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Aanwijzingsbesluit        

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland; 

 

 

Daartoe bevoegd ingevolge artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke 

Verordening gemeente Zwartewaterland vastgesteld op 11 april 2013; 

 

Gelet op het gestelde in het artikel 125 van de Gemeentewet en de artikelen 5.21 tot en 

met 5.31 van de Algemene Wet Bestuursrecht; 

 

 

Overwegende: 

 dat in de directe omgeving van de busstations van Hasselt en Zwartsluis en de 

bushalte Overtoom in Genemuiden veel verkeersbewegingen plaatsvinden; 

 dat in deze omgeving voor het stallen van fietsen voldoende voorzieningen zijn 

getroffen; 

 dat de vrije doorgang van andere weggebruikers wordt belemmerd als fietsen 

ongestructureerd staan gestald; 

 dat het op niet ordelijke wijze gestald staan van fietsen zeker in geval van 

calamiteiten gevaar c.q. hinder voor hulpverleningsdiensten kan opleveren; 

 dat het plaatsen van fietsen buiten de daarvoor aangewezen plaatsen overigens 

leidt tot een aantasting van het uiterlijk aanzien van de omgeving; 

 dat het vanuit het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter 

voorkoming en beperking van overlast wenselijk is om de fietsen uitsluitend op 

ordelijke wijze te stallen in de daartoe aanwezige stallingsvoorzieningen; 

 dat het deswege noodzakelijk is maatregelen te treffen om te voorkomen dat 

fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daartoe aangewezen ruimten of 

plaatsen worden gestald. 

 

 

Besluiten: 

I. tot het vaststellen van de locatie in Hasselt waar het verbod zoals verwoord in 

artikel 5:12 van de APV van toepassing is het gebied dat begrensd wordt door 

de provinciale weg N331, het Erfgenamenwegje, de Keppelstraat en de 

Buiten de Venepoort, een en ander overeenkomstig bijgaande tekening; 

 

II. tot het vaststellen van de locatie in Zwartsluis waar het verbod zoals 

verwoord in artikel 5:12 van de APV van toepassing is het gebied dat 

begrensd wordt door de provinciale wegen N331 en N334, het Buitenkwartier 

en het schoolterrein van het Agnieten College, een en ander overeenkomstig 

bijgaande tekening; 
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III. tot het vaststellen van de locatie in Genemuiden waar het verbod zoals 

verwoord in artikel 5:12 van de APV van toepassing is het gebied begrensd 

wordt door de inrit naar de brandweerkazerne en de Overtoom, de 

Stuivenbergstraat en de Mr. Steenbergenstraat, een en ander overeenkomstig 

bijgaande tekening; 

 

IV. dat dit aanwijzingsbesluit op de genoemde locaties kenbaar zal worden 

gemaakt door het aanbrengen van informatieborden. 

 

 

Hasselt, 11 juni 2014 

 

Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

 

mr. D. Leentjes ing. E.J. Bilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 5:12 Overlast van fiets of bromfiets 

Het college kan op de weg gelegen plaatsen aanwijzen waar het in het belang van het 

uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, of ter 

voorkoming van schade aan de openbare gezondheid, verboden is fietsen of bromfietsen 

onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan. 

 

 

Afschriften:  

1. Politie IJsselland, tav. dhr. D. Knoll: derk.knoll@ijsselland.politie.nl;  

2. eenheid Beheer t.a.v. buitendienst; archief. 

mailto:derk.knoll@ijsselland.politie.nl
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Toepassingsgebied Hasselt 

 

 

Busstation 

Hasselt 

Fietsenstalling 

Gebied waarbinnen aanwijzingsbesluit van kracht is 
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Toepassingsgebied Zwartsluis 

 

Busstation 

Zwartsluis 

Fietsenstalling 

Gebied waarbinnen aanwijzingsbesluit van kracht is 
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Toepassingsgebied Genemuiden 

 

 

Gebied waarbinnen aanwijzingsbesluit van kracht is 

Bushalte 

Overtoom 


