ADVERTORIAL

Ga van mijn Erf !
Een boete voor parkeren op uw eigen terrein, of de
buurman die parkeert op uw parkeerplaats? Het
is allemaal mogelijk als u niet oppast. Particulier
eigendom kan openbaar zijn en op privéterrein
kunnen gewone verkeersregels gelden!
Appartementsgebouwen en winkels hebben vaak een eigen parkeerplaats. Als deze niet feitelijk afgesloten is, bijvoorbeeld met een
slagboom waardoor alleen bezoekers worden toegelaten, gelden
daar de gewone verkeersregels. Als de parkeerplaats vervolgens ook
nog eens openbaar is geworden kan het zijn dat buurtbewoners de
parkeerplaats van een appartementsgebouw gaan bezetten. U bent
dan uw eigen parkeerplaats kwijt. Voor een verhuurder kan dit een
probleem opleveren als hij verhuurt met een eigen parkeergelegenheid.
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Het probleem wordt nog groter als de eigenaar het parkeerterrein wil
verkleinen of anders in wil richten, bijvoorbeeld om er op te bouwen.
Dat kan dan niet omdat daarmee het te bebouwen deel aan de
openbaarheid wordt onttrokken. Er is dan een hele procedure nodig
en de buurt kan bezwaar maken omdat ze hun gratis parkeerplaats
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