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overwegende, dat het aanbeveling verdient de algemene
politie-verordening aan te vullen met enige bepalingen betreffende de handel in diverse goederen;
gezien het voorstel van
burgemeester en wethouders
van 4 juni 1962;
besluit:
vast te stellen de volgende verordening;
"VERORDENING TOT AANVULLING VAN DE ALGEMENE
POLITIE-VERORDENING DER GEMEENTE KORTENHOEF"
Artikel 1
Na artikel 22 wordt ingevoegd onderstaand artikel.
Artikel 22a
1.

Het is verboden zich op de wegen of erven te bevinden of te
begeven met het kennelijk doel aldaar lompen, huiden, oude materialen, afvalstoffen of tweedehands voertuigen te kopen of op
enigerlei wijze te verwerven.
Het
in het eerste lid geldt niet voor personen, di(
verbod
2.
van het opkopen en/of verwerven van goederen langs de weg en in oi
aan huizen hun beroep maken en aan wie daartoe een vergunning is
uitgereikt door burgemeester en vethouders.
De vergunningen, in het tweede lid bedoeld, kunnen alleen word(
3.
uitgereikt aan die meerderjarige personen, die een doorlopend register houden, als bedoeld in artikel 437 van het Wetboek van
Strafrecht, van behoorlijk zedelijk bedrag zijn en die ten genoege
van burgemeester en wethouders hebben aangetoond voldoende algemer
kennis te hebben van de te verhandelen artikelen.
4.
Aan deze vergunningen kunnen door burgemeester en wethouders
voorwaarden worden verbonden. Bij niet-nakoming der voorwaarden
wordt betrokkene geacht zonder vergunning te hebben gehandeld en
kan de vergunning worden ingetrokken.
Artikel 2.
Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na dien,
waarop zij is afgekondigd.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de Raad der gemeente Kortenhoef van
8 juni 1962.
De wnd. secretaris,
H. Schleitz.

Igekondigd te
. ortenhoef, op heden, 5 juli 1962.
.
De voorzitter,
D. Wildeboer.
De wnd. secretaris,
M. SchliStz.

De voorzitter,
D. Wildeboer.
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overwegende, dat het aanbeveling verdient in de algemene
politie-verordening nadere bepalingen vast te stellen aangaande het
houden van honden in deze gemeente;
gezien het voorstel van burgemeester en wethoue.ers van
4 juni 1962;
besluit:
in te trekken de artikelen 15 en 16 van Algemeene Politie-verordening voor de gemeente Kortenhoef 1933 en deze opnieuw vast te
stellen als volgt:

Artikel 15.
a.
b.

c.

Het is de houder van een hond, zomede hem, die een hond onder
zijn toezicht heeft, verboden deze op of aan de openbare weg te
laten loslopen;
de onder a. bedoelde persoon is verplicht te zorgen, dat de hond
zich niet van uitwerpselen ontdoet op voetpaden, zomede op die
gedeelten van de openbare weg, welke mede voor het voetgangersverkeer zijn bestemd;
de onder a. bedoelde persoon is verplicht te zorgen, dat deze
hond niet door huilen, janken, blaffen of anderszins voor anderen hinderlijk is;

Artikel

16.

la. onverminderd de bepalingen van de Veewet is het de houdet van
een hond, zomede hem, die een hond onder zijn toezicht heeft,
verboden deze hond gedurende de door burgemeester en wethouders
bepaalde tijd, op of aan de openbare weg of op een voor het
publiek toegankelijke plaats te laten zonder muilkorf van het
door de Mintter, belast met de uitvoering van de Veewet, vastgesteld model;
b. het is de houder van een hond, zomede hem, die een hond onder
zijn toezicht heeft, verboden deze hond, na aanschrijving van
burgemeester en wethouders, op of aan de openbare weg of op
een voor het publiek toegankelijke plaats te laten zonder muilkorf van het onder a. bedoelde model;
2. honden, welk in strijd met het bepaalde in artikel 15 en het
vorige lid op de openbare weg worden aangetroffen, zijn ter beschikking van de politie.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de Raad der gemeente Kortenhoef van
8 juni 1962.
De wnd. secretaris,
M. Schleitz,

gekondigd te
rtenhoef, op heden, 5 juli 1962.
De voorzitter,
D. Wildeboer.
De wnd. secretaris,
M. Schlaz.

De voorzitter,
D. wildeboer.

