
 

 

 

  Bijlage 1 

 

Aanwijzingsbesluit artikel 5.1.11, lid 3 APV 
behorend bij collegebesluit ‘Aanscherping regelgeving fietsparkeren’ (Gemeente Maastricht) 

 
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van Maastricht, 
 
Gelet op artikel 5.1.11, lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening Maastricht 2006 waarin is 
bepaald dat het verboden is om fietsen of bromfietsen onafgebroken te stallen in een door het 
college - in het belang van het beheer van de openbare ruimte - aangewezen openbare 
(brom)fietsstallingsgebied, langer dan een door het college te bepalen periode, 
 
BESLUIT 
 

I. alle openbare (brom)fietsstallingen in de hieronder aangegeven gebieden aan te wijzen als 
(brom)fietsstallingsgebied waarin het verboden is om fietsen of bromfietsen langer dan twee 
(2) weken onafgebroken te stallen: 

 Het gebied omsloten door de straten: Wilhelminakade, Biesenwal, Maasboulevard, 
Bassin, Fransensingel, Frontensingel, Statensingel, Kon Emmaplein, Hertogsingel, 
Tongerseplein, Pr. Bisschopsingel, Maasboulevard, Maaspromende en 
Wilhelminabrug; 

 Het gebied omsloten door de straten: Griend, Oeverwal, Stenenwal, Sonnevilelunet, 
Avenue Ceramique, Akerstraat, Heugemerweg, Duitse Poort, Heerderweg, 
Meerssenerweg, overspoor naar Stationsplein, Parallelweg en busstation en Sint 
Antoniuslaan. 

 
Ter verduidelijking zijn de aangewezen gebieden in de bijlage op een kaartje gemarkeerd.   
 

II. Het onder Romeinse II bepaalde in het aanwijzingsbesluit d.d. 22 maart 2016 in te trekken, 
voor zover dit ziet op de aanwijzing van de volgende (inmiddels verwijderde) openbare 
fietsenstallingen als (brom}fietsstallingsgebieden waar het in het belang van het beheer van 
de openbare ruimte verboden is fietsen of bromfietsen langer dan twee weken onafgebroken 
te stallen: openbare fietsenstallingen aan de oostzijde van het station, op het Stationsplein, 
de verdiepte stallingen bij het streekbusstation en de stallingen in de middenberm van de 
Stationsstraat. 

 
Dit besluit wordt bekendgemaakt via de website www.overheid.nl. Het aanwijzingsbesluit als 
hierboven genoemd onder I treedt in werking op de dag na publicatie, onder intrekking van het 
aanwijzingsbesluit van 22 maart 2016 Romeinse II. De citeertitel van het aanwijzingsbesluit luidt: 
“Aanwijzingsbesluit artikel 5.1.11, lid 3 APV”. 
 
Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht op 
25 mei 2021. 
 
 
 

    
De secretaris, a.i.      de Burgemeester, 
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