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I. Inleiding 

Wekelijkse vaste standplaatsen zijn in onze gemeente een in omvang beperkt, maar vertrouwd 

fenomeen. 

 
Standplaatsen worden jaarlijks vaak aangevraagd, maar wat wordt eigenlijk verstaan onder een 

standplaats? Volgens het woordenboek heeft de standplaats de volgende definitie: "plaats waar 

iemand of iets staat, verblijft of werkt". In dit beleidsstuk gebruiken we de definitie, zoals deze in 

artikel 5:17 van de APV is opgenomen. Onder een standplaats wordt verstaan: het vanaf een 

vaste plaats op een openbare (een voor publiek toegankelijke -) en in de openlucht gelegen 

plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden, 

gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel. Het gaat hier niet 

om een vaste plaats op een jaarmarkt of markt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en 

onder h, van de Gemeentewet, of een vaste plaats op een evenement als bedoeld in artikel 2:24 

van de APV. In dit beleid word onderscheid gemaakt in vaste plaatsen en plaatsen die gebonden 

zijn aan een bepaald seizoen. Tevens dient onderscheid gemaakt te worden in een 

standplaatsvergunning en een ventvergunning. Voor het venten van goederen gelden andere 

regels en zijn niet opgenomen in dit beleid. 

 

Het gebruik van openbare grond voor detailhandelsactiviteiten, zoals het innemen van 

standplaatsen, heeft ruimtelijke consequenties en andere gevolgen voor dat gebied. Zo is het niet 

ongebruikelijk dat een standplaats wordt ingenomen door een verkoopwagen die geplaatst wordt 

op een terrein dat bestemd is voor het parkeren van auto's. Een verkoopwagen heeft daarnaast 

nog een zekere ruimte nodig voor de verkoop. Verder dient in de onmiddellijke nabijheid van een 

standplaats ruimte beschikbaar te zijn waarop (potentiële) klanten kunnen parkeren. Een gebrek 

aan parkeerruimte in de onmiddellijke nabijheid kan tot verkeersgevaarlijke of hinderlijke situaties 

leiden, omdat dan geparkeerd wordt op plaatsen waar dat niet mogelijk c.q. toestaan is. Tenslotte 

kan een standplaats waar bakactiviteiten plaatsvinden (zoals vis en snacks) voor de omgeving 

hinder meebrengen in de vorm van stankoverlast en vervuiling. 

 

Op 7 december 1999 heeft het college van burgemeester en wethouders, gelet op voornoemde 

aspecten, het standplaatsenbeleid vastgesteld. Een herziening van het standplaatsenbeleid is 

noodzakelijk bevonden, omdat het vigerende beleid niet meer toereikend is. Onder andere het 

maximale aantal standplaatsen op de specifieke locaties word als belemmering ondervonden. In 

dit beleid wordt daarom het maximale aantal standplaatsen en de locatie ervan minder strak 

gehouden. Een ander nieuw punt is het feit dat de gemeente, naast de vergunningverlening, een 

overeenkomst wil sluiten met de standplaats houder voor het gebruik van de (openbare) grond. 

 
APV 

In de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 (APV) zijn in hoofdstuk 5 bepalingen over 

standplaatsen en uitstallingen op de weg en eigen grond opgenomen. Artikel 5.18 van deze 

verordening bevat een verbod tot het aanbieden van goederen vanaf een vaste plaats op of aan 

de weg, tenzij door burgemeester en wethouders een vergunning is verstrekt. Aan deze toetsing 

door het college gaat een stap vooraf. Op grond van art. 1.8, lid d van de APV dient een 

vergunningaanvraag te worden aangehouden indien de voorgenomen activiteit een milieuwet 

plichtige activiteit betreft. Dit punt moet daarom altijd als eerste worden getoetst. 

 
In artikel 1.8. van de APV spelen de volgende toetsingsaspecten een rol bij de afgifte van een 

standplaatsvergunning:  

a. de openbare orde;  

b. de openbare veiligheid;  

c. de volksgezondheid;  

d. de bescherming van het milieu.  
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Artikel 5.18 van de APV is tevens van toepassing en wordt verder behandeld in II.2. 

