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1 ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1.1 Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. Openbare plaats: een voor het publiek toegankelijke plaats, waaronder begrepen de weg
als bedoeld onder b;
b. Weg: weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994 ;
c. Openbaar water: wateren die voor het publiek bevaarbaar of op andere wijze toegankelijk
zijn;
d. Bebouwde kom: de bebouwde kom of kommen waarvan gedeputeerde staten de grenzen
hebben vastgesteld overeenkomstig artikel 27, tweede lid, van de Wegenwet;
e. Rechthebbende: degene die over een zaak zeggenschap heeft krachtens een zakelijk of
persoonlijk recht;
f. Bouwwerk: bouwwerk als bedoeld in artikel 1 van de Bouwverordening;
g. Gebouw: gebouw als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Woningwet;
h. Handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee
kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen,
i. bevoegd gezag: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht .
Artikel 1.2 Beslissingstermijn
1. Voorzover in deze verordening niet anders is bepaald, beslist het bevoegde
bestuursorgaan op een aanvraag voor een vergunning of ontheffing binnen acht weken na
de na de datum van ontvangst van de aanvraag.
2. Voorzover in deze verordening niet anders bepaald, kan het bevoegde bestuursorgaan de
beslistermijn voor ten hoogste acht weken verlengen.
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, artikel 2:11 of artikel 4:11.
Artikel 1.3 Te late indiening aanvraag
1. Indien een aanvraag voor een vergunning of ontheffing wordt ingediend minder dan drie
weken vóór het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning of ontheffing nodig heeft, kan
het bevoegde bestuursorgaan besluiten de aanvraag niet te behandelen.
2. Voor evenementen als bedoeld in artikel 2.25 geldt een termijn van acht weken. Indien in
verband met een evenement een provinciale weg of een rijksweg moet worden afgesloten
geldt een termijn van 6 maanden.
3. Voor bepaalde overige, door het bevoegde bestuursorgaan aan te wijzen vergunningen of
ontheffingen, kan de in het eerste lid genoemde termijn worden verlengd tot ten hoogste
zes maanden.
Artikel 1.4 Voorschriften en beperkingen
1. Aan een krachtens deze verordening verleende vergunning of ontheffing kunnen
voorschriften en beperkingen worden verbonden. Deze voorschriften en beperkingen
mogen slechts strekken tot bescherming van het belang of de belangen in verband
waarmee de vergunning of ontheffing is vereist.

2. Degene aan wie krachtens deze verordening een vergunning of ontheffing is verleend, is
verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen na te komen.
Artikel 1.5 Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing
De vergunning of ontheffing is persoonsgebonden, tenzij bij of krachtens deze verordening
anders is bepaald.
Artikel 1.6 Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing
De vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd:
a. indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;
b. indien op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten, opgetreden na
het verlenen van de vergunning of ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of
wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de
vergunning of ontheffing is vereist;
c. indien de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet
zijn of worden nagekomen;
d. indien van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin
gestelde termijn dan wel, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke
termijn;
e. indien de houder of zijn rechtsverkrij gende dit verzoekt.
Artikel 1.7 Termijnen
Een krachtens deze verordening verleende vergunning of ontheffing geldt voor onbepaalde
tijd, tenzij bij de vergunning of ontheffing anders is bepaald of de aard van de vergunning of
ontheffing zich daartegen verzet.
Artikel 1.8 Weigeringsgronden
De vergunning of ontheffing kan door het daartoe bevoegde gezag of het bevoegde
bestuursorgaan worden geweigerd in het belang van:
a. de openbare orde;
b. de openbare veiligheid;
c. de volksgezondheid;
d. de bescherming van het milieu.
Artikel 1.9 Reikwijdte lex silencio
1. Indien niet tijdig op een aanvraag tot vergunning, ontheffing of vrijstelling als bedoeld in
artikel 2.9, 2.45, 2.67, of 4.18 is beslist, is de gevraagde vergunning, ontheffing of
vrijstelling van rechtswege gegeven. De verlening van een vergunning, ontheffing of
vrijstelling geldt als een vergunning, ontheffing of vrijstelling.
2. Voorschriften waarvan in deze verordening of hiermee samenhangend beleidsregel is
bepaald dat die steeds in een vergunning worden opgenomen, maken ook deel uit van een
vergunning van rechtswege.
3. Het college maakt de vergunning bekend binnen twee weken nadat zij van rechtswege is
gegeven. Bij de bekendmaking wordt vermeld dat de vergunning van rechtswege is
gegeven.

