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DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, 

(4592010); 

 

Gezien het voorstel van het  college van burgemeester en wethouders van Groningen van 

28 augustus 2014; 

 

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

vast te stellen de verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 

2009 (APVG 2009).  

 

Artikel I Wijziging verordening   

De Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 wordt als volgt gewijzigd: 

 

Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen, onder f. 

 

f. voertuigen: :alle voertuigen, als bedoeld in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en 

verkeerstekens 1990, met uitzondering van: 

1. treinen en trams; 

2. kruiwagens, kinderwagens en dergelijke kleine voertuigen; 

3. hoogwerkers en andere voertuigen die ter plaatse als werktuig worden gebruikt. 

 

 

Artikel 2:43 Vervoer plakgereedschap e.d. 

 

1. Het is verboden op de weg of openbaar water te vervoeren of bij zich te hebben enig 

aanplakbiljet, aanplakdoek, kalk, teer, kleur of verfstof of verfgereedschap. 

2. Dit verbod is niet van toepassing, indien de genoemde materialen of gereedschappen niet zijn 

gebruikt of niet zijn bestemd voor handelingen als verboden in artikel 2:42. 

 

 

Artikel 5:1 Begripsomschrijvingen 

 

1. voertuigen : voertuigen als bedoeld in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en 

verkeerstekens (RVV 1990) met uitzondering van kleine wagens zoals:  

kruiwagens, kinderwagens en rolstoelen; 

2. parkeren : parkeren als bedoeld in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 

(RVV 1990). 



 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen onder f  

 

f. voertuigen: alle voertuigen, als 

bedoeld in artikel 1, onder a en onder al 

van het Reglement verkeersregels en 

verkeerstekens 1990, met uitzondering 

van:  

1. treinen en trams; 

2. kruiwagens, kinderwagens en 

dergelijke kleine voertuigen; 

 

 

 

Afdeling 11 Maatregelen tegen overlast 

en baldadigheid 

Artikel 2:43 Vervoer plakgereedschap e.d. 

1. Het is verboden op de weg of openbaar 

water te vervoeren of bij zich te hebben enig 

aanplakbiljet, aanplakdoek, kalk, teer, kleur 

of verfstof of verfgereedschap. 

2. Dit verbod is niet van toepassing, indien 

de genoemde materialen of gereedschappen 

niet zijn gebruikt of niet zijn bestemd voor 

handelingen als verboden in artikel 2:44. 

 

 

Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen onder f  

 

f. voertuigen :alle voertuigen, als 

bedoeld in artikel 1 van het Reglement 

verkeersregels en verkeerstekens 1990, met 

uitzondering van: 

 

 

1. treinen en trams; 

2. kruiwagens, kinderwagens en dergelijke 

kleine voertuigen; 

3. hoogwerkers en andere voertuigen die 

ter plaatse als werktuig worden gebruikt. 

 

 

Afdeling 11 Maatregelen tegen overlast 

en baldadigheid 

 

Artikel 2:43 Vervoer plakgereedschap 

e.d. 

 

1. Het is verboden op de weg of 

openbaar water te vervoeren of bij 

zich te hebben enig aanplakbiljet, 

aanplakdoek, kalk, teer, kleur of 

verfstof of verfgereedschap. 

2. Dit verbod is niet van toepassing, 

indien de genoemde materialen of 

gereedschappen niet zijn gebruikt of 

niet zijn bestemd voor handelingen 

als verboden in artikel 2:42. 

 

 

 

 

Afdeling 1 Parkeerexcessen 

 

Artikel 5:1 Begripsomschrijvingen 

1. voertuigen : voertuigen als bedoeld in 

artikel 1, onder al, van het Reglement 

verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990) 

met uitzondering van kleine wagens zoals: 

kruiwagens, kinderwagens en rolstoelen; 

2. parkeren : parkeren als bedoeld in artikel 1, 

onder ac, van het Reglement verkeersregels en 

verkeerstekens (RVV 1990). 

 

Afdeling 1 Parkeerexcessen 

 

 

Artikel 5:1 Begripsomschrijvingen 

 

1. voertuigen: voertuigen als bedoeld in 

artikel 1 van het Reglement 

verkeersregels en verkeerstekens (RVV 

1990) met uitzondering van kleine wagens 

zoals:  

kruiwagens, kinderwagens en rolstoelen; 

 

2. parkeren : parkeren als bedoeld in 

artikel 1 van het Reglement 

verkeersregels en verkeerstekens (RVV 

1990). 
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Artikel II  Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking. 

 

 

Gedaan te Groningen ter openbare raadsvergadering van 29 oktober 2014. 

 

 

 

De griffier,      De voorzitter, 

 

 

 

 

drs. A.G.M. (Toon) Dashorst.   dr. R.L. (Ruud) Vreeman.

 


