Nr.
De raad van de gemeente Veere;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 augustus 2014;
Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, Algemene plaatselijke verordening en (de)
artikel (en) 4, eerste tot en met derde lid, (en 25a, 25b, 25c en 25d) van de Drank- en
Horecawet
Besluit:
vast te stellen de navolgende wijzigingen van de Algemene plaatselijke verordening.
Deze wijzigingen luiden als volgt:
Artikel 1:2
Beslistermijn
3. In afwijking van het tweede lid is artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht van toepassing indien beslist wordt op een aanvraag om een
vergunning als bedoeld in artikel 2.10, vierde lid of artikel 2:11, tweede lid, aanhef en
onder a.
Artikel 2:1
Samenscholing en ongeregeldheden
1. Het is verboden op een openbare plaats deel te nemen aan een samenscholing,
onnodig op te dringen, te vechten of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot
ongeregeldheden.
2. Hij die op een openbare plaats
a. aanwezig is bij een voorval waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te
ontstaan;
b. aanwezig is bij een gebeurtenis die aanleiding geeft tot toeloop van publiek
waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan, of
c. zich bevindt in of aanwezig is bij een samenscholing, is verplicht op bevel van een
ambtenaar van politie zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangewezen
richting te verwijderen.
3. Het is verboden zich te begeven of te bevinden op openbare plaatsen die door of
vanwege het bevoegd bestuursorgaan in het belang van de openbare veiligheid of ter
voorkoming van ongeregeldheden zijn afgezet.
4. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het derde lid gestelde verbod.
5. Het bepaalde in de voorgaande leden geldt niet voor betogingen, vergaderingen en
godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet
openbare manifestaties.
Artikel 2:29 Sluitingstijd
3. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het verbod in lid 1 tijdens de
Koningsdag of –nacht tot 03.00 uur.
Artikel 2:31 Verboden gedragingen
3. op het terras spijzen of dranken te verstrekken aan personen die geen gebruik maken
van het terras;
Artikel 2:39 Speelgelegenheden
b. speelgelegenheden waarvoor de minister van Veiligheid en Justitie of de Kamer
van Koophandel bevoegd is vergunning te verlenen;
Artikel 2:44

Vervoer en bij zich hebben van inbrekerswerktuig en
hulpmiddelen voor winkeldiefstal
1. Het is verboden op een openbare plaats te vervoeren of bij zich te hebben: lopers,
valse sleutels, touwladders, lantaarns of enig ander gereedschap, voorwerp of middel,
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dat ertoe kan dienen zich onrechtmatig de toegang tot een gebouw of erf te
verschaffen, onrechtmatig sluitingen te openen of te verbreken, diefstal door middel
van braak te vergemakkelijken of het maken van sporen te voorkomen.
2. Het is verboden op een openbare plaats in de nabijheid van winkels te vervoeren of
bij zich te hebben een voorwerp dat er kennelijk toe is uitgerust om het plegen van
winkeldiefstal te vergemakkelijken.
3. Het in het eerste en tweede lid gestelde verbod is niet van toepassing indien
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het in dat lid bedoelde voorwerp niet
bestemd is voor de in dat lid bedoelde handelingen.
Artikel 2:47 Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen
1. Het is verboden op een openbare plaats:
a. te klimmen of zich te bevinden op een beeld, monument, overkapping,
constructie, openbare toiletgelegenheid, voertuig, hekheining of andere afsluiting,
verkeersmeubilair en daarvoor niet bestemd straatmeubilair;
b. zich op te houden op een wijze die aan andere gebruikers of aan bewoners van
nabij die openbare plaats gelegen woningen onnodig overlast of hinder berokkent.
2. Hij die zich schuldig maakt aan de in het voorgaande lid genoemde feiten, is verplicht
zich op bevel van een ambtenaar van politie zijn weg te vervolgen of zich in de door
hem aangewezen richting te verwijderen.
3. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien
door artikel 424, 426bis of 431 van het Wetboek van Strafrecht of artikel 5 van de
Wegenverkeerswet 1994.
Artikel 2:48 Verboden drankgebruik
1. Het is voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt verboden op een
openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied,
alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met
alcoholhoudende drank bij zich te hebben.
Artikel 2:49 Verboden gedrag bij of in gebouwen
1. Het is verboden:
a. zich zonder redelijk doel in een portiek of poort op te houden;
b. zonder redelijk doel in, op of tegen een raamkozijn of een drempel van een
gebouw te zitten of te liggen.
2. Het is aan anderen dan bewoners of gebruikers van flatgebouwen,
appartementsgebouwen en soortgelijke meergezinshuizen en van gebouwen die voor
publiek toegankelijk zijn, verboden zich zonder redelijk doel te bevinden in een voor
gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimte van zo'n gebouw.
3. Hij die zich schuldig maakt aan de in dit artikel genoemde feiten, is verplicht zich op
bevel van een ambtenaar van politie zijn weg te vervolgen of zich in de door hem
aangewezen richting te verwijderen.
Artikel 2:63 Duiven
4. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve
fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.
Afdeling 12