 

Aan de hand van deze gronden wordt getoetst of tot het afgeven van een standplaatsvergunning 

moet worden overgegaan. Tegelijkertijd houdt het gemeentelijke standplaatsenbeleid een stelsel 

in van het aantal te verlenen vergunningen, met onderverdeling naar locatie, branche, tijdstip en 

dergelijke. 

 
Bovengenoemde eisen en criteria worden hieronder uitgewerkt. Tenslotte wordt in deze notitie 

ingegaan op bijzondere standplaatsvergunningen, zoals de kerstbomenverkoop en de 

oliebollenkraam (commerciêle activiteiten) en de mobiele wagens met ideêle activiteiten 

(niet-commerciêle activiteiten). 

 
II. Toetsingscriteria van het beleid  

De toetsingscriteria vallen in twee delen uiteen. In de eerste plaats, worden voorwaarden gesteld 

aan de aanvrager en de locatie en de tijdsduur. In de tweede plaats wordt een aanvraag getoetst 

aan de weigeringsgronden die worden genoemd in artikel 5.18 APV.  

 
1. Eisen aan aanvrager en locatie  

a. aanvrager  

Aanvragen voor toewijzing van een vaste of tijdelijke standplaats moeten schriftelijk worden 

ingediend. De aanvrager dient een kopie van het identiteitsbewijs te overleggen. Voor zover het 

niet gaat om een Nederlands identiteitsbewijs moet worden nagetrokken of individu mag werken 

in Nederland. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst op een wachtlijst geplaatst. 

Een standplaats moet door de houder persoonlijk of door een bij hem in dienst zijnde werknemer 

worden ingenomen . Hij mag deze dus niet aan een derde afstaan of in gebruik geven. 

 

Warenwet  

Op het bedrijven van handel in waren, zoals bedoeld in artikel 1 van de Warenwet, zijn de 

bepalingen uit de Warenwet van toepassing. De Warenwet stelt regels met betrekking tot de 

goede hoedanigheid en aanduiding van waren. Daarnaast stelt de Warenwet regels met 

betrekking tot hygiêne en degelijkheid van producten.  

 
b. locatie  

Per kern wordt maximaal één standplaats per branche voor één of meer dagdelen en voor 

maximaal twee jaar uitgegeven. Deze eis is niet van toepassing op kerstbomen-en 

oliebollenstandplaatsen en mobiele wagens met een ideêel doel. Het college kan te allen tijde 

besluiten wegens dwingende redenen een vrijgekomen standplaats niet meer uit te geven  

 

Om te zorgen dat het verzorgingsniveau niet in het gedrang komt, is gekozen om één branche 

per kern toe te staan. In Oudkarspel bijvoorbeeld mag één bloemenstand staan. Bij een aanvraag 

voor een standplaatsvergunning wordt bekeken of het permanente voorzieningsniveau en 

daarmee de leefbaarheid in de gemeente dan wel onderdelen van de gemeente in gevaar komt. 

Aanvragen worden bij voorkeur toegestaan in het lint. Dit sluit aan op de gedachte van de 

Structuurvisie.  

 
• Passend op locatie In overleg met de gemeente, afdeling Openbare Werken, dient een 

passende locatie te worden gezocht. Tevens dient de verkoopwagen ruimtelijk te passen op 

de gewenste plek.  

• Eigendom en gebruik gemeentegrond Standplaatsen worden meestal op gemeentegrond 

aangevraagd . Net als bij aanvragen op particuliere grond dienen hier afspraken over worden 

gemaakt. De gemeente kiest er daarom voor om bepaalde zaken, vooral het gebruik van de 

gemeentegrond, in een overeenkomst vast te leggen.  
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Tot nog toe werd er niets geregeld voor het gebruik van gemeentegrond. Middels dit beleid wordt 

vastgelegd dat de standplaatshouder een vergoeding (precario) aan de gemeente verschuldigd is 

voor het gebruik van haar grond. Hiervoor wordt een overeenkomst gesloten . Het tarief wordt 

jaarlijks door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.  

 
c. tijdsduur  

Voor het bezetten van een standplaats zijn enkele beperkingen opgenomen. Deze beperkingen 

zijn opgenomen om te voorkomen dat een plek permanent wordt ingenomen als verkoopplaats. 

