ONTHEFFINGENBELEID

Regels voor het verkrijgen van een ontheffing voor het berijden van, en het laden en lossen in
het voetgangersgebied van de kern Deurne.

Artikel 1:
Definities:
Voetgangersgebied: het gebied gelegen in het centrum van de kern Deurne in de volgende straten: de
Stationsstraat (tussen Heuvelstraat en Markt), Markt, Raadhuisstraat, Schuifelenberg, Helmondseweg
(gedeelte vanaf Markt tot huisnummer 4), en Martinetplein, voor zover afgesloten door middel van
afsluitpalen.
Ontheffing: een ontheffing voor het berijden en het laden en lossen in het voetgangersgebied van de
kern Deurne.
Venstertijden: de tijden op een dag waarop het toegestaan is om het voetgangersgebied te berijden om
te laden of te lossen. Tijdens de venstertijden zullen de afsluitpalen gewoonlijk naar beneden zijn.

Artikel 2: Voorwaarden voor ontheffingsverlening
Voor het berijden van het voetgangersgebied kan op een daartoe strekkend verzoek ontheffing worden
verleend door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne.
Voorwaarden voor ontheffingverlening:
1. De ontheffing kan uitsluitend worden verleend aan houders of gebruikers van motorvoertuigen, en
aan houders van invalidenvoertuigen voorzien van een verbrandingsmotor of elektromotor, met dien
verstande dat nadere voorwaarden kunnen worden gesteld aan gewicht, lengte en breedte van het
motorvoertuig waarvoor ontheffing wordt verleend.
2. Aan het verlenen van een ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden inzake de wijze
waarop van de ontheffing gebruik gemaakt mag worden. De voorwaarden hebben betrekking op de
plaats waar het voetgangersgebied kan worden ingereden en de tijdsperiode waarbinnen het
voetgangersgebied mag worden bereden.
3. Aan de ontheffinghouders kan worden verplicht gebruik te maken van een hulpmiddel om fysiek
toegang tot het gebied te krijgen. Het college van burgemeester en wethouders stelt noodzakelijke
hulpmiddelen tegen borgsom ter beschikking, en blijft eigenaar van dit hulpmiddel.
4. Een ontheffing wordt uitsluitend verleend indien alle voor de aanvraag van desbetreffende
ontheffing benodigde gegevens c.q. bescheiden zijn overlegd en door de aanvrager wordt voldaan aan
alle in deze verordening beschreven omstandigheden om voor een ontheffing in aanmerking te komen.
5. De ontheffing wordt pas verleend nadat de aan de ontheffing verbonden legeskosten en/of de in lid
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6. Een verstrekte ontheffing dient in het voertuig aanwezig te zijn tijdens het verblijf in het
voetgangersgebied ten behoeve van controle, met de voorzijde duidelijk leesbaar achter de voorruit
van de auto geplaatst, met uitzondering van invalidenvoertuigen, niet zijnde een rolstoel of elektrisch
voortbewogen rolstoel, voortbewogen door een elektromotor of verbrandingsmotor (artikel 6 groep
B).
7. Indien een incidentele, mondelinge ontheffing is verleend is de ontheffinghouder niet verplicht een
bewijs daarvan te kunnen tonen.

Artikel 3: Intrekking van de ontheffing
De ontheffing kan worden ingetrokken:
1. indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn ingediend;
2. indien de aan de ontheffing verbonden voorwaarden of beperkingen niet worden nagekomen;
3. indien op enig tijdstip niet meer wordt voldaan aan de omstandigheden zoals die gebleken zijn uit
de gegevens zoals die zijn overlegd bij de aanvraag voor de ontheffing of bij opzegging door de
ontheffingshouder zelf;
4. indien op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten, opgetreden na het
verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking wordt gevorderd door het
belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist en verleend;
5. indien de houder van de ontheffing daartoe een aanvraag indient;
6. indien sprake is van misbruik van de ontheffing;
7. na overlijden van de ontheffinghouder.

Artikel 4: Ontheffingen voor bijzondere situaties
Een ontheffing voor het berijden van het voetgangersgebied buiten de venstertijden kan ook worden
verleend in bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling aan het college van burgemeester en
wethouders, met dien verstande dat in elk geval dient te worden aangetoond dat onderhavig vervoer
niet tijdens de venstertijden of op andere wijze dan met een motorvoertuig kan geschieden.

Artikel 5: Hardheidsclausule
Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd, in gevallen waarin de toepassing van dit
besluit naar haar oordeel tot onaanvaardbare gevolgen voor een betrokkene kan leiden, ten gunste van
de aanvrager af te wijken.

