Burgemeester en Wethouders van Kortenhoef doen te
weten, dat door den Raad dier gemeente in zijne vergadering
van 18 Maart 1947 is vastgesteld de volgende verordening:
De Raad der gemeente Kortenhoef,
overwegende, dat het tot wering van excessen bij het
kampeeren in deze gemeente noodzakelijk is regelend op te
treden;
besluit
vast te stellen de navolgende verordening:

VERORDENING betreffende het kampeeren
in de gemeente Kortenhoef
Artikel 1
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan
onder:
„kampeeren": het verblijfhouden bij dag en bij nacht in de
open lucht in een daartoe geplaatste tent of wat als zoodanig
wordt gebezigd;
„rechthebbende": de rechthebbende op eenig zakelijk of
persoonlijk recht krachtens hetwelk hij terrein in deze gemeente onder zich heeft;
„eigen terrein": het terrein, hetwelk een rechthebbende
krachtens eenig zakelijk of persoonlijk recht onder zich heeft;
„Nederlandsche Kampeerkaarten Centrale": de afdeeling
Nederlandsche Kampeerkaarten Centrale van den Koninklijken Nederlandschen Toeristenbond A.N.W.B., gevestigd te
's-Gravenhage;
„Stichting Veilig Tehuis": de stichting „Veilig Tehuis",
gevestigd te 's-Gravenhage; •

„kampeerplaats”: terreinen en andere onbebouwde plaatsen, waarop als bedrijf tegen vergoeding de gelegenheid wordt
geboden tot het opslaan van tenten, het plaatsen van kampeerwagens of het huren van zomerhuisjes.
Art. 2
1. Het is verboden in deze gemeente:
a. te kampeeren;
b. als rechthebbende op eenig terrein toe te laten, dat op
dat terrein wordt gekampeerd.
2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor:
a. militairen in dienstverband;
b. het kampeeren op eigen terrein door den rechthebbende
op dat terrein; de leden van zijn gezin of zijn bloed- en
aanverwanten, in de rechte linie onbeperkt en in de zijlinie
tot en met den derden graad; •
c. het kampeeren door den houder van een kampeerpaspoort,
afgegeven door de Nederlandsche Kampeerkaarten Centrale,
op een terrein gedurende de eerste 48 uur na zijn aankomst,
indien door den rechthebbende op dat terrein in dat kampeerpaspooi een gedagteekende en onderteekende verklaring is
geplaatst, houdende toestemming om aldaar te kampeeren,
met dien verstande, dat die houder na afloop van dien termijn
op dat terrein slechts kan blijven kampeeren indien ten
aanzien van hem ontheffing is verleend van het in het eerste
lid onder a gestelde verbod.
3. De vrijstelling bedoeld in lid 2, onder c, strekt zich
mede uit tot hen, die overeenkomstig het gestelde in het
kampeerpaspoort kampeeren onder leiding van hem, die
houder daarvan is. Het bepaalde in lid 2, onder c, met betrekking tot het kampeeren door den houder van het kampeerpaspoort na afloop van den aldaar bedoelden termijn van
48 uur is mede op deze personen van toepassing.

4. Het bepaalde in het eerste lid onder b, geldt niet voor
het toelaten van het kampeeren op de terreinen, geen kampeerplaatsen zijnde, ten aanzien waarvan ontheffing is verleend
van het verbod, omschreven in het eerste lid, onder a.
Art. 3
Het is verboden binnen deze gemeente logies te verschaffen
als bedrijf anders dan in hotels, logementen, herbergen of
pensions.
Art. 4
1. Burgemeester en wethouders kunnen van de bepalingen
dezer verordening ontheffing verleenen, tenzij het betreft een
aangelegenheid als bedoeld in artikel 221, eerste lid, der
gemeentewet.
2. De Burgemeester kan van de bepalingen dezer verordening ontheffing verleenen, tenzij het betreft een andere aangelegenheid dan bedoeld in artikel 221, eerste lid, der gemeentewet.
3. Ontheffing van het verbod omschreven in artikel 2,
le lid, onder b, voorzoover het betreft het kampeeren op kampeerplaatsen, en van het verbod, omschreven in artikel 3,
kan slechts worden verleend nadat terzake het advies is
ingewonnen van de Stichting Veilig Tehuis.
Art. 5
1. De in het vorige artikel bedoelde ontheffingen kunnen
worden verleend al dan niet voorwaardelijk en voor bepaalden
of onbepaalden tijd.
2. Alle ontheffingen, krachtens het vorige artikel te verleenen, worden schriftelijk verleend. Zij worden geacht te
zijn verleend tot wederopzeggens, tenzij een tijdsbepaling
daarin is uitgedrukt, en onder stilzwijgend voorbehoud, dat
de daaraan verbonden voorwaarden en bepalingen worden
in acht genomen en nageleefd.
3. Indien de in het tweede lid bedoelde voorwaarden en

bepalingen niet warden in acht genomen en nageleefd, wordt
de houder van een zoodanige ontheffing geacht te hebben
gehandeld zonder ontheffing.

Zijnde deze verordening aan de Gedeputeerde Staten van
Noordholland volgens hun bericht van 14 Mei 1947, no. 89
in afschrift medegedeeld.

Art. 6
De krachtens deze verordening verleende ontheffingen
moeten door den houder op eerste vordering van hen, die
belast zijn met het opsporen van overtredingen dezer verordening, aan dezen worden vertoond.

En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den
27 Mei 1947.

Art. 7
Overtreding of niet-nakoming van de bepalingen dezer
verordening wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste
twee maanden of een geldboete van ten hoogste driehonderd
gulden.
Art. 8

De Burgemeester,
J. E. VAN NES VAN MEERKERK.

Burgemeester en Wethouders van Kortenhoef,

De Secretaris,
D. WILDEBOER.

1. Het opsporen van overtredingen van deze verordening
wordt aan de ambtenaren bedoeld in artikel 141 van het
wetboek van strafvordering opgedragen.
2. Aan hen, die met het opsporen van overtredingen
dezer verordening zijn belast, wordt de last verstrekt, tot
verzekering van de nakoming van de bepalingen dezer verordening, te allen tijde de woningen, lokalen en al dan niet
afgesloten ruimten, ondanks den wil van de bewoners of
eigenaars, binnen te- treden of te betreden, voorzoover
woningen betreft met inachtneming van de bepalingen van
de wet van 31 Augustus 1853 (st.bl. no. 83).
Art. 9
Deze verordening treedt in werking op 1 Mei 1947.
Aldus vastgesteld door den raad der gemeente Kortenhoef
op 18 Maart 1947.
De Secretaris,
get. D. WILDEBOER.

De Voorzitter,
get. J. E. VAN NES VAN MEERKERK.

Prijs t 0.30.