De beperkingen zijn tevens bepaald om het stedenbouwkundige beeld te behouden.  

 

Een vaste standplaats mag worden aangevraagd voor:  

▪ maximaal 5 dagen per week op 1 plek (= volledige standplaats);  

▪ een tijdsperiode tussen 6.00 en 22.00 uur. Tussen 22.00 en 6.00 uur dient de standplaats dus 

ontruimd te zijn (ontruimingseis). Tussen opeenvolgende dagen hoeft niet ontruimd te worden; 

▪ een maximale periode van 2 jaar. 

 
Bovenstaand is niet van toepassing voor alle donderdagen in Noord-Scharwoude, in verband met 

de weekmarkt. Eveneens geldt dit voor de periode tijdens evenementen; op en binnen het terrein 

van dit evenement. In de vergunning wordt opgenomen wanneer een evenement plaatsvindt.  

 

Hiernaast dient de standplaatshouder zich te houden aan de Winkeltijdenwet.  

 
2. Vergunning en toetsingscriteria 

Het tweede deel van vergunning toetsing is de toetsing aan de voorwaarden die worden 

genoemd in artikel 5.18 van de APV. 

 
Artikel 5.18 APV Standplaatsvergunning en weigeringsgronden  

1. Het is verboden zonder vergunning van het college een standplaats in te nemen of te hebben.  

2. Het college weigert de vergunning wegens strijd met het bestemmingsplan.  

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de vergunning worden geweigerd:  

 a. indien de standplaats hetzij op zichzelf hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan 

eisen van redelijke welstand;  

 b. indien als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of in een deel van de 

gemeente redelijkerwijs te verwachten is dat door het verlenen van de vergunning voor een 

standplaats voor het verkopen van goederen een redelijk verzorgingsniveau voor de 

consument ter plaatse in gevaar komt.  

 

Hieronder worden de verschillende toetsingsgronden toegelicht.  

 
a+ b. Openbare orde en (verkeers) veiligheid  

Standplaatsen hebben een verkeer aantrekkend karakter. Hierdoor kunnen mogelijk ongewenste 

oversteekbewegingen door voetgangers en fietsers worden veroorzaakt. Ook parkerende en 

geparkeerde auto's kunnen overlast in de omgeving veroorzaken. Gelet op het belang van de 

verkeersveiligheid is het daarom niet mogelijk om overal een standplaats in te nemen. Geëist 

wordt dat de locatie overzichtelijk is en dat in de nabijheid van de standplaats enkele 

parkeerplaatsen aanwezig dienen te zijn.  

 

Standplaatsen worden daarom vaak ingenomen op pleinen, in de nabijheid van winkelcentra of 

andere locaties waarin in het algemeen parkeervoorzieningen beschikbaar zijn. 

 

Ook dient de standplaats zelf te voldoen aan de eisen voor milieu (zie hiervoor ook het kopje 

"Overlast") en brandveiligheid. De standplaats dient te voldoen aan de eisen van de brandweer. 

Overleg met de brandweer is daarom noodzakelijk. 
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c. Overlast  

Een ingenomen standplaats kan hinder veroorzaken in de zin van geuroverlast. De bepalingen 

van de Wet Milieubeheer stelt eisen waaraan een vergunning plichtige inrichting moet voldoen. 

Het voldoen aan de bepalingen die krachtens de Wet Milieubeheer zijn gesteld, hoeft niet 

voldoende te zijn om een standplaats te kunnen innemen. De overige eisen blijven van kracht. 

 

De af te geven vergunningen dienen zodanig over de week te worden verspreid dat een 

concentratie van standplaatsen wordt tegengegaan.  

 

Door de toeloop van mensen naar en bij de stand en ook de activiteiten binnen de stand kan 

geluidsoverlast veroorzaken. De standplaatshouder dient zorg te dragen dat het geluidsniveau 

binnen de perken blijft.  

