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Artikel 2.2 Evenementen 
1. Het is verboden zonder vergunning van het algemeen bestuur op openbaar terrein, op de weg of 

op openbaar water in het gebied een evenement te organiseren.  
2. Geen vergunning is vereist voor een evenement indien: 

a. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan vijftig personen; 
b. het evenement tussen zonsopgang en zonsondergang plaatsvindt; 
c. het evenement niet plaatsvindt op een weg of op andere wijze een belemmering vormt voor 

hulpdiensten, en 
d. geen gebruik wordt gemaakt van tenten of gelijksoortige constructies. 

3. Geen vergunning is vereist wanneer het aantal aanwezigen meer bedraagt dan vijfhonderd 
personen en voor zover ingevolge de algemene plaatselijke verordening van de betreffende 
gemeente waarin het gebied ligt reeds een verbod geldt om het evenement te houden zonder 
daartoe door de burgemeester verleende vergunning.   

4. Het is verboden een evenement te verstoren.  
5. Met betrekking tot in het gebied te houden evenementen, optochten, demonstraties, of 

bijeenkomsten bedoeld voor het uiten van meningen of gevoelens, gelden de bepalingen van de 
verordeningen van de gemeente op wiens grondgebied deze activiteit betrekking heeft, 
onverminderd van kracht. 

6. Het is de eigenaar of de schipper verboden in het openbaar water met een vaartuig een zodanige 
ligplaats in te nemen of te hebben dat de deelnemers aan door of vanwege het algemeen bestuur 
dan wel de burgemeester van de betreffende gemeente toegestane wedstrijden daarvan hinder 
ondervinden. 

7. Het in het vorige lid gestelde verbod is niet van toepassing op bedrijfsvaartuigen voor zover daarmee 
ligplaats is ingenomen voor het noodzakelijk ter plaatse uitvoeren van werken. 

 
 
Artikel 4.1 Parkeren voertuigen en wrakken 
1. Het is verboden een voertuig tussen 00:00 uur en 06:00 uur te parkeren of geparkeerd te houden 

op de weg of op openbaar terrein, tenzij dit parkeren noodzakelijk is ten behoeve van toegestane 
horeca-uitoefening. 

2. Het algemeen bestuur kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod. 
3. In afwijking van het eerste lid is het toegestaan een voertuig waarmee als gevolg van andere dan 

eenvoudig te verhelpen gebreken niet kan of mag worden gereden, maximaal twee 
achtereenvolgende etmalen op de weg of op openbaar terrein te parkeren of daar geparkeerd te 
houden.  

4. Het is verboden een voertuigwrak op de weg of op openbaar terrein te plaatsen of te hebben. 
 


