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Gemeente Sluis

De raad van de gemeente Sluis;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 mei 2014;
gelet op artikel 225 van de Gemeentewet;
gezien het advies van de commissie Samenleving/Middelen van 10 juni 2014;

besluit

vast te stellen de:
1e wijziging van de Parkeerverordening 2014
Artikel I
Aan Afdeling I Definities en Begripsomschrijvingen in artikel 1 wordt toegevoegd:
h. vergunning: een door burgemeester en wethouders verleende vergunning, krachtens welke het
is toegestaan een motorvoertuig te parkeren op daartoe aangewezen belanghebbendenplaatsen
of parkeerappartuurplaatsen;
n. vergunning voor woon-werkverkeer: een vergunning, afgegeven op naam van het bedrijf,
bestemd voor de directie en/of het personeel van bedrijven gevestigd in gebieden waar
belanghebbendenplaatsen en/of parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn, geldend in het gebied
waar belanghebbendenplaatsen of parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn.
Artikel II
Aan Afdeling II Plaatsen voor vergunninghouders, vergunningen en vergunningbewijzen in artikel
3 wordt toegevoegd:
1. Burgemeester en wethouders kunnen op een daartoe strekkende aanvraag een vergunning
verlenen voor het parkeren op belanghebbendenplaatsen of parkeerapparatuurplaatsen.
3.b. een eigenaar of houder van een motorvoertuig die een beroep of bedrijf uitoefent in een
gebied waar belanghebbendenplaatsen of parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn en die
aantoont dat het in het belang van diens beroep- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is in dat
gebied een motorvoertuig te parkeren.
Artikel III
Aan Afdeling II Plaatsen voor vergunninghouders, vergunningen en vergunningbewijzen in artikel
5 wordt toegevoegd:
3. Bij gebruikmaking van de vergunning dient het vergunningbewijs duidelijk zichtbaar en volledig
leesbaar achter de voorruit van het motorvoertuig te zijn geplaatst;
4. Indien niet voldaan is aan de in het vorige lid gestelde voorwaarde, wordt ervan uitgegaan dat
zonder vergunning is geparkeerd.
Artikel IV
Aan Afdeling III Verbodsbepalingen in artikel 9 wordt toegevoegd:
1. Het is verboden gedurende de tijden waarop het parkeren op een belanghebbendenplaats of
parkeerapparatuurplaats door vergunninghouders is toegestaan aldaar een motorvoertuig
(voertuig) te parkeren of geparkeerd te houden.

Artikel V Overgangs- en slotbepalingen

1. Deze 1° wijziging van de Parkeerverordening 2014 treedt in werking op 1 juli 2014;
2. Deze verordening wordt aangehaald als de 1° wijziging van de Parkeerverordening 2014.
Sluis, 25 juni 2014
DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier,
.G. Claeijs

De voorzitter,
mr. A.M.M. Jetten S