 

De standplaatshouder is verplicht te zorgen dat de standplaats steeds een goed verzorgd 

aanzien biedt. Hij dient de plaats en de onmiddellijke omgeving tijdens en na het gebruik vrij te 

houden van olie, afval en verpakkingsmateriaal. Bij de voorzijde van de verkoopinrichting van 

etenswaren en drinken moeten twee korven of bakken van voldoende grootte worden geplaatst 

voor het inwerpen van afval.  

 
d. Uiterlijk aanzien  

In verband met het uiterlijk aanzien van de gemeente kunnen eisen worden gesteld. Gezien de 

tijdelijke aard van de standplaatsen worden geen objectgerichte criteria opgesteld, maar zal 

alleen op excessen worden gestuurd.  

 

e. Voorzieningen  

De voorzieningen die nodig zijn voor het exploiteren van de standplaats zijn voor rekening van de 

aanvrager. De aanvrager dient dergelijke zaken ook zelf te organiseren . Indien een 

standplaatshouder gebruik maakt van bijvoorbeeld een aggregaat, dan dient deze te voldoen aan 

de Wet Milieubeheer.  

 

Hiernaast mag de verkoopinrichting in beginsel niet aan gemeentelijke opstallen of vaste 

voorwerpen zijn verbonden, noch aangesloten op het elektriciteit -, gas-, waterleiding-of 

telefoonnet.  

 

f. Verzorgingsniveau  

Bij een aanvraag voor een standplaatsvergunning wordt tevens bekeken of het permanente 

voorzieningsniveau en daarmee de leefbaarheid in de gemeente dan wel onderdelen van de 

gemeente in gevaar komt. Om deze reden wordt er voor gekozen om per kern één branche toe te 

staan zodat het verzorgingsniveau niet in gevaar komt.  

 

g. Bestemmingsplan  

Een vergunning kan worden geweigerd indien de aanvraag in strijd is met het vigerende 

bestemmingsplan.  

 

III. Locaties  

Gelet op de argumenten genoemd in paragraaf 11 is het aantal standplaatsen in de gemeente 

bekeken en gewogen. Uitgangspunt is dat het ongewenst is om overal in de gemeente 

standplaatsen toe te laten. Het is bovendien gewenst standplaatsen toe te laten op locaties waar 

parkeervoorzieningen beschikbaar zijn.  

 
In principe mogen standplaatsen overal binnen de bebouwde kom van de gemeente Langedijk 
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(binnen de bestemmingen "Groen" en "Verkeer") worden aangevraagd. De gemeente heeft een 

aantal plaatsen aangewezen waar een standplaats in ieder geval mogelijk is.  

 
1. Kerkplein te Sint Pancras  

2. (Nieuwe te ontwikkelen) parkeerplaats op het Veilingterrein te Noord-Scharwoude  

3. Speelweide te Noord-Scharwoude  

4. Gemeentelijke parkeerplaats tegenover Kloosterhof te Noord-Scharwoude  

5. Parkeerplaats bij de Binding te Zuid-Scharwoude  

6. Parkeerplaats bij de Aldi te Zuid-Scharwoude  

7. Havenplein te Broek op Langedijk  

8. Parkeerplaats bij Winkelcentrum Broekerveiling  

9. Parkeerplaats bij Vomar te Oudkarspel  

10. Parkeerterrein bij Krommebrug te Zuid-Scharwoude  

 

Per locatie dient bekeken te worden waar het precies mogelijk is.  

 
Vanwege de weekmarkt is het niet toegestaan om een standplaats op donderdag in te nemen in 

Noord-Scharwoude.  

 
Standplaatsen worden niet toegelaten in het Buitengebied incl. Diepsmeerpark (lees buiten de 

bebouwde kom, waarvan de grenzen door de gemeenteraad zijn vastgesteld overeenkomstig de 

Wegenverkeerswet), in het recreatiegebied Geestmerambacht, op de bedrijventerreinen (De 

Mossel, De Wuyver, Zuiderdel en Breekland) en in het woongebied Oosterdel. In deze gebieden 

is detailhandel niet gewenst. In de gemeentelijke Detailhandelsstructuurvisie is dit nader 

onderbouwd. Een uitzondering wordt gemaakt voor één standplaats op een parkeerterrein bij een 

tuincentrum of bouwmarkt.  

