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LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 27 augustus 2015 ter uitvoering 
van artikel 2, eerste, tweede en derde lid, van de Landsverordening parkeerzones (AB 
2015 no. 30) (Landsbesluit parkeerzones) 
 
 
 
 
 
 

 Uitgegeven, 31 augustus 2015 
 
 
 
 

 De minister van Justitie,  
 

 A.L. Dowers 
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IN NAAM VAN DE KONING! 
 
 
 

DE GOUVERNEUR van Aruba, 
 

 
 

In overweging genomen hebbende: 

 

dat het ter implementatie van de Landsverordening parkeerzones (AB 2015 no. 30) wen-

selijk is om de parkeerzones en deelgebieden aan te wijzen, waarvoor parkeergeld ver-

schuldigd is voor het parkeren van motorvoertuigen in die zones en gebieden; 

 

Gelet op: 

 

artikel 2 van de Landsverordening parkeerzones (AB 2015 no. 30); 

 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 

 

Artikel 1 

 

1. Als parkeerzone worden aangewezen: 

 a. Parkeerzone A in het centrum van Oranjestad, zijnde het gebied aangeduid in Bij-

lage I; 

 b. Parkeerzone B ter hoogte van het zogenaamde “Highrise” hotelgebied te Noord, 

zijnde het gebied aangeduid in Bijlage II; 

 c. Parkeerzone C in het westelijk gedeelte van Oranjestad ter hoogte van de L.G. 

Smith Boulevard, zijnde het gebied aangeduid in Bijlage III. 

2. Parkeerzone A wordt onderverdeeld in de deelgebieden A, B, C, D, E, F, G, I, K, L, N 

en O, zoals aangeduid in Bijlage I. 

3. Parkeerzone B wordt onderverdeeld in de deelgebieden A, B, C, en D, zoals aange-

duid in Bijlage II. 
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Artikel 2 

 

Van de aanwijzing, bedoeld in artikel 1, zijn uitgezonderd: 

a. alle als zodanig aangeduide taxistandplaatsen en plaatsen voor het laden en lossen 

binnen de parkeerzones, voor zover deze gebruikt worden binnen de daarvoor aange-

geven perioden; 

b. de ten behoeve van het Openbaar Ministerie en het Korps Politie Aruba als zodanig 

aangeduide parkeerplaatsen in parkeerzone A; 

c. de door de concessiehouder ten behoeve van het eigen gebruik als zodanig aange-

duide parkeerplaatsen, met dien verstande dat het aantal parkeerplaatsen per par-

keerzone ten hoogste 5 kan bedragen.  

 

Artikel 3 

 

1.  Dit landsbesluit treedt in werking op hetzelfde tijdstip als waarop de Landsverordening 

parkeerzones in werking treedt.  

2. Het kan worden aangehaald als Landsbesluit parkeerzones. 

 

 

 Gegeven te Oranjestad, 27 augustus 2015 

                                           F.J. Refunjol 

 

De minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie, 

O.B. Sevinger 

 

De minister van Justitie, 

A.L. Dowers 
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BIJLAGE I 

parkeerzone A (Oranjestad) 
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BIJLAGE II 

parkeerzone B (Highrise Hotelgebied) 
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BIJL 

BIJLAGE III 

 

parkeerzone C (L.G. Smith Boulevard) 

 

 

 