2 OPENBARE ORDE
AFDELING 1

BESTRIJDING VAN ONGEREGELDHEDEN

Artikel 2.1 Samenscholing en ongeregeldheden
1. Het is verboden op de weg deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen
of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot ongeregeldheden.
2. Een ieder, die op de weg aanwezig is bij enig voorval, waardoor er ongeregeldheden
ontstaan of dreigen te ontstaan of bij een tot toeloop van publiek aanleiding gevende
gebeurtenis waardoor er ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan, dan wel zich
bevindt in of aanwezig is bij een samenscholing, is verplicht op een daartoe strekkend
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 ofte 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.
AFDELING 2

BETOGINGEN

Artikel 2.2 Optochten (gereserveerd)
Artikel 2.3 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen
1. Degene die het voornemen heeft op een openbare plaats een betoging te houden, moet
daarvan voor de openbare aankondiging ervan en ten minste twee weken voordat deze
gehouden zal worden, schriftelijk kennis geven aan de burgemeester, met inachtneming
van wat in het tweede lid hierover is bepaald.
2. De kennisgeving bevat:
a.
naam en adres van degene die de betoging houdt;
b.
het doel van de betoging;
c.
de datum waarop de betoging wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en van
beëindiging;
d.
de plaats en, voorzover van toepassing, de route en de plaats van beëindiging;
e.
voorzover van toepassing, de wijze van samenstelling;
f.
maatregelen die degene die de betoging houdt zal treffen om een regelmatig verloop
te
bevorderen.
3. Indien het tijdstip van de kennisgeving door terugrekening valt op een vrijdag na 12.00
uur, een zaterdag, een zondag of een algemeen erkende feestdag, wordt dit tijdstip geacht
te vallen op 12.00 uur de voorgelegen dag, die geen zaterdag, zondag of algemeen
erkende feestdag is
4. Onder openbare plaats wordt verstaan een plaats als bedoeld in artikel 1, eerste lid, juncto
tweede lid, van de Wet openbare manifestaties, te weten een plaats die krachtens
bestemming of vast gebruik open staat voor het publiek, met uitzondering van een
gebouw of besloten plaats als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Grondwet.

Artikel 2.4 Afwijking termijn
De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden de in artikel 2.3, eerste lid, genoemde
termijn van twee weken verkorten en een mondelinge kennisgeving in behandeling nemen.
Artikel 2.5 Te verstrekken gegevens (gereserveerd)
AFDELING 3

VERSPREIDEN VAN GEDR UKTE STUKKEN

Artikel 2.6 Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of
afbeeldingen
1. Het is verboden gedrukte of geschreven stukken of afbeeldingen onder publiek te
verspreiden, dan wel openlijk aan te bieden, aan te bevelen of bekend te maken op of aan
door het college aangewezen wegen of gedeelten daarvan.
2. Het college kan de werking van het verbod beperken tot aan te duiden dagen en uren.
3. Het verbod geldt niet voor het huis-aan-huis verspreiden of het aan huis bezorgen van
gedrukte of geschreven stukken en afbeeldingen.
4. Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.
AFDELING 4

