
Algemene Plaatselijk Verordening (APV) 
 
Het opschonen van regels, in dit geval de APV is een mooi middel om regeldruk te verminderen. Zo 
heet het dan. Regels voorzitter stellen ons in staat in redelijke harmonie met elkaar te leven. Mooi 
is wel, dat als je mensen ernaar vraagt zij vinden dat regels moeten worden afgeschaft totdat zij 
last ondervinden van een regel die is afgeschaft. Regels moeten er zijn, maar vooral om het gedrag 
van de ánder in te perken of aan banden te leggen. Over een groot aantal regels is wel grote 
instemming te vinden onder de bevolking. 
Soms lijkt het zo alsof regels bedacht zijn achter een bureau maar, meestal zijn het problemen, 
ongewenste situaties of gedragsregels die in het algemeen belang zijn opgesteld. 
 
T.a.v. de bestuurlijke keuzes het volgende: Om met de eerste dwarsstraat te beginnen, één derde 
van de APV schrappen i.v.m. met overbodige regels om er vervolgens zelf weer een overbodige 
regel aan toe te voegen, bevreemdt ons. We zijn benieuwd wat het college vindt van het 
amendement over het happy hour. Dan zijn er bestuurlijke keuzes gemaakt omtrent een aantal 
bepalingen, die onze fractie nog niet helemaal kan volgen. Eén artikel pakken we eruit om aan te 
geven waar onze terughoudendheid zit. 
Het hele artikel over venten is afgeschaft. 
Artikel 5.14 Venten e.d. 
1. Het is verboden zonder vergunning van het college in de uitoefening van handel op of aan de 
weg of op of aan een openbaar water, aan een huis dan wel op een andere - al dan niet met enige 
beperking - voor het publiek toegankelijke en in de openlucht gelegen plaats goederen te koop aan 
te bieden, te verkopen of af te geven dan wel diensten aan te bieden.  
 
Daar zijn een paar uitzonderingen op die ik hier achterwege laat, maar het gaat me nu om de 
vraag of dit artikel afschaffen betekent dat colportage nu vrij is? Dat lijkt ons geen wenselijke 
ontwikkeling. De keren dat in het nieuws weer ongewenste colportageactiviteiten gemeld worden, 

zijn teveel. Als de gemeente zichzelf de mogelijkheid ontneemt om op te 
treden tegen deze activiteiten dan vinden we dat geen gemiste kans maar 
dan wordt het een koekje van eigen deeg. 
 
Voorzitter we begrijpen goed dat je hier op een aantal manieren naar kan 
kijken. Wij staan op het standpunt dat wat goed werkt geen verandering 
hoeft. Dat hier het kip- en ei verhaal opgeld doet. Vandaar dat wij een motie 
indienen om genoemd artikel te handhaven. 
 


