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Mijne Heren 
 
Bij deze maak ik bezwaar tegen de beslissing van een uwer ambtenaren en wel om de volgende reden: 
 
Art. 127 van de Algemene Politie Verordening spreekt over “op de weg” terwijl andere artikelen zoals art 
128, 129, 130, 131 en 132 duidelijk spreken over “op de weg of op vanaf de weg zichtbare plaatsen”. De 
tekst van de verordening maakt dus duidelijk een verschil.  
 
Art 133 geeft B & W de mogelijkheid om als aanvulling op art 127 “zichtbaar vanaf de weg” toe te voegen 
indien “zij die plaatsing in strijd achten met redelijke eisen van welstand of een aantasting vormt van het 
leefmilieu”. De enige motivatie echter in de beslissing is dat een caravan, zichtbaar vanaf de openbare weg, 
altijd een aantasting vormt van het leefmilieu en dus dat de nemer van de beslissing het niet eens is met art 
127. Dat op zich is zeer vreemd en niet in de geest van de wetgever. 
 
Ik neem aan dat de wetgever met de tekst van de verordening de bedoeling heeft gehad caravans van de 
openbare weg te weren voor een periode langer als 7 dagen en, indien er sprake is van aantasting van het 
leefmilieu, ook van eigen grond zichtbaar vanaf de openbare weg. Zichtbaar vanaf de openbare weg kan 
dus nooit de enige reden zijn van de aantasting van het leefmilieu. De bedoeling van de wetgever is 
duidelijk dat er aanvullende redenen zijn zoals misschien klachten van buurtbewoners, ernstige ontsiering, 
etc.  
 
Kortom: de motivatie in het schrijven dd 24 maart 2003 is dus onvoldoende voor uitvoering van art 133.  
 
Tevens wordt er, mijns inziens, voorbij gegaan aan de argumenten die ik geschreven heb dd 18 maart j.l. en 
die werkelijk van belang zijn: einde van een doodlopende straat dus geen doorgaand verkeer en geen buren 
die er last van hebben.  
 
Omdat ik de indruk heb dat degene die deze beslissing heeft genomen niet de moeite heeft genomen de 
situatie ter plekke te bekijken zal ik 3 foto’s bijvoegen aan dit schrijven. Hierop zult u ook kunnen 
waarnemen dat er geen sprake is van “aantasting van het leefmilieu” zoals bedoelt in art 133. 
 
Ik hoop u voldoende te hebben ingelicht en verblijf in afwachting van uw mening. 
 

 
J. Raaijmakers 


