Aanwijzing gebieden met verblijfsontzeggingen
De Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 2.4.1. (thans 2:41a) biedt de burgemeester de
mogelijkheid iemand het verbod op te leggen om zich -anders dan in het openbaar middel
van vervoer- zich te bevinden op of aan door het college aangewezen wegen en plaatsen.
Wanneer iemand dat verbod is opgelegd, geldt dat gedurende de in de bekendmaking
genoemde uren en ten hoogste voor een periode van twaalf weken.
Het besluit tot gebiedsontzegging kan behalve door het college ook krachtens mandaat
genomen worden door de districtschef van het politiedistrict Tweestromenland, met de
mogelijkheid van ondermandaat.
Bij besluit van 17 mei 2005 en 16 augustus zijn de volgende gebieden aangewezen, waar een
verblijfsontzegging betrekking kan hebben:
Aanwijzing wegen en plaatsen verblijfsontzeggingen op grond van artikel 2.4.1. APV
gemeente Beuningen
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen,
Gelet op artikel 2.4.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Beuningen,
Besluit:
onder intrekking van het besluit van 3 juli 2003 aan te wijzen als wegen en plaatsen
bedoeld in artikel 2.4.1. van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Beuningen de
volgende gebieden:
1.

Gebied Olden Tempel (op kaart aangegeven als nummer 1)

Omgeven door en met inbegrip van de navolgende wegen en plaatsen: Leigraaf van Maisveld
tot aan de rotonde met Koningstraat, Koningstraat tot aan de kruising met Vulckestraat,
Vulckestraat, Tempelstraat vanaf Vulckestraat tot aan de kruising met Geison, Geison, de
weg langs het water tot aan Korenveld, Korenveld tot aan Maisveld en Maisveld tot aan
Leigraaf.
Met inbegrip van alle in het gebied liggende wegen en plaatsen zoals Koolzaadveld,
Aalsterveld van de kruising Maisveld-Korenveld tot aan Gewelf, Boekweitveld, Zuil, Sima,
Gewelf, Obelisk, Middenschip, Voorhof, Ornament, Fries, Basement, Console, Pyloon,
Architraaf, de Tempelstraat en de overige niet van een naam voorziene wegen, plaatsen en/of
paden.
2.
Gebied Centrum (op kaart aangegeven als nummer 2)
Omgeven door en met inbegrip van de navolgende wegen en plaatsen: De Balmerd vanaf de
kruising met Tempelstraat tot aan Wilhelminalaan, Tempelstraat vanaf de kruising met De
Balmerd tot aan Van Heemstraweg, Van Heemstraweg tussen de kruising met Tempelstraat
en de kruising met Schoolstraat, Schoolstraat, Julianaplein tussen Schoolstraat en
Burgemeester Geradtslaan, Burgemeester Geradtslaan van de kruising met Julianaplein tot
aan de kruising met Wilhelminalaan en Wilhelminalaan van de kruising met Burgemeester
Geradtslaan tot aan de kruising met De Balmerd.
Met inbegrip van alle in het gebied liggende wegen en plaatsen zoals Wilhelminalaan,

