gebouw hinderlijk wordt belemmerd of hun anderszins hinder of overlast wordt
aangedaan.
2. Het in het eerste lid onder b bedoelde verbod geldt niet gedurende de tijd die nodig is
en gebruikt wordt voor het uitvoeren van werkzaamheden die de aanwezigheid van het
voertuig nodig maken.
3. Het college kan van dit verbod ontheffing verlenen.
Artikel 4.25 Caravans en dergelijke
1. Het is verboden een voertuig dat hoofdzakelijk voor andere dan verkeersdoeleinden
wordt gebruikt langer dan drie achtereenvolgende dagen zonder wezenlijke tijdsonderbreking te parkeren op of aan de weg.
2. Het college kan van dit verbod ontheffing verlenen.
3. Het verbod geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien
door
het Provinciaal wegenreglement of de provinciale landschapsverordening
Artikel 4.26 Blokkeren van parkeerruimte
Het is verboden op de weg parkeerruimte te blokkeren met het kennelijke doel deze te
reserveren.
Artikel 4.27 Parkeren van fietsen en bromfietsen
1. Het is verboden een fiets, bromfiets of gehandicaptenvoertuig te parkeren als
daardoor:
a. op een voetpad of trottoir de doorgang wordt gehinderd of belemmerd;
b. de veiligheid of de doorstroming van of het uitzicht voor het verkeer wordt gehinderd;
c. schade ontstaat of
d. voor een bewoner of gebruiker van het gebouw waartegen of waarvoor de fiets,
bromfiets of het gehandicaptenvoertuig staat geparkeerd de doorgang of het uitzicht
wordt belemmerd.
2. Het is verboden:
a. een fiets of bromfiets te parkeren in door het college daarvoor aangewezen
parkeervoorzieningen, langer dan een door het college te bepalen periode;
b. fietsen of bromfietsen die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en in een
kennelijk verwaarloosde toestand verkeren op of aan de weg te laten staan.
Hoofdstuk 5 Milieu
Paragraaf 1 Begripsomschrijvingen
Artikel 5.1 Begripsomschrijvingen
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a. consumentenvuurwerk: vuurwerk bestemd voor particulier gebruik, waarop het
Vuurwerkbesluit van toepassing is;
b. explosieven: explosieven als bedoeld in artikel 1 onder d van de Wet Explosieven voor
Civiel Gebruik;
c. groenvoorziening: bij de gemeente in onderhoud zijnde groenvoorzieningen zoals
parken, wandelplaatsen, plantsoenen, groenstroken, grasperken, vijvers, bossen, of
andere natuurterreinen;
d. kort aanlijnen: aanlijnen van een dier met een deugdelijke lijn met een lengte, gemeten
van hand tot halsband, die niet langer is dan 1,50 meter;
e. muilkorf: een muilkorf die is vervaardigd van stevige kunststof of van stevig leer of van
beide stoffen, die door middel van een stevige leren riem rond de hals zodanig is
aangebracht dat verwijdering zonder toedoen van de mens niet mogelijk is en die
zodanig is ingericht dat de drager geen mens of dier kan bijten, dat de afgesloten
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