
Uitvoeringsbesluit regulering gebruik van de haven 

Burgemeester en wethouders van Roosendaal; 

gelet op de artikelen art. 5:25 en 5:26 van de Algemene Plaatselijke Verordening; 

HEBBEN BESLOTEN: 

1a. dat het verboden is met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben 
dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen in de "Oude 
Haven" (vanaf Turfberg tot de Vlietbrug), zoals nader aangeduid op de bij dit 
besluit behorende gewaarmerkte tekening; 

1b. dat het onder 1a. bedoelde verbod niet geldt voor de beroepsvaart met een 
bestemming voor aan de "Oude Haven" gelegen bedrijven; 

1c. dat het onder 1a. bedoelde verbod eveneens niet geldt voor vaartuigen welke 
door het aan de Westelijke Havendijk 4 gevestigde "Watersport Centrum 
Roosendaal" in reparatie of onderhoud worden genomen, met dien verstande dat 
hier slechts ligplaats mag worden ingenomen met inachtneming van een 
bijzondere aan het "Watersport Centrum Roosendaal" verleende vergunning; 

2a. dat het verboden is met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben 
dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen in de "Nieuwe 
Haven", zoals nader aangeduid op de bij dit besluit behorende en gewaarmerkte 
tekening; 

2b. dat het onder 2a. bedoelde verbod niet geldt voor de beroepsvaart met een 
bestemming voor direct aan de "Nieuwe Haven" gelegen bedrijven, mits de 
ligplaats wordt ingenomen ter plaatse van een aanlegsteiger; 

3a. dat het verboden is met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben, 
dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen in het openbaar 
vaarwater in het gedeelte van de haven vanaf de Vlietbrug nabij de Suiker Unie 
tot aan het viaduct bij Rijksweg 17; 
 

3b.  dat het onder 3a. bedoelde verbod niet geldt voor 

- vaartuigen met een bestemming voor de Coöperatieve Vereniging Suiker Unie 
U.A., voorzover deze vaartuigenligplaats innemen langs het daartoe op de 
bijgevoegde gewaarmerkte tekening aangewezen gedeelte van kade aan de 
Oostelijke Havendijk; 

- vaartuigen die een ligplaats wensen in te nemen bij het aan de 
watersportvereniging "De Vliet" in beheer gegeven openbaar vaarwater, zoals 
aangegeven op de bijgevoegde gewaarmerkte tekening en met inachtneming van 
de in een bijzondere vergunning aan deze watersportvereniging gestelde eisen; 



- woonboten, mits deze met toestemming van ons college een ligplaats innemen 
in het daartoe op de bijgevoegde gewaarmerkte tekening aangewezen gedeelte 
van dit openbaar vaarwater; 

4. te bepalen dat dit besluit in werking treedt de dag waarop de Algemene 

plaatselijke verordening, vastgesteld d.d.            in werking is getreden. 

 

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op  

De secretaris,  

De burgemeester, 

 


