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Apv participatietraject en toelichting
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• Apv 2019 vastgesteld op 17 februari 2019.
• Toelichting proces/ participatie.
• Resultaat concept Apv West Betuwe.
• Wijzigingen Apv toegelicht.

Opbouw presentatie
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• Samenvoegen Apv’s Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen.
• Uitgangpunten:

• Bij verschillen veelal gunstigste voorwaarden;
• Minder regels;
• Geen nieuwe inhoudelijke wijzigingen.

• Na 16 moties en amendementen, geharmoniseerde Apv.

Geharmoniseerde Apv februari 2019
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• Geharmoniseerde Apv voorleggen aan ondernemers en inwoners.
• Algemene oproep in media op 8 en 15 mei bijeenkomsten Apv.
• 8 mei: 60 inwoners en ondernemers m.n. dorpshuizen, sportverenigingen, 

horeca en evenementenorganisatoren.
• 15 mei: 30  inwoners en ondernemers m.n. fruittelers, vuurwerkverkoper, 

inwoners die overlast ervaren van knalapparaten en vuurwerk.
• Schriftelijke ronde; ca. 20 reacties.

Proces na vaststelling Apv februari
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• Tot hoe laat mogen horecagelegenheden open zijn?
• Wat mag een niet-commerciële horeca (zoals een dorpshuis of 

sportkantine) organiseren?
• Welke regels zijn nodig voor veilige evenementen?
• Wat zijn de regels voor vuurwerk afsteken en carbidschieten?
• Hoeveel geluid en stank mag een fruitteler voor de omgeving 

veroorzaken?

Thema’s 8 en 15 mei
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• Nader overleg afvaardiging dorpshuizen. 
• Extra bijeenkomst evenementorganisatoren.
• Advies Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ).
• Advies brandweer.
• Advies politie.
• Advies milieudienst.
• Akkoord Koninklijke Horeca Nederland.
• Afstemming interne afdelingen (oa. SD, vergunningverlening APV, verkeer, 

recreatie-en toerisme).

Na bijeenkomsten 8 en 15 mei
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• Extra ronde toezenden 2e concept Evenementenbeleid deelnemers 
bijeenkomst 17 september. 6 reacties.

• Toezenden huidige en concept Apv aan deelnemers 8 en 15 mei. 4 
reacties.

• Zomeraanpassing 2019 VNG. 
• Overzicht juridische mogelijkheden Apv gericht op ondermijning.

Vervolg proces na bijeenkomsten
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• Concept Apv West Betuwe. 
• Wijzigingen zoals toegelicht en onderbouwd in raadsvoorstel.
• Enkele onderwerpen nader toegelicht: 

1. Regeldruk;
2. Sluitingstijden horeca;
3. Verbod oplaten ballonnen;
4. Consumentenvuurwerk;
5. Evenementen (kapstok beleidsregels):
6. Ondermijning
7. Lachgas.

Resultaat
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vragen?

Tot slot
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