 

Artikel 2:60 lid 1 komt te luiden: 
1. Het is ter voorkoming of opheffing van overlast of schade aan de openbare gezondheid verboden 

op door het college aangewezen plaatsen buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer 
daarbij aangeduide dieren: 
a. aanwezig te hebben, of 
b. aanwezig te hebben anders dan met inachtneming van de door hen gestelde regels, of 
c. aanwezig te hebben tot een groter aantal dan in die aanwijzing is aangegeven. 

Artikel 4:8 komt te luiden: 
Het is verboden op een openbare plaats zijn natuurlijke behoefte te doen buiten daarvoor bestemde 
plaatsen. 

Artikel 4:19 lid 1 komt te luiden: 
Het verbod van artikel 4:18, eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen 
plaatsen. 

Artikel 5:2 lid 3 komt te luiden: 
Het is degene die er zijn bedrijf, nevenbedrijf dan wel een gewoonte van maakt voertuigen te stallen, 
te herstellen, te slopen, te verhuren of te verhandelen, verboden: 
a. drie of meer voertuigen die hem toebehoren of zijn toevertrouwd, op een openbare plaats te 

parkeren; 

b. een openbare plaats als werkplaats voor voertuigen te gebruiken. 

Artikel 5:11 komt te luiden: 
1. Het is verboden met een voertuig te rijden door een park of plantsoen of een van gemeentewege 

aangelegde beplanting of groenstrook, of het daarin te doen of te laten staan. 
2. Dit verbod is niet van toepassing: 

op de weg; 
op voertuigen die worden gebruikt voor werkzaamheden door of vanwege de overheid; en 
op voertuigen waarmee standplaats wordt of is ingenomen op terreinen die voor dit doel zijn 
bestemd. 

3. Het college kan van het verbod ontheffing verlenen. 

Artikel 5:12 lid 2 en 3 komen te luiden: 
2. Het is verboden op door het college aangewezen op de weg gelegen plaatsen langer dan een 

door hen te bepalen periode gebruik te maken van voor het parkeren van fietsen of bromfietsen 
bestemde ruimten of plaatsen en fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde 
plaatsen te laten staan. 

3. Het is verboden fietsen of bromfietsen die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en in 
een kennelijk verwaarloosde toestand verkeren op een openbare plaats te laten staan. 

Artikel 5:16 lid 2 komt te luiden: 
2. Het is verboden gebruik te maken van de vrijheid van meningsuiting als bedoeld in het eerste lid: 

a. op door het college aangewezen openbare plaatsen, of 
b. op door het college bepaalde dagen en uren 



RAADSBESLUIT 
Agendapunt: h-3 

Blad 3 

Artikel 5:38 lid 1 komt te luiden: 
I. Het is ter bescherming van archeologische vondsten verboden op door het college aangewezen 

terreinen een detector te gebruiken. 

II. Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking. Voor zover dit besluit 
betrekking heeft op artikel 2:12 APV werkt het terug tot 30 juni 2011. 

III. Dit besluit bekend te maken op de gebruikelijke wijze. 

steld ffoor de raad van de gemeente Woerden in zijn Aldu 

De voorzitter 

/ 
drs. J.B. Waaijer .M orp 


