
Gemeente 
Hellendoorn 

Besluit Nijverdal, 
2 april 2013 

Nr. 
13INT00619 

Burgemeester en wethouders van Hellendoorn; 

gelet op artikel 2:51 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hellendoorn 2009 (APV 

overwegende dat: 
- de praktijk leert dat fietsen buiten de daarvoor bestemde stallingen worden geplaatst; 
- in de stationsomgeving voldoende stallingen aanwezig zijn; 
- het op grond van artikel 2 :51 , tweede lid, van de A P V 2009 , mogelijk is plaatsen aan te 

wijzen waar het verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde 
ruimten of plaatsen te laten staan; 

- de praktijk leert dat fietsen voor langere tijd onafgebroken onbeheerd worden achtergelaten; 
- dit een efficiënt gebruik van de stallingen belemmert; 

het op grond van artikel 2 :51 , derde lid, van de A P V 2009 , mogelijk is plaatsen aan te wijzen 
waar het verboden is fietsen of bromfietsen langer dan een door het college vastgestelde 
periode onafgebroken te laten staan; 

b e s l u i t e n : 

I. het gebied, als zodanig aangeduid op de bij dit besluit horende gewaarmerkte kaart, aan te 
wijzen als gebied bedoeld in artikel 2 :51 , tweede en derde lid van de A P V 2009 : de 
"stationsomgeving Noord" en de "stationsomgeving Zuid" ; 

II. te bepalen dat het verboden is om in het onder I aangewezen gebied fietsen langer dan 28 
dagen onafgebroken te laten staan; 

III. dat gelet op wettelijke bepalingen onder de term "fiets(en)" mede worden begrepen de 
bromfiets(en) en snorfiets(en); 

IV. dat dit besluit kan worden aangehaald als het "Aanwijzingsbesluit fietsparkeren 
stationsomgeving 2 0 1 3 " ; 

V . dat dit besluit in werking treedt met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking. 

Burgemeester en wethouders van Hellendoorn, 
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