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Algemeen
Hoe gaan we met elkaar om in de gemeente Tynaarlo?
In een gemeente wonen, werken en recreëren mensen. Om ervoor te zorgen
dat we zo min mogelijk “last’ van elkaar hebben gelden er regels. Zo hebben
we regels tegen criminaliteit (Wetboek van Strafrecht) maar ook regels voor
de omgang met elkaar en met de omgeving in onze gemeente (APV).
Wat is de APV?
APV staat voor Algemene Plaatselijke Verordening. Dit is een verordening met
eigen regels binnen een gemeente. Die regels gaan vooral over openbare
orde en veiligheid. Elke gemeente heeft een eigen APV. Regelmatig worden
deze regels aangepast. De APV is een juridisch document en daardoor
zonder toelichting niet voor iedereen even begrijpelijk.
Waarom dit boekje?
In dit boekje staan de meest gebruikte regels uitgelegd. (De vastgestelde en
uitgebreide APV staat op www.tynaarlo.nl) Zijn er na het lezen van dit boekje
nog vragen neem dan contact op met de gemeente. De contactgegevens
staan achterin dit boekje.
Politie en BOA’s
De BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) van de gemeente zijn
handhavers die veel contact hebben met het publiek. Zij hebben bijzondere
bevoegdheden zoals opsporingsbevoegdheid, boetes uitschrijven, verdachten staande houden en identiteitscontrole.
BOA’s zijn de ogen en oren in de wijk. Omdat zij veel op straat aanwezig zijn,
kunnen zij direct ingrijpen in overlastsituaties en voorkomen dat situaties uit
de hand lopen. Zo vullen BOA’s de politie aan en dragen zij samen zorg voor
de leefbaarheid én veiligheid op straat.
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1. Wat kan wel en niet op straat
(Openbare orde)
Ongeregeldheden (art. 2:1)
Het is niet toegestaan om in het openbaar met een groepje mensen rond te
hangen en vervelend gedrag te vertonen naar anderen toe. Mensen moeten
zich veilig kunnen voelen en niet door groepjes mensen worden lastig gevallen. Ook is het niet toegestaan om uit te dagen tot vervelend gedrag of vechtpartijen. Als er toch zo’n situatie ontstaat, moet u de aanwijzingen van de
politie opvolgen. Er kunnen ook gebieden zijn afgezet met bijvoorbeeld
hekken of linten die gebieden mag u dan niet betreden.
Voorwerpen langs de openbare weg (art. 2:10)
Het is niet toegestaan om zomaar overal voorwerpen neer te zetten, die daar
niet thuishoren.
Reclameborden langs de openbare weg
Hoﬀman Outdoor Media verzorgt met haar tweezijdige city-displays welke
bevestigd zijn aan lantaarnpalen in de gemeente Tynaarlo de promotie van
tijdelijke evenementen. Deze borden staan langs de belangrijke wegen in
o.a. Tynaarlo, Eelde, Vries en Zuidlaren. Wilt u hiervan gebruik maken dan
kunt u tegen betaling bij Hoﬀman Outdoor Media terecht. Reclame voor
lokale evenementen wordt met voorrang geplaatst als dit op tijd is aangemeld. (zie www.tynaarlo.nl).
Wat mag je zonder toestemming plaatsen?
Spandoeken voor ideële uitingen, terrassen bij een (horeca) gelegenheid en
uitstallingen van goederen. Hiervoor gelden wel regels over maten, plaatsen
en tijden etc. Deze regels kun je vinden op www.tynaarlo.nl.
Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerpen (art 2:15)
Begroeiing of voorwerpen die op eigen terrein geplaatst worden kunnen het
vrije uitzicht of de vrije doorgang belemmeren en hierdoor voor het wegverkeer hinder of gevaar veroorzaken. Je mag dan ook op eigen terrein geen
planten of voorwerpen plaatsen waardoor hinder of gevaar ontstaat.
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2. Houd rekening met elkaar
(Voorkom overlast)
Plakken en kladden (art. 2:42)
Je mag gebouwen en bouwwerken niet bekrassen of bekladden. Zonder
toestemming mag je ook geen posters opplakken. De gemeente heeft in
dorpskernen plakzuilen geplaatst waar iedereen posters mag ophangen
(met uitzondering van commerciële reclame).
Hinderlijk gedrag (art. 2:47)
Vervelend gedrag mag niet. Daarom mag je niet klimmen op beelden of
monumenten en andere mensen hinderen.
Verboden drankgebruik (art. 2:48)
• Niemand mag binnen de bebouwde kom in het openbaar alcohol drinken
of aangebroken ﬂessen of blikjes met alcoholhoudende drank bij zich
hebben.
• Dit geldt niet terrassen bij een horecabedrijf
Openlijk drugsgebruik (art. 2:74a))
Niemand mag op openbare plaatsen drugs gebruiken.
Honden (art. 2:57)
Binnen de bebouwde kom moet een hond aan de lijn. Een hond moet een
halsband dragen of iets anders waaruit blijkt wie de eigenaar is. Onder het
verbod vallen niet ‘geleide honden’, ‘sociale hulphonden’ of honden die
hiervoor in opleiding zijn Let op: op natuurterreinen gelden de regels van
de eigenaren van deze terreinen.
