Parkeren van grote voertuigen in de bebouwde kom.
Op grond van artikel 5.1.7. (thans 5:7) van de Algemene Plaatselijke Verordening1 kan het college van
burgemeester en wethouders plaatsen en wegen aanwijzen, waar het verboden is om met grote
voertuigen te parkeren. Het college heeft ter uitvoering van deze bepaling het volgende besluit
genomen:
Burgemeester en wethouders van Beuningen;
Overwegende dat het met het oog op het uiterlijk aanzien van de gemeente en de verdeling van de
beschikbare parkeerruimte noodzakelijk is vast te stellen op welke wegen er voertuigen met een lengte
van meer dan 6 meter niet mogen worden geparkeerd;
Gelet op het bepaalde in artikel 5.1.7 lid 1 en lid 2 der Algemene Plaatselijke Verordening;
B E S L U I T E N:
het parkeren van voertuigen langer dan 6 meter te verbieden op openbare wegen en terreinen:
- in de bebouwde kom, als vastgesteld door de gemeenteraad ingevolge de Wegenverkeerswet 1994.
Beuningen,

12 juli 2005

Burgemeester en wethouders,
Drs. R. Gerritsen
secretaris

1

mr.drs. H.N.A.J. Zijlmans
burgemeester

Artikel 5.1.7. Parkeren van grote voertuigen.

1. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer
dan 2,4 meter te parkeren op een door het college aangewezen plaats, waar dit naar hun oordeel schadelijk is voor het
uiterlijk aanzien van de gemeente.
2. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter te parkeren op een door
het college aangewezen weg, waar dit parkeren naar hun oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare
parkeerruimte.
3. Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 08.00 tot 18.00
uur.
4. Het college kan van de in het eerste en tweede lid gestelde verboden ontheffing verlenen.