Bepalingen ter bestrijding van heling van goederen

Artikel 2:66 Begripsbepaling
In deze afdeling wordt verstaan onder:
a. handelaar:
de handelaar als bedoeld in artikel 1 van de algemene maatregel
van bestuur op grond van artikel 437, eerste lid van het Wetboek
van Strafrecht;
b. verkoopregister: het aantekening houden van het verkopen of op andere wijzen
overdragen van alle gebruikte en ongeregelde goederen door de
handelaar.

2

Artikel 2:67 Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister
1. De handelaar of een voor hem handelend persoon is verplicht aantekening te houden
van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze
overdraagt, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt
register en daarin vermeldt hij onverwijld:
a. het volgnummer van de aantekening met betrekking tot het goed;
b. de datum van verkoop of overdracht van het goed;
c. een omschrijving van het goed, daaronder begrepen -voor zover dat mogelijk issoort, merk en nummer van het goed;
d. de verkoopprijs of andere voorwaarden voor overdracht van het goed;
e. de naam en het adres van degene die het goed heeft verkregen.
2. De burgemeester kan voor goederen met een verkoopbedrag tot € 50,00 vrijstelling
verlenen van de in het eerste lid gestelde verplichting.
Artikel 2:68
De
a.

b.

c.

d.

e.

Voorschriften als bedoeld in artikel 437, eerste lid, van het
Wetboek van Strafrecht
handelaar of een voor hem handelend persoon is verplicht:
wanneer hij overeenkomstig het bepaalde in artikel 437, tweede lid, van het Wetboek
van Strafrecht, de burgemeester of de door deze aangewezen ambtenaar er
schriftelijk van in kennis te stellen dat hij van het opkopen een beroep of gewoonte
maakt, waarbij hij tevens schriftelijk opgave doet van zijn woonadres en van het
volledig adres van elke lokaliteit welke door hem ten behoeve van zijn onderneming
in gebruik is genomen;
de onder a bedoelde ambtenaar onder aanbieding van zijn register(s) onverwijld doch
in ieder geval binnen drie dagen, schriftelijk in kennis te stellen van een bij hem ten
behoeve van zijn onderneming in gebruik zijnde lokaliteit;
aan de hoofdingang van de lokaliteit waar de onderneming is gevestigd een kenteken
te hebben aangebracht waarop zijn naam en de aard van de onderneming duidelijk
zichtbaar zijn vermeld;
indien hij in de gelegenheid is enig goed te verkrijgen waarvan redelijkerwijs kan
worden vermoed dat het van enig misdrijf afkomstig is of voor de rechthebbende
verloren is gegaan, hiervan onverwijld kennis te geven aan de onder a bedoelde
ambtenaar;
wanneer hij is opgehouden met het opkopen van goederen een beroep of gewoonte
te maken, onderscheidenlijk het beroep van opkoper niet langer uitoefent, de onder a
bedoelde ambtenaar hiervan onverwijld doch in ieder geval binnen drie dagen
schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 2:69 Vervreemding van door opkoop verkregen goederen
Het is de handelaar of een voor hem handelend persoon verboden enig door opkoop
verkregen goed gedurende de eerste vijf werkdagen dat het onder zijn berusting is, over
te dragen of daarin enige wijziging aan te brengen tenzij deze wijziging niet van invloed
is op de herkenbaarheid van het goed.
Artikel 2:78 Gebiedsontzeggingen
1. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, het voorkomen of
beperken van overlast, het voorkomen of beperken van aantastingen van het woonof leefklimaat, de veiligheid van personen of goederen, de gezondheid of de
zedelijkheid aan een persoon die strafbare feiten of openbare orde verstorende
handelingen verrichten een bevel geven zich gedurende ten hoogste 24 uur niet in
een of meer bepaalde delen van de gemeente op een openbare plaats op te houden.
2. Met het oog op de in het eerste lid genoemde belangen kan de burgemeester aan een
persoon aan wie tenminste eenmaal een bevel als bedoeld in dat lid is gegeven en die
opnieuw strafbare feiten of openbare orde verstorende handelingen verricht], een
bevel geven zich gedurende ten hoogste 8 weken niet in een of meer bepaalde delen
van de gemeente op een openbare plaats op te houden.
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3. Een bevel krachtens het tweede lid kan slechts worden gegeven als het strafbare feit
of de openbare orde verstorende handeling] binnen 6 maanden na het geven van een
eerder bevel, gegeven op grond van het eerste of tweede lid, plaatsvindt.
4. De burgemeester beperkt de in het eerste of tweede lid gestelde bevelen, als hij dat
in verband met de persoonlijke omstandigheden van betrokkene noodzakelijk
oordeelt. De burgemeester kan op aanvraag tijdelijk ontheffing verlenen van een
bevel.
Afdeling 15