Hondenpoep (art. 2:58)
Binnen de bebouwde kom ben je verplicht de poep van je hond op te
opruimen. Dit geldt niet voor degene die vanwege een handicap met een
geleidehond of sociale hulphond loopt.
Loslopende dieren (art. 2:62)
Degene die dieren (vee of pluimvee) houdt, moet met een afrastering er voor
zorgen dat deze dieren niet op de openbare weg kunnen komen.
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3. Bescherming van het Milieu
(Licht/Geluid/Groen/Ontsiering)
Geluidhinder bij festiviteiten (hoofdstuk 4)
Voor festiviteiten zijn speciale regels vastgesteld. Zie www.tynaarlo.nl.
Geluidsoverlast (Overige geluidhinder) (art. 4:6)
Je mag geen toestellen of geluidsapparaten in werking hebben die geluidhinder veroorzaken voor een omwonende of voor de omgeving.
De gemeente kan uitzonderingen maken. Soms is er al toestemming op
grond van een andere wet.
Oplaatverbod ballonnen (artikel 4:9a)
Om zwerfvuil, schade in de natuur en gevaar voor dieren te voorkomen is het
verboden ballonnen (bijvoorbeeld gevuld met helium) op te laten. Dit verbod
geldt ook voor wensballonnen, geluksballonnen, papierballonnen enz.
Openbaar groen van de gemeente (4:12k)
We zijn er trots op een groene gemeente te zijn. Onze bomen, struiken en
overig groen onderhouden we dan ook zo goed mogelijk. Vanzelfsprekend
mag je dit groen dan ook niet beschadigen, beplakken, onbevoegd snoeien
of er voorwerpen in aanbrengen.
Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame (art 4:15)
Je mag geen reclame maken op een onroerende zaak als je daarmee het
verkeer in gevaar brengt of als er hinder ontstaat voor de omgeving.
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4. Andere zaken
(Openbare orde)
Kapotte voertuigen en wrakken (Defecte voertuigen) (art 5:4/5:5)
• Je mag een kapot voertuig niet langer dan drie achtereenvolgende dagen
op de weg parkeren.
• Een wrak (voertuig dat verwaarloosd is en rijtechnisch in slechte staat is)
mag je niet op de weg parkeren.
Kampeervoertuigen en andere voertuigen (art 5:6)
Voertuigen die voor recreatie worden gebruikt zoals campers en caravans
en voertuigen die voor andere doeleinden dan verkeersdoeleinden worden
gebruikt mogen niet langer dan drie achtereenvolgende dagen binnen de
bebouwde kom op de openbare weg staan.
Parkeren van reclamevoertuigen (art 5:7)
Je mag een voertuig met reclame niet op de weg parkeren om reclame te
maken. De gemeente kan hierop uitzonderingen maken.
Parkeren van grote voertuigen (art 5:8)
Je mag voertuigen langer dan 6 meter of hoger dan 2.40 meter niet op de
openbare weg parkeren binnen de bebouwde kom. De lengte van de lading
moet je meerekenen. De gemeente kan op deze regeling uitzonderingen
maken.
Aantasten groenvoorzieningen door voertuigen (art. 5:11)
Je mag met een voertuig niet in een park of een plantsoen of op een groenstrook komen. Voertuigen van de gemeente en voertuigen die met toestemming een standplaats innemen mogen er wel komen. De gemeente kan
uitzonderingen maken.
Vuurstoken (art 5:34)
Je mag in de openlucht geen afvalstoﬀen verbranden of vuur maken buiten
de plaatsen die daarvoor bedoeld zijn. Als er geen gevaar en/of overlast ontstaat dan mag je wel: kaarsen of fakkels aan hebben of stoken in een vuurkorf of een terrashaard mits je droog en onbewerkt hout gebruikt. (Dus geen
geverfd of geïmpregneerd hout of tuinafval of loof). De gemeente kan uitzonderingen maken als de omgeving niet in gevaar komt (bijvoorbeeld voor
paas- of vreugdevuren). Zie ook www.tynaarlo.nl.
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5. Vooraf toestemming!
Voor sommige activiteiten heb je vooraf toestemming nodig.
Hiervoor kun je terecht bij de gemeente.
Evenementen
Zie: Evenement organiseren op www.tynaarlo.nl
Muziek maken op straat
Neem contact op met de gemeente via 0592 – 26 66 62
Inrit/uitrit aanleggen
Zie: inrit/uitrit aanleggen op www.tynaarlo.nl
Carbidschieten en sfeervuren
Zie: Carbidschieten en sfeervuren op www.tynaarlo.nl
Kappen van bomen
Zie: www.omgevingsloket.nl
Speeltoestellen
Zie: Speelplekken op www.tynaarlo.nl
Collectes
Zie: Landelijk en gemeentelijk rooster op www.cbf.nl/collecterooster
Camerabewaking op eigen terrein particulieren of bedrijven
Zie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
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Contact met de gemeente
Telefonisch via:
e-mail:
Postadres:

0592 – 26 66 62 (op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur)
info@tynaarlo.nl
Postbus 5, 9480AA Vries

Of kijk op www.tynaarlo.nl
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