 
Uiteraard dienen de standplaatshouders tevens privaatrechtelijke toestemming van de eigenaar 

van de grond te hebben. Zie ook APV artikel 5.19.  

 
IV. Vergunningsvoorschriften 

Aan de vergunning tot het gebruik van een bepaalde locatie worden voorschriften verbonden.  

▪ De standplaats moet persoonlijk door de houder worden ingenomen of door een bij hem in 

dienst zijnde werknemer.  

▪ De vergunning vermeldt daarom de naam, voornamen, adres, woonplaats en geboortedatum 

van de standplaatshouder.  

▪ Standplaatshouders die langer dan 1 maand verhinderd zijn om hun standplaats te bezetten 

dienen het team Vergunningen daarvan schriftelijk in kennis te stellen.  

 

De standplaatsen kunnen worden ingenomen van 06.00 uur tot 22.00 uur. Aan het eind van de 

dag dient de verkoopwagen te worden verwijderd, behalve bij opeenvolgende dagen, en de 

locatie in een goede staat te worden achtergelaten. De standplaats dient in ieder geval tussen 

22.00 uur en 06.00 uur verlaten te zijn. Controle vindt plaats door de politie. De vergunning meldt 

de locatie van de standplaats, de maximale afmeting van de verkoopinrichting, de dagen en de 

tijd waarop de standplaats wordt ingenomen en de te verkopen artikelen, alsmede andere 

voorwaarden, voorschriften en aanwijzingen van de gemeente of de politie die in acht genomen 

moeten worden. 

 
De (standplaats)vergunning of ontheffing kan, op basis van art. 1:6 van de APV, worden 

ingetrokken of gewijzigd :  

a. indien ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;  

b. indien op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het 

verlenen van de ontheffing of vergunning, intrekking of wijziging noodzakelijk is vanwege het 
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belang of de belangen ter bescherming waarvan de vergunning of ontheffing is vereist;  

c. indien de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of 

worden nagekomen;  

d. indien van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin 

gestelde termijn dan wel, bij het ontbreken van een gestelde termijn, binnen een redelijke 

termijn;  

e. indien de vergunninghouder dit verzoekt.  

 

V. Overige eisen  

Milieuaspecten 

Bij een aanvraag voor een standplaatsvergunning moet altijd eerst worden bekeken of het een 

activiteit betreft die melding plichtig is op grond van de milieuregelgeving, voordat de aanvraag op 

de overige aspecten wordt getoetst.  

 
Bestemmingsplan 

Bij de beoordeling voor een vergunning voor het innemen van eens standplaats, moet altijd gelet 

worden op de voorschriften die uit het bestemmingsplan voortvloeien. 

 
VI. Privaatrechtelijke toestemming 

 

a. Particuliere grond  

Indien een standplaatshouder een plaats wil innemen op een locatie op privé-grond, dient uit 

praktische overwegingen eerst de toestemming van de rechtmatige eigenaar van het terrein 

schriftelijk te worden overlegd. Voor een standplaats op particuliere grond dient eveneens een 

vergunning voor worden aangevraagd, zie ook artikel 5: 19 APV. 

 
b. Gemeentelijke grond  

Uit jurisprudentie blijkt dat voor normaal gebruik van gemeentegrond, dat is gebruik 

overeenkomstig de openbare bestemming, geen toestemming van de gemeente nodig is. Het 

innemen van een standplaats wordt echter gezien als bijzonder gebruik van de grond. Voor het in 

gebruik nemen van gemeentegrond is daarom toestemming vereist. Hiervoor zal met de 

vergunninghouder een overeenkomst worden afgesloten.  

 
Leges 

Voor "het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een 

standplaatsvergunning", ongeacht of de plaats wordt ingenomen op privé-grond of op de 

openbare weg, zijn kosten verbonden. De zogenaamde leges. De tarieven staan vermeld in de 

legesverordening.  

