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Voor : FCHvb, Grl, Z6)

Aegen: 1 (VVD, CoA, bó, Pod)
Amendement APV ‘free tioaung deelscooters’

Corsanummer: 2022003902 se
Bloemendaal

Van: Hart voor Bloemendaal

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: wijziging APV (raadsvoorstel 2022003902)

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op donderdag, 29 september

2022,

kennisgenomen hebbend van het raadsvoorstel tot het wijzigen van de Algemene

plaatselijke verordening Bloemendaal 2022,

Overwegende dat:

e De aanpassing van de APV onder andere een vergunningstelsel voor deelscooters

bevat;

e Op grond van het voorgestelde nieuwe artikel 5:2 APV het college een vergunning

kan verstrekken voor het parkeren van deelscooters in de gemeente;

e Inlid 4 van dit artikel wordt bepaald dat het college nadere regels kan stellen;

e De raad deze bevoegdheid wil verduidelijken door het college op te dragen verplichte

scooter-parkeervakken aan te wijzen en geen servicegebieden om te voorkomen dat

deelscooters de doorgang versperren op trottoirs;

e Detrottoirs deel uitmaken van de openbare ruimte die begaanbaar en toegankelijk

moet zijn vooriedereen en dus óók voor mensen die slecht ter been zijn en/of in een

rolstoel zitten en voor mensen met een kinderwagen, mensen die gebruik moeten

maken van een rollator maar ook mensen die een visuele beperking hebben enz;

e De begaanbaarheid/toegankelijkheid van trottoirs door daar geparkeerde scooters

problematisch kan zijn;

e _Sprake is van klachten van inwoners over deelscooters die voor overlast zorgen;

e Overlast zo veel mogelijk vooraf moet worden voorkomen doorvaste parkeervakken

aan te wijzen waar de vergunninghouder verplicht wordt de deelscooters te parkeren

ipv het systeem van ‘free floating’ binnen servicegebieden.

Het voorgesteld besluit luidt als volgt:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 augustus 2022;

gelezen het advies van de commissie Bestuur & Middelen van 15 september 2022;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

De Algemene plaatselijke verordening Bloemendaal 2022 te wijzigen, conform bijlage 1 van

dit raadsvoorstel.
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Te wijzigen als volgt:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 augustus 2022;

gelezen het advies van de commissie Bestuur & Middelen van 15 september 2022;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

De Algemene plaatselijke verordening Bloemendaal 2022 te wijzigen, conform bijlage 1 van

dit raadsvoorstel:

e onder toevoeging van de definitie van deelvoertuigen onderartikel 1:1 lid 1 letter o:

‘deelvoertuigen: voertuigen als bedoeld in artikel 1.1. van het Reglement

verkeersregels en verkeerstekens 1990, die op een openbare plaats ter beschikking

worden gesteld om, al dan niet tegen betaling of anderszins met commerciële

doeleinden, herhaald en opeenvolgend gezamenlijk gebruikt te worden op grond

van een overeenkomst tussen natuurlijke en rechtspersonen en/of een ofmeerdere

aanbieder(s). *

e en met een gewijzigd artikel 5:2 lid 8 dat luidt als volgt: ‘Het college zal bij de

verlening van de vergunning aan de vergunninghouder die deelvoertuigen aanbiedt

verplicht vaste parkeervakken aanwijzen waar deelvoertuigen mogen worden

geparkeerd.”

Ingediend door: Hart voor Bloemendaal fractievoorzitter MRoos

 

 



Unaniem aangenomen
 

Motie vreemd aan de orde van de dag:

Bewust omgaan met herbruikbare goederen bij de milieustraat

Van:

Aan:

D66, GroenLinks, VVD, PvdA, CDA, HvB
De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Bewust omgaan met herbruikbare goederen bij de milieustraat

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 29 september 2022,

Constaterende dat:

Er veel goederen worden weggegooid in de gemeente Bloemendaal die een tweede

leven verdienen of waar een klein of makkelijk herstelbaar defect aan is, bijvoorbeeld

fietsen, meubels, speelgoed etc;

De bewoners van de gemeente Bloemendaal deze goederen onder andere naar de

milieustraat brengen;

Bij de milieustraat er ter plekke geen mogelijkheid meer is om deze goederen in te

leveren voor hergebruik. En eenmaal ingeleverd zijn de goederen niet te redden

omdat ze tussen het andere afval liggen. Scheiden is dan geen optie meer;

Er wel andere locaties zijn om goederen in te leveren zoals bij kringloopwinkels in

Haarlem of omgeving of te laten repareren bij het Repair Café maar dat daar in de

praktijk lang niet altijd gebruik van gemaakt wordt;

Ook bij diverse andere milieustraten in Nederland er de mogelijkheid is om goederen

in te leveren voor hergebruik;

Overwegende dat:

Duurzaamheid de toekomstis in onze samenleving en de gemeente Bloemendaal

hierin de verantwoordelijk draagt om dit (blijvend) te stimuleren;

Statushouders, vluchtelingen of anderen graag gebruik zouden willen maken van

deze goederen maar dat niet meer mogelijk is als het eenmaal is weggegooid in een

van de containers;

Niet alle bewoners gebruik maken van de mogelijkheid om hun spullen naar de

kringloopwinkel te brengen;

Door hergebruik van producten er minder afval ontstaat en minder grondstoffen

nodig zijn;

Hiermee de kringloopeconomie (circulaire economie) en de duurzame

bedrijfsvoering versterkt wordt, waarbij de gemeente Bloemendaal het goede

voorbeeld kan en moet geven (educatie);

Dat dit tegen geringe extra kosten en menskracht geregeld kan worden;
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Verzoekt het college om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden en

onmogelijkheden van een kringloop voorziening bij de milieustraat, waarbij de volgende

zaken aan de orde zullen komen:

- De bezoekers van de milieustraat de laatste mogelijkheid te geven om op een

eenvoudige wijze hun goederen ten bate van bijvoorbeeld de kringloop in te leveren

voor een ‘tweede leven’;

- Bij de milieustraat bewoners actief te laten adviseren over waar ze hun goederen

naartoe mogen brengen: de aangewezen plekken ter vernietiging of voor hergebruik;

- Het punt voor hergebruik is op dezelfde locatie, namelijk bij de milieustraat. Dit ter

voorkoming van onnodige reisbewegingen en het alsnog weggooien van deze

goederen;

- Bij het inleverpunt voor hergebruik een overzicht te geven van wat gaat komen wat

wel en wat niet ingeleverd kan worden, dit ter voorkoming van teveel onbruikbare

goederen of onnodige belasting van de milieustraat;

-__ Afspraken te maken met (sociale) instellingen zoals een kringloopbedrijf om deze

goederen op te halen bij de milieustraat zodat deze een nieuw leven gaan krijgen of

dat de goederen alsnog worden weggegooid bij de milieustraat;

en gaat over tot de orde van de dag.

  GroenLink VV,

 

  A.J. Zoetmulder-Sanders

 

R.V Verheij

Pvd CDA

Koster B. dein

 