VERTONINGEN E.D. OP DE WEG

Artikel 2.7 Feest, muziek en wedstrijd e.d. (gereserveerd)
Artikel 2.8 Dienstverlening (gereserveerd)
Artikel 2.9 Straatartiest
1. Het is verboden ten behoeve van publiek als straatartiest, straatmuzikant, straatfotograaf,
tekenaar, filmoperateur of gids op te treden op of aan door de burgemeester aangewezen
wegen of gedeelten daarvan.
2. De burgemeester kan de werking van het verbod beperken tot bepaalde dagen en uren.
3. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.
AFDELING 5

BRUIKBAARHEID

EN AANZIEN VAN DE WEG

Artikel 2.10 Voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg
1. Het is verboden zonder vergunning van het college de weg of een weggedeelte te
gebruiken, anders dan overeenkomstig de bestemming daarvan.
2. Het verbod is niet van toepassing op:
a. vlaggen, wimpels of vlaggenstokken indien deze geen gevaar of hinder kunnen
opleveren voor personen of goederen en niet voor commerciële doeleinden worden
gebruikt;
b. zonneschermen, voorzover ze zijn aangebracht boven het voor voetgangers bestemde
gedeelte van de weg en voorzover:
- elk onderdeel zich hoger dan 2,2 meter boven dat gedeelte bevindt, en
- elk onderdeel, in welke stand het scherm ook staat, zich op meer dan 0,5 meter van
het voor het rijverkeer bestemde gedeelte van de weg bevindt, en
- elk onderdeel, in welke stand het scherm ook staat, minder dan 1,5 meter buiten de

opgaande gevel reikt;
c. de voorwerpen of stoffen, die noodzakelijkerwijze kortstondig op de weg gebracht
worden in verband met laden of lossen ervan. Degene die de werkzaamheden verricht
of doet verrichten draagt er zorg voor, dat onmiddellijk na het beëindigen daarvan, in
elk geval voor zonsondergang, de voorwerpen of stoffen van de weg verwijderd zijn en
de weg daarvan gereinigd is;
d. voertuigen;
e. voorwerpen of stoffen waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard;
f. evenementen als bedoeld in artikel 2.24;
g. terrassen als bedoeld in artikel 2.28, vijfde lid;
h. standplaatsen als bedoeld in artikel 5.16;
i. goederen, wanneer deze worden geplaatst maximaal in een strook van maximaal 100
cm diep tegen de gevel van het bedrijfspand, gemeten vanaf de gevel, en maximaal 150
hoog, gemeten vanaf het grondoppervlak, over maximaal de breedte van het pand, met
dien verstande dat de afstand tussen het voor rijverkeer bestemde gedeelte van de weg
en de uitstallingenstrook minimaal drie meter bedraagt;
j . anders dan de onder a t/m i genoemde goederen wanneer:
- deze aansluitend tegen de gevel van een in gebruik zijnde bedrijfspand staan, met
een maximum van één per bedrijfspand;
- deze gemeten vanaf de ondergrond (trottoir/verharding) waarop zij staan niet hoger
zijn dan 100 cm en niet breder zijn dan 75 cm;
- deze een voet hebben waarvan het grondoppervlak niet groter is dan 50 cm x 75
cm;
- deze zich minimaal op 150 cm van het voor het rijverkeer bestemde gedeelte van
de weg bevinden;
- deze, onverminderd het hiervoor onder j bepaalde, door hun vormgeving,
constructie of plaats van vestiging, geen schade toebrengen aan de weg, gevaar
opleveren voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig
gebruik daarvan en geen belemmering vormen voor het doelmatig beheer en
onderhoud van de weg;
k. het college kan wegen of weggedeelten aanwijzen waarvoor het bepaalde onder i.en j .
niet geldt.
3. Het is verboden op, in, over of boven de weg een voorwerp of stof waarop gedachten of
gevoelens worden geopenbaard te plaatsen, aan te brengen ofte hebben, indien:
a. deze door zijn omvang of vormgeving, constructie of plaats van bevestiging schade
toebrengt aan de weg;
b. gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig
gebruik daarvan, of
c. een belemmering vormt voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.
4. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het in het eerste lid
bedoelde gebruik, voor zover dit een activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid,
onder j . of onder k. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
5. Een vergunning bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd:
a. indien het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de
bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel
een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;
b. indien het beoogde gebruik hetzij op zich zelf, hetzij in verband met de omgeving, niet
voldoet aan redelijke eisen van welstand;
c. in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van de in
de nabijheid gelegen onroerende zaak.