 
VII. Bijzondere standplaatsen  

 

Uiteraard is het mogelijk dat bedrijven of instellingen een standplaats voor een dag of een aantal 

dagen kunnen innemen, zonder dat de standplaats wekelijks zal worden ingenomen. 

 
a. commercieel  

 
Seizoensgebonden standplaats  

 
Algemeen 

De seizoensgebonden standplaats kan worden aangevraagd voor maximaal 3 aaneengesloten 

maanden. Hierbij gelden tevens de regels als genoemd in artikel 11.2 en IV van dit beleid.  
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Oliebollenkraam 

Aan het einde van het jaar is het weer de tijd van de oliebollenkraam. Deze 

standplaatsvergunningen vallen voor een deel buiten het standplaatsenbeleid. Bij het toewijzen 

van de standplaatsen voor oliebollen wordt als voorwaarde gesteld dat het een verkeersveilige 

plek is. Hiertoe wordt daarom eerst advies ingewonnen van de betrokken disciplines. De locatie 

dient verder overzichtelijk te zijn en in de nabijheid van de standplaats dienen enkele 

parkeerplaatsen aanwezig te zijn. Een oliebollenstandplaats kan daarom worden ingenomen op 

pleinen, in de nabijheid van winkelcentra of andere locaties waarin het algemeen 

parkeervoorzieningen beschikbaar zijn. De plaats wordt altijd in overleg met de gemeente 

bepaald. De aanvraag moet dus tijdig worden ingediend. 

 
Kerstbomenverkoop  

Een verzoek om een kerstbomenstandplaats wordt getoetst aan de weigering gronden die 

worden genoemd in artikel 5.18 APV. Met name de verkeersveiligheid en het openbare 

ordeaspect spelen een belangrijke rol. Hiertoe wordt daarom eerst advies ingewonnen van de 

politie. De locatie dient verder overzichtelijk te zijn en in de nabijheid van de standplaats dienen 

enkele parkeerplaatsen aanwezig te zijn. De plaats wordt altijd in overleg met de gemeente 

bepaald. De aanvraag moet dus tijdig worden ingediend. Ook de kerstbomen houder is verplicht 

ervoor zorg te dragen dat de verkoopplaats en de onmiddellijke omgeving er ordentelijk uitzien 

gedurende de verkoop van de kerstbomen.  

 
b. niet-commercieel  

 

Ook instellingen ten behoeve van het algemeen nut of ideële activiteiten willen een standplaats 

voor een dag of een aantal dagen innemen, zonder dat de standplaats wekelijks zal worden 

ingenomen. U kunt hierbij denken aan de Mammobiel (voor borstkankeronderzoek) en de politie. 

Deze instellingen komen naar de burgers toe. Omdat de achtergrond van deze instellingen een 

andere is en het juist belangrijk dat de mobiele standplaatsen de wijken aandoen, gelden andere 

criteria voor het aanwijzen van de locaties waar de standplaatsen mogen worden ingenomen. De 

overwegingen hiervoor worden in onderstaand voorbeeld van het mobiele consultatiebureau 

toegelicht.  

 
Voorbeeld niet-commerciële standplaats  

Vanwege het verdwijnen van vaste consultatiebureaus in den lande, heeft de regionale thuiszorg 

dit gemis trachten te compenseren door een mobiel consultatiebureau in te zetten, dat zeer 

regelmatig de dorpen aandoet. Deze noodoplossing is bedoeld voor kleine kinderen en dient 

daarom worden neergezet in woonwijken. Het consultatiebureau wordt uitgeoefend in een trailer 

van 15 meter lang en 5 meter breed . De trailer kan worden ingenomen op locaties met veel 

parkeerplaatsen, zoals op parkeerterreinen van sporthallen, mits daar geen sportevenementen 

plaatsvinden. De standplaatsen mogen daarom niet in het weekeinde worden ingenomen.  

 

Locaties 

In aanmerking komen bijvoorbeeld het parkeerterrein van sporthal De Oostwal te Sint-Pancras, 

het parkeerterrein aan de Oeverzegge (DTS) te Oudkarspel en het Havenplein te Broek op 

Langedijk. De mobiele bureaus dienen zelfvoorzienend te zijn wat betreft stroom en water.  

 
VIII. Inwerkingtreding 

Deze beleidsregel, aangehaald als: "Standplaatsenbeleid gemeente Langedijk", is vastgesteld in 

de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Langedijk van 18 

december 2012 en treedt in werking op 1 januari 2013.  

 
Burgemeester en wethouders van Dijk en Waard 


