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Officiële uitgave van Rotterdam.

Aanwijzingsbesluit verbod voederen hinderlijke of schadelijke dieren
Hillegersberg-Schiebroek bij de APV 2012
De commissie van het gebied Hillegersberg-Schiebroek, in vergadering bijeen op 16 mei 2017, gelezen
het advies van Stadsbeheer opgenomen in het voorstel van 25 april 2017;
gelet op de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012, de Verordening op de gebiedscommissies
2014 en de daarbij behorende taken- en bevoegdhedenlijst;
overwegende dat het ter voorkoming van overlast of schade aan de openbare gezondheid gewenst is
locaties aan te wijzen waar het verboden is bepaalde categorieën dieren te voederen;
Besluit vast te stellen:
Aanwijzingsbesluit verbod voederen hinderlijke of schadelijke dieren Hillegersberg-Schiebroek bij de
APV 2012

Artikel 1
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:60, eerste lid, APV Rotterdam 2012, waar ter voorkoming
van of opheffing van overlast of schade aan de openbare gezondheid verboden is de in dit besluit
aangewezen dieren te voederen, worden aangewezen:
ratten
a.
(water)vogels
b.

Artikel 2
Als plaatsen waar het verboden is de in het eerste lid genoemde dieren te voeren worden aangewezen
de volgende wegen of weggedeelten:
Meidoornsingel
Teldersweg
Hamakersstraat
Asserweg
Krabbestraat
De Blécourtstraat
De Damhouderstraat
De Pintostraat
Loderstraat
Voetiushof
Wilgenplaslaan
Paul Scholtensingel
Melanchtonweg
Donkersingel
Lariksplein Larikslaan.

Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na publicatie ervan in het Gemeenteblad.

Artikel 4
Dit besluit kan worden aangehaald als Aanwijzingsbesluit verbod voederen hinderlijke of schadelijke
dieren Hillegersberg Schiebroek 2017 bij de APV Rotterdam 2012.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 16 mei 2017.
secretaris
A.C.H.Hammink
voorzitter
H.M.Kamps
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Bezwaarclausule
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek.
Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:
naam en adres van de indiener;
datum bezwaarschrift;
de gronden van het bezwaar;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.
U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.
Verdere informatie kunt u vinden op de website van de gemeente Rotterdam: http://redactie.cpr.rotterdam.nl/tekst: online_producten_rotterdam.
Het bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend op
Rotterdam.nl/pdc:bezwaar_indienen. Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een E-herkenning, die kan worden aangevraagd via digid.nl, respectievelijk eherkenning.nl. Het bezwaarschrift kan
niet op een andere digitale wijze (bijvoorbeeld per e-mail) worden ingediend.
Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar: gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek,
t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus1011, 3000 BA te ROTTERDAM.
Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 892.6300.
U kunt, indien u een bezwaarschrift bij de gemeenteraad heeft ingediend, een verzoek om voorlopige
voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:
Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.
Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
Verdere informatie kunt u vinden op de website van de rechtbank Rotterdam: www.rechtspraak/nl/Gerechten/Rotterdam.
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Dit gemeenteblad 2017, nummer 119, is uitgegeven op 25 juli 2017 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie
Wachtruimte Timmerhuis, Halve Maanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie).
(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)
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