De raad van de gemeente Weert;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 februari 2013;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;
besluit:
A.
Vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke
verordening:
Artikel 1
De tekst van het tweede lid van artikel 2:1 wordt vervangen door de volgende:
“Degene die op een openbare plaats
a. aanwezig is bij een voorval waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te
ontstaan;
b. aanwezig is bij een gebeurtenis die aanleiding geeft tot toeloop van publiek
waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan; of
c. zich bevindt in of aanwezig is bij een samenscholing;
is verplicht op bevel van een ambtenaar van politie, danwel een buitengewoon
opsporingsambtenaar van de eenheid Stadstoezicht van de afdeling Vergunningen,
Toezicht en Handhaving, of een buitengewoon opsporingsambtenaar, gedetacheerd bij de
afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, krachtens artikel 6:2 van deze
verordening belast met het toezicht op de naleving van deze verordening,
zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangegeven richting te verwijderen.
Artikel 2
Aan artikel 2:29 wordt een lid 8 toegevoegd luidend als volgt:
“Het in het eerste en vijfde lid van dit artikel bedoelde verbod geldt niet in de nacht van
31 december op 1 januari (oud en nieuw).
Artikel 3
In artikel 2:47, derde lid, artikel 2:49, derde lid, en artikel 2:50 worden de woorden “de
afdeling Onderhoud Openbare Ruimte” en “de afdeling Burger- en Bestuurszaken”
vervangen door de woorden “de afdeling Vergunning, toezicht en Handhaving”.
Artikel 4
Na artikel 2:50 wordt een artikel 2:50a ingevoegd met als titel: “Vechten in het openbaar”
luidend als volgt:
Het is verboden in het openbaar te vechten.
Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde
onderwerp wordt voorzien door artikel 424, of 426 bis, of Titel XX van het Wetboek van
Strafrecht.
Artikel 5
Na artikel 2:65 wordt ingevoegd een artikel 2:65a met als titel: “Slaapverbod op openbare
plaats” luidend als volgt:
“ Onverminderd het bepaalde in afdeling 5 van Hoofdstuk 4 van deze verordening is het
verboden op een openbare plaats al dan niet in een motorvoertuig, te slapen, dan wel op
of aan de weg een voertuig, woonwagen, tent, caravan of ander onderkomen te plaatsen
met het kennelijk doel dit als slaapplaats te gebruiken of daarin te slapen dan wel
gelegenheid daartoe te bieden.”

B.
Deze verordening treedt in werking de dag na die van de bekendmaking.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 april 2013.
De griffier,

de voorzitter,