Bestuurlijke ophouding, veiligheidsrisicogebieden,
cameratoezicht op openbare plaatsen en gebiedsontzegging

Artikel 3:9
Straatprostitutie
4. De burgemeester kan met het oog op de in artikel 3:13, tweede lid, genoemde
belangen personen aan wie ten minste eenmaal een bevel is gegeven als bedoeld in
het derde lid hij besluit verbieden zich gedurende een bepaalde termijn, anders dan
in een openbaar middel van vervoer, te bevinden op of aan de wegen en op de tijden
bedoeld in het eerste lid.
Artikel 5:2
Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d.
5. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve
fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
Artikel 5:9
Parkeren van uitzichtbelemmerende voertuigen
1. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van lading, een lengte heeft van meer
dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, op de weg te parkeren bij een
voor bewoning of ander dagelijks gebruik bestemd gebouw op zodanige wijze dat
daardoor het uitzicht van bewoners of gebruikers vanuit dat gebouw op hinderlijke
wijze wordt belemmerd of hen anderszins hinder of overlast wordt aangedaan.
Artikel 5:16

Vrijheid van meningsuiting (vervallen)

Artikel 5:26 Aanwijzingen ligplaats
3. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het
Wetboek van Strafrecht, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, het
Binnenvaartpolitiereglement, de Waterwet of de Provinciale vaarwegenverordening
Zeeland of de Provinciale landschapsverordening Zeeland.
Artikel 5:33 Beperking verkeer in natuurgebieden
3. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor bestuurders van motorvoertuigen en
bromfietsen en voor fietsers of berijders van paarden:
Artikel 5.41a Scherm- en zeilvliegen
1. Scherm- en zeilvliegen is verboden gedurende het badseizoen, van 10.00 uur tot
19.00 uur;
2. Van lid 1 zijn de volgende strand- en zeevakken uitgezonderd:
a. De "KNVvL vliegplaats in Zoutelande".
3. Burgemeester en wethouders hebben nadere bepalingen gesteld ten aanzien van het
gebruik van de "KNVvL vliegplaats Zoutelande". Deze bepalingen zijn opgenomen in
het Reglement zeil- en schermvliegen gemeente Veere, welke van toepassing is op de
vlieglocatie Zoutelande. Het Reglement zeil- en schermvliegen gemeente Veere geeft
exact de startlocatie, vlieglocatie en landingslocatie weer.
Artikel 6.2
Toezichthouders
1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening
zijn, naast de in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering genoemde
opsporingsambtenaren, belast:- de als buitengewoon opsporingsambtenaar of -
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ambtenaren beëdigde ambtenaren zoals bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van
Strafvordering.
2. Voorts zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze
verordening belast de bij besluit van het college dan wel de burgemeester aan te
wijzen personen.
Dit besluit treedt in werking op de dag nadat het besluit openbaar bekend is gemaakt.
Domburg, 2 oktober 2014
De raad voornoemd,
De griffier,
De voorzitter,
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