
          
 
 

 

Roosendaal. 

 

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Roosendaal, ieder 

voor zover het zijn bevoegdheden betreft,  

 

BESLUITEN: 

 

I. De volgende beleidsregels/nota’s en nadere regels in te trekken: 

 

- Aanwijzingsbesluit cameratoezicht binnenstad Roosendaal, vastgesteld d.d.  

- Aanwijzingsbesluit fietsenstallingverbod binnenstad gemeente Roosendaal, vastgesteld d.d. 23 

april 2012; 

- Beleidslijn BIBOB, vastgesteld d.d. 1 mei 2009; 

- Beleidsregel vergunning inzameling geld, vastgesteld 1 mei 2009; 

- Beleidsregel nadere betekenis growshops, vastgesteld d.d. 25 oktober 2010; 

- Beleidsregel verruiming openingstijden horeca, vastgesteld d.d. 1 mei 2009; 

- Besluit aanwijzen wegen verbod alcoholhoudende dranken, vastgesteld d.d. 1 mei 2009; 

- Besluit aanwijzen wegen verbod voertuigen parkeren langer dan 3 dagen, vastgesteld d.d. 1 

mei 2009; 

- Besluit aanwijzen wegen verbod bedelen, vastgesteld d.d. 1 mei 2009; 

- Besluit aanwijzen wegen verbod plaatsen (brom)fietsen, vastgesteld d.d. 1 mei 2009; 

- Besluit aanwijzen wegen samenscholingsverbod, vastgesteld 1 mei 2009; 

- Bevordering danwel voorkoming van verdere aantasting van het woon- en leefklimaat, 

vastgesteld d.d. 1 mei 2009; 

- Bomenkaart- Update oktober 2010, vastgesteld  25 oktober 2010; 

- Circusbeleid, vastgesteld d.d. 1 januari 2011; 

- Collectieve dagenregelingen horeca-inrichtingen 

- Lokaties asverstrooiing, vastgesteld d.d. 1 mei 2009; 

- Ontheffingenbeleid verbod verbranden afvalstoffen (Stookbeleid), vastgesteld d.d. 1 mei 2009; 

- Nadere regel honden in ecologische verbindingszones, vastgesteld d.d. 21 maart 2011; 

- Nadere regels plaatsing plantenbakken en banken openbare plaatsen, vastgesteld d.d. 1 mei 

2009; 

- Nadere regels plaatsing geveltuinen/bloembakken op openbare plaatsen, vastgesteld d.d. 25 

oktober 2010; 

- Nadere regels losstaande terrassen op openbare plaatsen, vastgesteld d.d. 25 oktober 2010; 

- Nadere regels tijdelijke bouwobjecten openbare plaatsen, vastgesteld d.d. 1 mei 2009; 

- Nadere regels uitstallingen openbare plaatsen, vastgesteld 1 mei 2009; 

- Notitie Bomen en vereenvoudiging regelgeving, Beleidsregels houtopstanden, vastgesteld  d.d. 

1 mei 2009 ; 

- Parkeerverbod grote voertuigen, vastgesteld 1 mei 2009; 

- Spelregels gebruik openbare aanplakgelegenheden, vastgesteld d.d. 1 mei 2009; 

- Spelregels verlenen uitwegvergunningen, vastgesteld d.d.1 mei 2009; 

- Standplaatsenbeleid, vastgesteld d.d. 25 oktober 2010; 

- Uitvoeringsbesluit regulering gebruik haven, vastgesteld d.d. 1 mei 2009; 

- Beleidsregel samenscholingsverbod Langdonk en Westrand, vastgesteld d.d. 1 mei 2012; 

- Aanwijzingsbesluit fietsenstalling verbod, vastgesteld d.d. 24 april 2012; 

- Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Langdonk, vastgesteld d.d. 29 juni 2012; 

- Nota buitenreclame, programma van eisen billboards/vitrines, programma van eisen 

lichtmastreclame.vaste driehoeksborden; 

 

II.  de volgende beleidsregels/nota’s/spelregels en nadere regels vast te stellen: 

 

 

- Aanwijzingsbesluit straatartiesten e.d.; 

- Aanwijzingsbesluit ventverbod; 

- Aanwijzingsbesluit fietsenstallingverbod binnenstad gemeente Roosendaal, vastgesteld d.d. 23 

april 2012; 

- Aanwijzingsbesluit van openbare plaatsen waar het verboden is alcoholhoudende dranken bij 

zich te hebben c.q. te gebruiken; 



- Aanwijzingsbesluit cameratoezicht binnenstad Roosendaal 

- Beleidslijn BIBOB 

- Beleidsregel vergunning inzameling geld; 

- Beleidsregel nadere betekenis growshops; 

- Beleidsregel verruiming openingstijden horeca; 

- Besluit aanwijzen wegen verbod voertuigen parkeren langer dan 3 dagen; 

- Besluit aanwijzen wegen verbod bedelen; 

- Besluit aanwijzen wegen verbod plaatsen (brom)fietsen; 

- Besluit aanwijzen wegen samenscholingsverbod; 

- Bevordering danwel voorkoming van verdere aantasting van het woon- en leefklimaat; 

- Bomenkaart- Update oktober 2010; 

- Circusbeleid; 

- Collectieve dagenregelingen horeca-inrichtingen 

- Lokaties asverstrooiing; 

- Ontheffingenbeleid verbod verbranden afvalstoffen (Stookbeleid); 

- Nadere regel honden in ecologische verbindingszones; 

- Nadere regels plaatsing plantenbakken en banken openbare plaatsen; 

- Nadere regels plaatsing geveltuinen/bloembakken op openbare plaatsen; 

- Nadere regels losstaande terrassen op openbare plaatsen; 

- Nadere regels tijdelijke bouwobjecten openbare plaatsen; 

- Nadere regels uitstallingen openbare plaatsen; 

- Notitie Bomen en vereenvoudiging regelgeving, Beleidsregels houtopstanden; 

- Parkeerverbod grote voertuigen; 

- Spelregels gebruik openbare aanplakgelegenheden; 

- Spelregels verlenen uitwegvergunningen; 

- Standplaatsenbeleid; 

- Uitvoeringsbesluit regulering gebruik haven; 

- Beleidsregel samenscholingsverbod Langdonk en Westrand; 

- Aanwijzingsbesluit fietsenstalling verbod; 

- Nota buitenreclame/ programma van eisen billboards/vitrines/lichtmastreclame. vaste 

driehoeksborden; 

- Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Langdonk 

 

 

 

III.  te bepalen dat dit besluit in werking treedt de dag waarop de Algemene plaatselijke verordening, 

vastgesteld d.d.        in werking is getreden. 

 

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 88. 

De secretaris,                             De burgemeester, 