Bongerdstraat, Kerkplein, Van Heemstraweg, Dorpssingel, Mauritsplein, Julianaplein,
Bernardstraat, Thorbeckeplein, Emmastraat en de overige niet van een naam voorziene
wegen, plaatsen en/of paden.
3.
Gebied De Ooigraaf (op kaart aangegeven als nummer 3)
De Ooigraaf met inbegrip van de daar aanwezige parkeerplaats.
4.
Gebied Houtduiflaan (op kaart aangegeven als nummer 4)
Omgeven door en met inbegrip van de navolgende wegen en plaatsen: Houtduiflaan,
Burgmeester van Suchtelenstraat van de kruising met Houtduiflaan tot aan de kruising met
Lindestraat, de Lindestraat en de Burgemeester Geradslaan van de kruising met Houtduiflaan
tot aan de kruising met Lindestraat.
Met inbegrip van alle in het gebied liggende, al dan niet van een naam voorziene, wegen,
paden en/of plaatsen zoals de Liende.
5.
Gebied Weurt (op kaart aangegeven als nummer 5)
Omvattende de navolgende wegen en plaatsen: Van Heemstraweg van de kruising met Oude
Koningstraat tot aan de kruising met Jonkerstraat, Jonkerstraat, Laan 1945 tussen
Jonkerstraat en Bevrijdingsstraat, Bevrijdingsstraat, Jonkershof, Kapittelweg, Marienweerd,
Abdijstraat en de overige niet van een naam voorziene wegen, plaatsen en/of paden.
6.
Gebied Winssen (op kaart aangegeven als nummer 6)
Omvattende de navolgende wegen en plaatsen: Kennedysingel van Molenstraat tot aan de
kruising met de Leegstraat, Leegstraat van de kruising met Kennedysingel tot aan kruising
met Notaris Steph. Roesstraat, Notaris Steph. Roesstraat tussen Leegstraat en Molenstraat en
Molenstraat tot aan de kruising met Kennedysingel.
Met inbegrip van alle in het gebied liggende wegen en plaatsen zoals Alex Willemsstraat, Jan
van Harenstraat, Weth. Van Beuningenstraat, Hendrik de Haardstraat, Jan Libottestraat het
Kerkpad en de overige niet van een naam voorziene wegen, plaatsen en/of paden.
7.
Gebied kern Ewijk (op kaart aangegeven als nummer 7)
Omvattende de navolgende wegen en plaatsen: Julianastraat, Binnenweg tussen Van
Heemstraweg en Blatenplak, Blatenplak, Klaphekstraat tussen Batenplak en Pater van
Boxtelweg en Pater van Boxtelweg.
Met inbegrip van alle in het gebied liggende wegen en plaatsen zoals Van Heemstraweg, Sint
Janspas, Schoolpad, Klaphekstraat, de Klef, Pastoor Hootsmansstraat, Burgemeester
Overmarsstraat en de overige niet van een naam voorziene wegen, plaatsen en/of paden.
8.
Gebied Ireneplantsoen (op kaart aangegeven als nummer 8)
Omvattende alle aan en rondom het plantsoen gelegen wegen en plaatsen zoals het
Ireneplantsoen, gedeelte van de Vordingstraat en enkele niet van een naam voorziene wegen
en/of paden.

9.
Gebied Plas bij Luit (op kaart aangegeven als nummer 9)
Omvattende de rondom de plas gelegen, al dan niet van een naam voorziene, paden, wegen
en/of plaatsen toegankelijk via Luit, de Uilenburg, Vordingsstraat en Koningstraat.

-

als uren voor alle gebieden te benoemen 12.00 uur tot 06.00 uur;

-

het voorafgaande onmiddellijk na bekendmaking in de Koerier in werking te laten
treden.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Beuningen in de vergadering van 17 mei 2005.

Bij besluit van 16 augustus 2005 heeft het college het navolgende gebied aan de lijst
toegevoegd:
Gebied Burgemeester Blessinglaan te Ewijk (op kaart aangegeven als nummer 10)
Omgeven door en met inbegrip van de navolgende wegen en plaatsen: Burgemeester
Blessinglaan tussen de kruisingen met Gitaar en Gitaar.
Met inbegrip van alle in het gebied liggende wegen en plaatsen zoals Lier, de overige niet
van een naam voorziene wegen, plaatsen, paden, plantsoenen en de speelplek met
skatevoorziening en hondenuitlaat.
- als uren voor het gebied te benoemen 12.00 uur tot 06.00 uur;
- het voorafgaande onmiddellijk na bekendmaking in de Koerier in werking te laten treden.
Aldus besloten door het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente
Beuningen in de vergadering van 16 augustus 2005.
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