Artikel 6: Gegadigden voor ontheffing:
Voor een ontheffing voor het berijden van het voetgangersgebied komen in aanmerking:
Groep A. Permanent onbeperkt: m.b.v. een transponder of 10-kanaalszender of een pasje.
Deze ontheffing verleent de houder altijd toegang tot het voetgangersgebied.
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Groep B.

Permanent voor 1 jaar: m.b.v. een pasje.

Deze ontheffing verleent de houder altijd toegang tot het voetgangersgebied gedurende de periode van
1 kalenderjaar.
Groep C. Tijdelijke ontheffing: tijdelijke toegang m.b.v. pasje, op tijden zoals op de ontheffing
vermeld.
Deze ontheffing verschaft de houder de toegang tot het voetgangersgebied tot een maximum termijn
van 3 maanden. De dagen van de week en de uren op een dag kunnen bij deze soort per ontheffing
bepaald worden en kunnen variëren per ontheffinghouder.
Groep D. Incidentele dienstverlening : d.m.v. intercom, geen toegangsmiddel.
Deze soort ontheffing verleent de houder een eenmalige ontheffing, of een ontheffing voor 1 dag, en
wordt mondeling verstrekt.

Tot groep A behoren:
Politie, Brandweer en GGD, Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Deurne.

Tot groep B behoren:
Bewoners / huurders van binnen het voetgangersgebied gelegen onroerend goed, indien zij de
beschikking hebben over een parkeerplaats voor een motorvoertuig binnen het voetgangersgebied, die
uitsluitend bereikbaar is via het voetgangersgebied.
1. Aan een bewoner die als kentekenhouder of als houder van een leasecontract van het
desbetreffende voertuig geregistreerd staat kan een ontheffing voor het berijden van dit
voetgangersgebied buiten de venstertijden worden afgegeven.
2. De ontheffing wordt op naam, adres en kenteken gesteld.
3. De volgende gegevens en bescheiden moeten bij aanvraag worden overlegd:
a. van belang zijnd kentekenbewijs of leasecontract
b. bewijs van eigendomsrecht, huurovereenkomst, gebruiksrecht of beschikbaarstelling
van de bedoelde eigen parkeerplaats.
Berijders van een invalidenvoertuig, niet zijnde een rolstoel of elektrisch voortbewogen rolstoel,
voortbewogen door een elektromotor of verbrandingsmotor en in het bezit van een vervoersindicatie
van de Wmo.
Beveiligingsbedrijven en waardetransport voor het verlenen van diensten aan klanten gelegen binnen
het voetgangersgebied.

Tot groep C behoren:
Kermis- en evenementenexploitanten, aannemers van werk in het winkelgebied, entertainers,
nutsbedrijven en verhuisbedrijven.
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1. Een tijdelijke ontheffing voor het berijden van het winkelgebied kan worden verleend ten behoeve
van bouw- , installatie- en reparatieverkeer en bij verhuizingen, voor de duur van de werkzaamheden
met een maximum van 3 vergunningen per aanvrager en 3 maanden;
2. Een tijdelijke ontheffing voor het berijden van het voetgangersgebied kan worden verleend aan
muzikanten, entertainers, ten behoeve van de uitoefening van hun beroep in een etablissement in het
voetgangersgebied, voor de duur van de werkzaamheden;
3. Aanvrager daarvan dient aan te tonen dat;
- bouw-, installatie- , reparatie of verhuiswerkzaamheden in het voetgangersgebied niet kunnen
plaatsvinden tijdens de toegestane venstertijden. Alleen een vergelijking van kosten van genoemde
werkzaamheden binnen en buiten de venstertijden is hiervoor niet voldoende.
- de goederen, gereedschappen of materialen niet op een andere wijze of andere route of op andere
tijden kunnen worden afgeleverd of afgehaald.
4. De tijdelijke ontheffing wordt op naam, adres en kenteken gesteld, of op een bedrijfsnaam, mits de
bedrijfsnaam duidelijk zichtbaar vermeld staat op de auto.
5. Bij bijzondere omstandigheden, dit ter beoordeling aan het college van burgemeester en
wethouders, is verlenging van de tijdelijke ontheffing mogelijk.

Tot groep D behoren:
De PlusTaxi voor het vervoer van Wmo gerechtigden met een vervoersindicatie.
Bezoekende personen van in het centrum wonende mensen, storingsdiensten, artsen, vroedvrouwen en
anderen voorzover hun bestemming binnen het voetgangersgebied ligt en het bezoek niet
redelijkerwijs zonder auto kan plaatsvinden, zulks ter beoordeling van het college van burgemeester en
wethouders.
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