Technische vragen d.d. 15-06-2021 van CDA
Opsteller: E.M. Roet
Onderwerp: Harmonisatie APV
Commissie/raad: Algemene Zaken
Geagendeerd: ja
Agendapunt: 11 CSL/AZ 24 juni
Inleiding:
Door harmonisatie van de APV zouden bepaalde dingen in Purmerend weer toegestaan zijn of juist niet meer zijn
toegestaan. Hierover heeft het CDA de volgende vragen:
Vraag 1:
Is onze interpretatie juist dat bij de nieuwe APV het gebruik van stoepkrijt wel weer is toegestaan of zou stoepkrijt dan
onder kleurstof vallen en is het alsnog verboden?
Artikel 2:42 Plakken en kladden
1. Het is verboden een openbare
plaats of dat gedeelte van een
onroerende zaak dat vanaf die
plaats zichtbaar is te bekrassen of
te bekladden.
2. Het is verboden zonder
schriftelijke toestemming van de
rechthebbende op een openbare
plaats of dat gedeelte van een
onroerende zaak dat vanaf die
plaats zichtbaar is:
a. een aanplakbiljet of ander
geschrift, afbeelding of aanduiding
aan te plakken, te doen
aanplakken, op andere wijze aan
te brengen of te doen aanbrengen;
b. met kalk, teer of een kleur- of
verfstof of middels ‘reverse graffiti’
een afbeelding, letter, cijfer of
teken aan te brengen of te doen
aanbrengen.

Antwoord 1:
Ja, uw interpretatie is juist. Naar de letter van de regel viel stoepkrijten onder artikel 30 van de Apv Purmerend 2003. In
de zomer van 2017 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de model-Apv aangepast en is het woordje
‘’krijt’’ uit de model-Apv geschrapt. Wij hebben de betreffende modelbepaling overgenomen en daarom is het woordje
‘’krijt’’ vervallen. Stoepkrijten valt dus niet onder het verbod van artikel 2:42.
Vraag 2:
Is onze interpretatie juist dat we door onderstaand artikel bijvoorbeeld niet meer zouden mogen picknicken of
voetballen op het gras in het park?
Artikel 2:45 Betreden van
plantsoenen en dergelijke
1. Het is aan degene die daartoe
niet bevoegd is verboden zich te
bevinden in of op bij de gemeente
in onderhoud zijnde parken,
plantsoenen, groenstroken of
grasperken, buiten de daarin
gelegen wegen of paden.

Antwoord 2:
Uw interpretatie is niet juist. Artikel 2:45 gaat specifiek over de keurig onderhouden parken, plantsoenen en
grasperkjes. Het artikel gaat niet over grasvelden. Als in een park een groot grasveld aanwezig is, dan mag je daar
uiteraard picknicken of voetballen.
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