
Besluit van de raad van de 

gemeente Heemstede tot wijziging 

van de Algemene plaatselijke 

verordening Heemstede (Besluit 

wijziging Algemene Plaatselijke 

Verordening Heemstede 2023) 
 

De raad van de gemeente Heemstede; 
gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders van 13 december 2022; 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 
besluit: 
 

Artikel I 
De Algemene Plaatselijke verordening Heemstede 2022 als volgt te wijzigen: 

 

A 

1.  De titel ‘Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 2022’ wordt vervangen door ‘Algemene 
Plaatselijke Verordening Heemstede 2023’.  
 
2.  In de aanhef wordt ‘het voorstel van het college van 8 november 2016, 19 december 2017, 27 
november 2018, 12 november 2019, 10 en 24 november 2020, 1 december 2020, 15 november 2021 
en 20 september 2022’ vervangen door ’het voorstel van het college van 8 november 2016, 19 
december 2017, 27 november 2018, 12 november 2019, 10 en 24 november 2020, 1 december 2020, 
15 november 2021, 20 september 2022 en 13 december 2022’. 
 
3.  In de aanhef wordt ‘Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 2022’ vervangen door 
‘Algemene Plaatselijke Verordening  Heemstede 2023’. 
 

B 

In artikel 1:5 vervalt het lidnummer 1. 

 

C 

Artikel 1:6 wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. Het lidnummer 1 vervalt. 



 

2. De laatste zin onder d wordt vernummerd naar e. 

 

D 

Na artikel 2:1 worden de volgende artikelen ingevoegd: 

Artikel 2:1a Openbare ordeverstoring 

1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 424, 426bis en 431 van het Wetboek van Strafrecht is 
het verboden op een openbare plaats of in een voor het publiek toegankelijk gebouw, op enigerlei 
wijze de openbare orde te verstoren, dan wel met het oog op verstoring van de openbare orde: 

a. zich hinderlijk te gedragen; 

b. personen lastig te vallen; 

c. te vechten; 

d. deel te nemen aan een samenscholing;  

e. zich onnodig op te dringen; of 

f. door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot wanordelijkheden. 

2. Het is verboden om in het geval van wanordelijkheden of indien ernstig gevaar dreigt voor het 
ontstaan van wanordelijkheden een voorwerp of stof bij zich te hebben op de in het eerste lid 
genoemde plaatsen met de kennelijke bedoeling de openbare orde te verstoren. 

Artikel 2:1b Digitale ordeverstoring 

1. Het is verboden om via digitale middelen, onder andere via internet, virtuele ruimtes en sociale 
media, uitingen te doen, te delen en/of in stand te laten, die kunnen leiden tot een fysieke verstoring 
van de openbare orde binnen het grondgebied van de gemeente, dan wel voor het ontstaan van een 
ernstige vrees daarvoor. 

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 54a van het Wetboek van Strafrecht is het beheerders van 
websites, domeinnaamhouders, hostingproviders en sociale mediaplatforms verboden uitingen, als 
bedoeld in het eerste lid, die via hun communicatiedienst worden gedaan: 

a. te delen of verder te (laten) verspreiden; 

b. in stand te laten; of 

c. online toegankelijk en/of zichtbaar te houden. 

3. Beheerders van websites, domeinnaamhouders, hostingproviders en sociale mediaplatforms zijn 
verplicht om, op last van de burgemeester, uitingen als bedoeld in het eerste lid, te blokkeren, te 
verwijderen en verwijderd te houden, al dan niet via hun eigen notice-and-takedown procedures. 

 

E 

Artikel 2:24 wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. Het eerste lid onder e komt te luiden: 

e. betogingen, samenkomsten, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke 
samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties; 



 

2. In het tweede lid onder d wordt tussen ‘muziekvoorstelling’ en ‘of wedstrijd’ ingevoegd ‘bioscoop- en 
theatervoorstelling’. 

 

F 

Artikel 2:26 komt te luiden: 

Artikel 2:26 Ordeverstoring 

Het is verboden bij een evenement de orde te verstoren. 

  

G 

De definitie onder het achtste streepje in artikel 2:34a, ‘zwakalcoholhoudende drank’ wordt vervangen 

door ‘zwak-alcoholhoudende drank’.  

 

H 

Artikel 2:34b wordt als volgt gewijzigd:  

1. In de aanhef van het tweede lid wordt ‘alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken met 

inachtneming van het volgende:’ vervangen door ‘, in afwijking van het eerste lid, alcoholhoudende 
drank uitsluitend verstrekken met inachtneming van het volgende:’. 

