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Gemeente Velsen
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Verkeer, vervoer en waterstaat

Opmerkingen m.b.t. de regeling
Geen.

Grondslagen
1. Gemeentewet, art. 149
2. Wegenverkeerswet, art. 2a
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1. Geen.
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PARKEERVERORDENING 1993
Tekst van de Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen, vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit
van 15 oktober 1992.

Afdeling I Definities en begripsomschrijvingen
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens van 26 juli 1990, Stb. 459;
b. motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990;
c. parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders
dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in of uitstappen van
perso-nen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen, op binnen de gemeente gelegen
voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet
ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;
d. houder: degene die naar de omstandigheden als houder van een voertuig moet worden beschouwd,
met dien verstande dat voor een motorvoertuig dat is ingeschreven in het krachtens de
Wegenverkeerswet (Stb. 1935, 554) aangehouden register van opgegeven kentekens als houder
wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde
van het parkeren in het register was ingeschreven;
e. parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten met inbegrip van verzamelparkeerders en
hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;
f. parkeerapparatuurplaats: een parkeerplaats behorende bij parkeerapparatuur.

Afdeling II Verbodsbepalingen
Artikel 2
1. Het is verboden om enig voorwerp, niet zijnde een motorvoertuig te plaatsen of te laten staan op een
parkeerapparatuurplaats.
2. Het is verboden een fiets, een bromfiets of enig ander voorwerp op zodanige wijze tegen of bij
parkee-rapparatuur te plaatsen of te laten staan, dat daardoor een normaal gebruik daarvan wordt
belemmerd of verhinderd.
3. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid van dit
artikel.
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Artikel 3
Het is verboden parkeerapparatuur op andere wijze of met andere middelen, dan wel met andere munten
dan die welke in de kennisgeving op de parkeer-apparatuur staan aangegeven in werking te stellen.

Afdeling III Strafbepaling
Artikel 4
Overtreding van het bepaalde in afdeling II van deze verordening wordt gestraft met hechtenis van ten
hoogste twee maanden of geldboete van de eerste categorie.

Afdeling IV Overgangs en slotbepalingen
Artikel 5
Met de opsporing van overtredingen van deze verordening zijn, behalve de in artikel 141 van het Wetboek
van strafvordering genoemde opsporingsambtenaren, de door burgemeester en wethouders aangewezen
ambtenaren belast.

Artikel 6
Deze verordening kan worden aangehaald als: "Parkeerverordening 1993".
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