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Adviesnota raad 

Vaststellen 'Verordening tot wijziging van de Algemene 
plaatselijke verordening'     
 

Beslispunten 

1. Vaststellen 'Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening'      

 

Inleiding 

Op grond van artikel 147 en 149 van de Gemeentewet is de gemeenteraad bevoegd 

de Apv vast te stellen. Gebleken is dat er aantal wijzigingen in de Apv nodig zijn.  

Hierbij gaat het om de volgende inhoudelijke wijzigingen: 

 

- Artikel 2:2b Gevaarlijk of hinderlijk voorwerp (messen en andere voorwerpen als 

steekwapens)  

Artikel 2:2b wordt als nieuw artikel toegevoegd aan de Apv. Het is een trend dat 

jongeren steeds vaker met steekwapens rondlopen. Deze trend is ‘overgewaaid’ van 
de grote steden. Gelukkig heeft het in Veldhoven (nog) niet tot veel incidenten geleid. 

Gezien deze trend is het wenselijk om een (preventief) artikel in de Apv toe te voegen, 

waarin het bevoegd gezag in ieder geval de mogelijkheid heeft gebieden aan te wijzen 

waarin het verboden is messen, knuppels, slagwapens of andere voorwerpen die als 

wapen kunnen worden gebruikt, openlijk bij zich te dragen. Dit om de openbare orde 

en veiligheid te kunnen waarborgen. Daarbij kan gedacht kan worden aan een zone 

rond een school of het uitgaanscentrum. 

 

-Artikel 2:12 en 2:13b Actualisatie artikelen Apv behandelscan evenementen 

De risico-indeling van een evenement vindt regionaal plaats aan de hand van de 

Behandelscan evenementen van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.  

In de huidige Apv is nog een verwijzing opgenomen naar een andere scan. Dit wordt 

geactualiseerd in de artikelen 2:12 en 2:13b van de Apv door een juiste verwijzing te 

maken naar de Behandelscan van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. 

 

-Artikel 2:61 Gebiedsontzeggingen 

Bij dit artikel wordt een extra lid toegevoegd waarin het mogelijk wordt voor de 

burgemeester om bij ernstige verstoring van de openbare orde, in afwijking van het 

24 uurs gebiedsverbod (lid 1), een gebiedsverbod op te leggen van 14 dagen. 

 

-Artikel 5:8a Parkeren of laten stilstaan van voertuigen anders dan op de rijbaan 

Dit artikel komt te vervallen overeenkomstig de model Apv van VNG 2022. Gebleken 

is namelijk dat feitelijke handhaving/strafbaarstelling op dit artikel juridisch 

onmogelijk is. Het artikel is in strijd met hogere wetgeving. 

 

Daarnaast is een aantal redactionele wijzigingen doorgevoerd overeenkomstig de 

model Apv VNG 2022. 

 

Beoogd effect 

Een Apv die in overeenstemming is met wetgeving en de actuele Veldhovense situatie 

en die redactioneel correct is.      
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Argumenten 

1.1. De wijzigingen in de Apv zijn noodzakelijk vanwege de nieuwe omstandigheden, 

inzichten en wetgeving 

In de bijlage "Overzicht aanpassingen Apv 2022" (22int09957) staat per artikel 

gemotiveerd aangegeven waarom het betreffende artikel gewijzigd wordt of artikelen 

toegevoegd worden. In het document zijn de inhoudelijke en redactionele wijzigingen 

respectievelijk geel en blauw gearceerd weergegeven.  

 

Kanttekeningen en risico’s 

Dit voorstel heeft geen kanttekeningen en risico's.      

 

Financiën 

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties.      

 

Communicatie en samenspraak 

Het besluit publiceren we op de openbare besluitenlijst van het college. Over de 

wijzigingen van de Apv zal worden gecommuniceerd in het gemeentenieuws en op de 

gemeentelijke website. 

Op die website kan de tekst van de gewijzigde Apv worden geraadpleegd. De Apv zal 

bovendien ter inzage worden gelegd.  

   

Uitvoering / planning 

De Apv treedt in werking op de 1e dag na bekendmaking. Op de naleving van de Apv 

wordt toezicht gehouden en zo nodig gehandhaafd. De gewijzigde Apv ligt 12 weken 

ter inzage in het gemeentehuis.      

 

Bijlagen 

1. Raadsbesluit: Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening; 

2. Overzicht aanpassing Apv 2022.  

3. Link volledige Apv https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR430978/5  

 

 

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad 

Hamerstuk 

PoHo: 

Toezegging: 

Zal, indien het verbod op houden van gevaarlijke voorwerpen ook voor de gehele 

gemeente mag gelden in plaats van daartoe aangewezen wijken, dit de raad 

schriftelijk laten weten.  

 

 

 

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad 

In gemeentelijke Apv bepalingen is een verbod op messen in elk geval mogelijk als 

deze artikelen: 

- een ander belang dienen: voorkomen van aantasting van de openbare orde alsook 

tot het bevorderen van de veiligheid; 

- niet gelden voor dezelfde wapens als bedoeld in de Wet Wapens en Munitie. 

 

Op dit moment is een landelijk messenverbod waarin alle messen verboden worden 

niet mogelijk en is ook (politiek) niet wenselijk vanuit de Rijksoverheid. 

Het opnemen van een algeheel messenverbod in de Apv houdt in rechte bij 

bestuurlijke handhaving geen stand, aangezien de wetgever uitdrukkelijk niet kiest 

voor een (landelijk) totaalverbod.  

 

In het geval van een gedeeltelijk messenverbod, dus de mogelijkheid om bepaalde 

gebieden/wegen of publieke gebouwen aan te wijzen in het kader van een 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR430978/5
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verbodsbepaling, zal dit gebied moeten worden gemotiveerd waarom vanuit het 

belang van de openbare orde een verbod is aangewezen. 

Bij een goede motivatie is er zekerheid dat in dit geval bestuurlijke handhaving op het 

verbod in rechte standhoud.  

 

 

Burgemeester en wethouders van Veldhoven, 

 

 

 

 

 

A.J.G. Bex      M.J.A. Delhez 

secretaris                                   burgemeester 
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