BOXMEER VEREENVOUDIGT DE APV
Wijziging Algemene plaatselijke verordening (APV)
In de APV is lokale regelgeving vastgelegd. Het college van burgemeester en wethouders heeft
aangegeven de bestaande regelgeving onder de loep te willen nemen. Voordat het college de
nieuwe APV zal voorleggen aan de gemeenteraad wil zij belanghebbenden in de gelegenheid
stellen om eventuele zienswijzen in te brengen.
Het college streeft naar een vereenvoudiging van de regelgeving. Het college hecht grote waarde
aan het hebben en houden van een APV waarin alleen bepalingen te vinden zijn die voor het
functioneren van inwoners van de gemeente, ook in hun verhouding tot de gemeente, van belang
zijn. Daarom is de APV bekeken en getoetst op nut en noodzaak en op mogelijkheden voor
deregulering.
Naast enkele wijzigingen van redactionele aard, zijn er ook wijzigingen door gewijzigde inzichten.
De belangrijkste zijn:
- Het wijzigen van de vergunningplicht voor bepaalde soorten evenementen, zoals buurt- en
straatfeesten.
- Het vervallen van de vergunningplicht voor geldinzamelingen voor plaatselijke verenigingen en
stichtingen, alsmede voor de organisaties die voorkomen op het landelijk collectenrooster
- Het vervallen van de horecaexploitatievergunning
- Het schrappen van diverse artikelen in verband met het dereguleren van regelgeving daar waar
dat mogelijk is. Bijvoorbeeld op gebied van dienstverlening wordt het mogelijk om zonder
vergunning diensten aan te bieden zoals containerreiniging, glazenwassen of scharen slijpen.
Voor het plaatsen van bijenkorven bepaalt de APV nu nog waar dat mag en wat bijvoorbeeld de
afstand tot de omwonenden of de weg moet zijn.
Gelijktijdig met de vaststelling van een nieuwe APV wil de burgemeester besluiten nemen om een
aantal evenementen en/of activiteiten vrij te stellen van de vergunningplicht. Het gaat daarbij onder
meer om buurt- en straatfeesten (tot 100 deelnemers), bepaalde evenementen, activiteiten of
wedstrijden in gebouwen of op bepaalde terreinen, wandeltochten, St. Maartensoptochten, intocht
Sint Nicolaas, speurtochten en dergelijke. Bepaalde evenementen en/of activiteiten zullen nog wel
gemeld moeten worden.
De concept-APV, de concept-vrijstellingsbesluiten en bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag
8 maart 2007 voor een periode van zes weken ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Beheer.
Daarnaast zijn de stukken te raadplegen via de website van de gemeente.
Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld om eventuele zienswijzen kenbaar te maken
door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Boxmeer. Daarna wordt het (eventueel gewijzigde) besluit aangeboden aan de Gemeenteraad.