6. a. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp
wordt voorzien door de Wet beheer rijkswater staats werken of de Wegenverordening
Noord-Brabant 2006.
b. De weigeringsgrond van het vijfde lid, onder a, geldt niet voorzover in het daarin
geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994;
c. De weigeringsgrond van het vijfde lid, onder b geldt niet voor bouwwerken;
d. De weigeringsgrond van het vijfde lid, onder c geldt niet voorzover in het daarin
geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet Milieubeheer.
Artikel 2.11 (Omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen
van een weg
1. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning een weg aan te leggen, de
verharding daarvan op te breken, in een weg te graven ofte spitten, aard of breedte van de
wegverharding te veranderen of anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg
van een weg.
2. De vergunning wordt verleend
a. als omgevingsvergunning door het bevoegd gezag, indien de activiteiten zijn verboden
bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit;
b. door het college in de overige gevallen.
3. Het verbod geldt niet voor het Rijk, de provincie, de gemeente of het waterschap bij het
uitvoeren van zijn/haar publiekrechtelijke taak.
4. Het verbod geldt voorts niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien
door het Wetboek van Strafrecht, de Wet beheer rijkswater staats werken, de
Wegenverordening Noord-Brabant 2006, de Waterschapskeur, de Telecommunicatiewet
of de daarop gebaseerde Telecommunicatieverordening.
Artikel 2.12 Maken en veranderen van een uitweg
1. Het is verboden zonder vergunning van het college:
a. een uitweg te maken naar de weg;
b. van de weg gebruik te maken voor het hebben van een uitweg;
c. verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg.
2. De vergunning kan worden geweigerd in het belang van:
a. de bruikbaarheid van de weg;
b. het veilig en doelmatig gebruik van de weg;
c. de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;
d. de bescherming van groenvoorzieningen in de gemeente.
3. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt
voorzien door de Wet beheer rijkswater staats werken, de Waterschapskeur of de
Wegenverordening Noord-Brabant 2006.
AFDELING 6

