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Onderwerp:

Aanpassen verordening ordemaatregelen recreatieterrein Cattenbroek gemeente
Woerden

De r a a d v a n d e g e m e e n t e W o e r d e n ;

gelezen het voorstel d.d.

14 april 2015

van:

- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

besluit:

De Verordening ordemaatregelen recreatieterrein Cattenbroek gemeente Woerden gewijzigd vast te
stellen:
Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet:
I. De Verordening ordemaatregelen recreatieterrein Cattenbroek gemeente Woerden als volgt
aan te passen:
a. De in artikel 1 lid b genoemde gewaarmerkte tekening te vervangen door bijgevoegde
tekening W2135do2 verordening 2015 A3;
b. Artikel 6 als volgt te wijzigen:
1. Het is in de periode van 1 mei tot 1 oktober verboden zich tussen 22:00 uur en
zonsopgang te bevinden op het recreatieterrein;
2. Het is in de periode van 1 oktober tot 1 mei verboden zich tussen 20:00 uur en
zonsopgang te bevinden op het recreatieterrein;
3. Het is in de periode van 1 mei tot 1 oktober verboden motorvoertuigen of andere
middelen van vervoer tussen 22:00 en zonsopgang op het recreatieterrein achter te
laten;
4. Het is in de periode van 1 oktober tot 1 mei verboden motorvoertuigen of andere
middelen van vervoer tussen 20:00 en zonsopgang op het recreatieterrein achter te
laten.
c. Artikel 9 lid 2 te laten vervallen;
d. Artikel 9 lid 3 te wijzigen:
Het is recreanten verboden zich op andere wijze van afvalstoffen te ontdoen dan door
deze in of op de daartoe bestemde plaatsen, zoals afvalmanden, -bakken en
soortgelijke voorzieningen te deponeren;
e. Aan de artikelen 6,16 en 20 een extra lid toe te voegen, luidende:
In geval van een evenement op het recreatieterrein waarvoor door de burgemeester
een evenementenvergunning is verleend is het hiervoor genoemde verbod niet van
toepassing. Eventuele specifieke ordemaatregelen worden in de
evenementenvergunning opgenomen;
II. Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking;
III. Dit besluit bekend te maken op de gebruikelijke wijze.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden '
openbare vergadering, gehouden op

23 april 2015

De griffier

De voorzitter

E.M. Geldorp

V.

