
Schriftelijke vragen ex art. 34 Verordening Raadswerk van de fractie VVD over het parkeren van 
vrachtwagens en het overnachten daarin in de openbare ruimte binnen de gemeentegrenzen.

De vragen zijn ingeboekt op 27 mei 2019, afdoening in 30 dagen.

De fractie van de VVD Leusden Achterveld Stoutenburg heeft de volgende vragen over het parkeren van 

vrachtwagens en het overnachten daarin in de openbare ruimte binnen de gemeentegrenzen.

Aanleiding:

Met name op de parkeerterreinen langs de Bavoortseweg en mogelijk elders in onze gemeente zijn met 

regelmaat vrachtwagens te zien die een groot deel van de beschikbare parkeerruimte innemen. In deze 

vrachtwagens overnachten de chauffeurs ook.

In de Algemene Plaatselijke Verordening (de APV) Leusden 2013 (laatste revisie 27-07-2018) artikel 5:12A is geregeld 

dat het verboden is om tussen 22.00 en 06.00 uur op de weg in of rond een vrachtwagen, een camper, kampeerwagen 

of een dergelijk voertuig te verblijven met het kennelijke doel ter plaatse de nacht door te brengen.

De APV geeft in artikel 5:8-2 aan dat het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft 

van meer dan 6 meter te parkeren op een door het college aangewezen weg, waar dit parkeren naar zijn oordeel 

buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte.

Vragen:

1- Is het college bekend met dit parkeren in combinatie met overnachten?

2- Zijn er bij het college meldingen bekend van gebruik van parkeerterreinen door vrachtwagens waardoor gebruikers 

waarvoor deze parkeerterreinen bedoeld zijn niet te gebruiken zijn?

3- Zijn er parkeerterreinen waar het college haar bevoegdheid voor het verlenen van ontheffing zoals beschreven in 

de APV onder artikel 5:8-6 toepast?

4- Past het college uitzonderingen toe in de handhaving op artikel 5:12A? Zo ja; waar bestaan die uit?

5- Kunt u aangeven waaruit de handhaving bestaat en hoe intensief dit gebeurt?
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