Documentnummer: BW/19 - 330511
De raad van de gemeente Vught;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober
2019;

besluit:
 Vast te stellen de Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening
Vught 2020
 In te trekken de Algemene Plaatselijke Verordening 2018
Toe te voegen aan de Algemene Plaatselijke Verordening 2020 (APV)
Artikel 2:48a Verboden gebruik lachgas
Het is verboden in het openbaar gebied lachgas te gebruiken als daardoor hinder
ontstaat voor personen of de openbare orde, de openbare veiligheid, de
volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.
Artikel 2:59a Gevaarlijke honden op eigen terrein
1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden deze hond op zijn terrein
zonder muilkorf te laten loslopen als de burgemeester een aanlijngebod of een
aanlijn- en muilkorfgebod heeft opgelegd als bedoeld in artikel 2:59, eerste lid of
heeft meegedeeld dat hij de hond gevaarlijk acht, dan wel als de hond is
opgeleid voor bewakings-, opsporings- en verdedigingswerk.
2. Het in het eerste lid genoemde verbod geldt niet als:
a. op een vanaf de weg zichtbare plaats een naar het oordeel van de
burgemeester duidelijk leesbaar waarschuwingsbord is aangebracht
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b. het mogelijk is een brievenbus te bereiken en aan te bellen zonder het terrein
te betreden; en
c. het terrein voorzien is van een zodanig hoge en deugdelijke afrastering dat de
hond niet zelfstandig buiten het terrein kan komen.
Artikel 2:75 Sluiting gebouw
1. De burgemeester kan de sluiting bevelen van een voor publiek toegankelijk
gebouw, inrichting of ruimte als daar:
a. is gehandeld in strijd met artikel 36 van de Wet op de kansspelen;
b. door misdrijf verkregen zaken voorhanden, bewaard of verborgen zijn dan wel
zijn
verworven of overgedragen;
c. discriminatie heeft plaatsgevonden op grond van ras, geslacht, seksuele
gerichtheid of
op welke grond dan ook;
d. wapens als bedoeld in artikel 2 van de Wet wapens en munitie aanwezig zijn
waarvoor
geen ontheffing, vergunning of verlof is verleend of
e. zich andere feiten of omstandigheden hebben voorgedaan die de vrees
wettigen dat het
geopend blijven van het gebouw, de inrichting of de ruimte ernstig gevaar
oplevert
voor de openbare orde.
2. De burgemeester trekt het sluitingsbevel in als naar zijn oordeel de in het eerste
lid genoemde belangen voortzetting van de sluiting niet langer vereisen.
3. De burgemeester draagt zorg voor het aanbrengen van het bevel tot sluiting bij
de toegang van het gebouw, de inrichting of de ruimte, of in de directe nabijheid
daarvan.
4. De rechthebbende laat toe dat een afschrift van het sluitingsbevel wordt
aangebracht.
5. Het is verboden een gebouw, inrichting of ruimte te betreden waarvan de
sluiting is bevolen.
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6. Het is de rechthebbende verboden zonder toestemming van de burgemeester
bezoekers toe te laten of zelf het gebouw, de inrichting of de ruimte te betreden.
7. Het derde, vierde, vijfde en zesde lid zijn van overeenkomstige toepassing als de
burgemeester krachtens artikel 174a van de Gemeentewet of artikel 13b van de
Opiumwet heeft besloten tot sluiting van een woning, een lokaal of een bij de
woning of dat lokaal behorend erf.
Artikel 5:32 Verbod magneetvissen
1. Het is verboden om in de openbare wateren die liggen binnen het gebied dat is
aangewezen op de kaart “verdachte gebieden” met een magneet te vissen dan
wel anderszins met een magneet de waterbodem af te zoeken naar voorwerpen.
2. Hij, die het verbod van het eerste lid overtreedt is ter voorkoming van het
ontstaan of dreigen te ontstaan van ongeregeldheden of gevaar, verplicht op
bevel van een daartoe bevoegd ambtenaar zijn weg te vervolgen of zich in de
door hem aangewezen richting te verwijderen.
3. Het college kan bij afzonderlijk besluit het verbodsgebied als bedoeld in het
eerste lid aanpassen.
Te wijzigen:
artikel 4:3 melding incidentele festiviteiten en toevoegen artikel 4:5
Onversterkte muziek.
Het toevoegen van de dB(C) normen aan de bestaande dB(A) normen.
Artikel 5:6 Kampeermiddelen en andere voertuigen
Het tekstueel aanpassen van dit artikel waardoor een BOA direct kan bekeuren bij
excessen. Dit in overeenstemming met de VNG verordening.
Artikel 6:6 overgangsbepaling
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Vught
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in zijn openbare vergadering van 12 december 2019.
de plaatsvervangend griffier,

de voorzitter,

E. Verschuren

R.J. van de Mortel
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