  

2. In het tweede lid, sub b, onder het eerste streepje wordt ‘t/m’ vervangen door ‘tot en met’.  

 

I 

Artikel 2:34c wordt vernummerd naar artikel 2:34g en komt te luiden: 

1. Slijtersbedrijven zijn vrijgesteld van het in artikel 3, eerste lid, en het in artikel 14, eerste lid, van de 
Alcoholwet vervatte verbod, ten behoeve van het tegen betaling organiseren van een proeverij in hun 
slijtlokaliteit. 

 2. De vrijstelling geldt buiten de dagen en tijden dat de slijtlokaliteit bij of krachtens de Winkeltijdenwet 
regulier is opengesteld. 

 

J 

De artikelen 2:34c, 2:34d, 2:34e en 2:34f vervallen. 

 

K 

Na artikel 2:44 wordt artikel 2:44a ingevoegd en komt te luiden: 

Artikel 2:44a Vervoer geprepareerde voorwerpen 

1. Het is verboden op de weg of in de nabijheid van winkels te vervoeren of bij zich te hebben een 
voorwerp dat er kennelijk toe is uitgerust om het plegen van (winkel)diefstal te vergemakkelijken.  



2. Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing indien redelijkerwijs kan worden 
aangenomen dat het in dat lid bedoelde voorwerp niet bestemd is voor de in dat lid bedoelde 
handelingen.  

 

L 

Artikel 2:50a vervalt. 

 

M 

Het derde lid van artikel 2:58 vervalt. 

 

N 

Aan artikel 2:80 wordt een zesde lid toegevoegd en komt te luiden: 

6. De verboden uit het derde en vierde lid zijn niet van toepassing op personen wier aanwezigheid in 
het voor het publiek openstaand gebouw en/of een daarbij behorend erf wegens dringende reden 
noodzakelijk is. 

 

O 

Artikel 4:5, wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. De tweede zin van het eerste lid, onder c, wordt vernummerd naar d.  

 

2. De tabel in het eerste lid onder d wordt vernummerd naar het tweede lid en komt te luiden: 

2. Tabel 

 7.00 – 19.00  

uur 

19.00 – 23.00 

uur 

23.00 – 7.00 

uur 

LAr.LT op de gevel van gevoelige gebouwen 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

LAr.LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A) 

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 

LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 

 

3. Het tweede lid wordt vernummerd naar het derde lid.  

 

P 

In artikel 4:13, tweede lid, onder b, wordt ‘opheffing’ vervangen door ‘beëindiging’. 

 

 



Q 

Artikel 5:10 vervalt. 

 

R 
In artikel 5:12, eerste lid, wordt ‘opheffing’ vervangen door beëindiging’. 
 

S 
Artikel 5:33 wordt als volgt gewijzigd: 
 
1. In het eerste en tweede lid worden ‘,voor degene die daartoe niet bevoegd is,’ en ‘,groenstroken’ 
verwijderd. 
 
2. In het tweede lid wordt na ‘buiten de wegen’ toegevoegd ‘en paden’. 
 
3. In het vierde lid, worden een nieuwe a, b en c ingevoegd en komen te luiden: 
a. ten dienste van politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening en van andere krachtens artikel 
29, eerste lid, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 door de bevoegde minister 
aangewezen hulpverleningsdiensten;  
b. die worden gebruikt in verband met beheer, onderhoud of exploitatie van de terreinen als in het 
eerste lid bedoeld; 
c. die worden gebruikt in verband met werken die krachtens wettelijk voorschrift moeten worden 
uitgevoerd; 
 
4. In het vierde lid worden de oude a en b vernummerd naar d en e. 
 
5. In het vierde lid, aanhef en onder e wordt ‘de onder a’ vervangen door ‘de onder d’. 
 

T 
In de sluiting wordt ’van 1 februari 2018, 19 december 2018, 18 december 2019, 16 december 2020 (2 
besluiten), 22 december 2021 en 27 oktober 2022’ vervangen door ’van 1 februari 2018, 19 december 

2018, 18 december 2019, 16 december 2020 (2 besluiten), 22 december 2021, 27 oktober 2022 en 26 
januari 2023’. 

 

Artikel II 
Dit besluit treedt, voor zover nodig met terugwerkende kracht, in werking op 1 februari 2023. 

 

Artikel III 
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 
2023. 

 

Vastgesteld door de raad op 26 januari 2023. 

 