VEILIGHEID OP DE WEG

Artikel 2.13 Veroorzaken van gladheid (gereserveerd)
Artikel 2.14 Winkelwagentjes (gereserveerd)
Artikel 2.15 Hinderlijke beplanting of voorwerp
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Het is verboden beplanting of een voorwerp aan te brengen ofte hebben op zodanige wijze
dat aan het wegverkeer het vrije uitzicht wordt belemmerd of daarvoor op andere wijze
hinder of gevaar oplevert.
Artikel 2.16 Openen straatkolken e.d.
Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is verboden een straatkolk, rioolput, brandkraan of
enigerlei andere afsluiting, die behoort tot een openbare nutsvoorziening, te openen,
onzichtbaar te maken of af te dekken.
Artikel 2.17 Kelderingangen, e.d. (gereserveerd)
Artikel 2.18 Rookverbod in bossen en natuurterreinen
1. Het is verboden te roken in bossen, op heidegronden of andere natuurterreinen en
landschapselementen of binnen een afstand van dertig meter daarvan gedurende een door
het college aangewezen periode.
2. Het is verboden in bossen, op heidegronden of andere natuurterreinen en
landschapselementen of binnen een afstand van honderd meter daarvan, voorzover het de
open lucht betreft, brandende of smeulende voorwerpen te laten vallen, weg te werpen of
te laten liggen.
3. Het in het eerste en in het tweede lid gestelde verbod geldt niet voorzover in het daarin
geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 3, van het
Wetboek van Strafrecht.
4. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt voorts niet voorzover het roken plaatsvindt in
gebouwen en aangrenzende, als tuin ingerichte, erven.
Artikel 2.19 Gevaarlijk of hinderlijk voorwerp
1. Het is verboden op, aan of boven het voor voetgangers of (brom)fietsers bestemde deel
van de weg op enigerlei wijze prikkeldraad, schrikdraad, puntdraad of andere scherpe
voorwerpen aan te brengen ofte hebben hangen lager dan 2,2 meter boven dat gedeelte
van de weg.
2. Het verbod geldt niet voor: prikkeldraad, schrikdraad, puntdraad of andere scherpe
voorwerpen, die op grotere afstand dan 0,25 m uit de uiterste boord van de weg, op van de
weg afgerichte delen van een afscheiding zijn aangebracht.
3. Het verbod in het eerste lid geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt
voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994.
Artikel 2.20 Vallende voorwerpen (gereserveerd)
Artikel 2.21 Voorzieningen voor verkeer en verlichting
1. De rechthebbende op een bouwwerk is verplicht toe te laten dat op of aan dat bouwwerk,
vanwege en overeenkomstig de aanwijzingen van het college, voorwerpen, borden of
voorzieningen ten behoeve van het openbaar verkeer of de openbare verlichting worden
aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd.
2. Het college maakt tevoren aan de rechthebbende als bedoeld in het eerste lid zijn besluit
bekend over te gaan tot het doen aanbrengen of wijzigen van een voorwerp, bord of
voorziening als bedoeld in het eerste lid.

11

3. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp
wordt voorzien door de Waterstaatswet 1900, de Onteigeningswet, of de
Belemmeringenwet Privaatrecht.
Artikel 2.22 Objecten onder hoogspanningslijn (gereserveerd)
Artikel 2.23 Veiligheid op het ijs
1. Het is verboden:
a. voor het publiek toegankelijke ijsvlakten te beschadigen, te verontreinigen, te versperren
of het verkeer daarop op enige andere wijze te belemmeren of in gevaar te brengen;
b. bakens of andere voorwerpen ten behoeve van de veiligheid geplaatst op de onder a.
bedoelde ijsvlakten, te verplaatsen, weg te nemen, te beschadigen of op enige andere
wijze het gebruik daarvan te verijdelen ofte belemmeren.
2. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp
wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht of de Provinciale vaarwegenverordening.
AFDELING 7

TOEZICHT OP EVENEMENTEN

Artikel 2.24 Algemene begripsomschrijving
1. In deze afdeling wordt onder evenement verstaan: elke voor publiek toegankelijke
verrichting van vermaak, met uitzondering van:
a. bioscoopvoorstellingen;
b. markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid onder h van de Gemeentewet en artikel
5.16 van deze verordening;
c. kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;
d. het in een inrichting in de zin van de Drank- en Horecawet gelegenheid geven tot
dansen;
e. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare
manifestaties;
f. activiteiten als bedoeld in de artikelen 2.8, 2.9 en 2.27 van deze verordening.
2. Onder evenement wordt mede verstaan:
a. een herdenkingsplechtigheid;
b. een braderie;
c. een optocht, niet zijnde een betoging op de weg, als bedoeld in artikel 2.3;
d. een feest of wedstrij d op of aan de weg.
e. een kermis
Artikel 2.25 Evenementen
1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.
2. De vergunning kan worden geweigerd in het belang van:
a de openbare orde;
b het voorkomen of beperken van overlast;
c de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen;
d de zedelijkheid of gezondheid.
3. Het verbod van het eerste lid geldt niet voor de in het tweede lid, onder d, van artikel 2.24
voorziene gevallen, voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door
artikel 10 juncto artikel 148 van de Wegenverkeerswet 1994.
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