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PUBLICATIEBLAD 
 
 
LANDSBESLUIT de 22ste mei 2012, no. 12/2780, houdende vaststelling van de 
geconsolideerde tekst van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 14de 
maart 2007 ter uitvoering van artikel 2 van de Parkeermeterverordening (A.B. 1975, no. 50). 
 

_______ 
 

De Gouverneur van Curaçao, 
 
Op de voordracht van de Minister van Justitie; 
 
 Gelet op: 
 
Artikel 7A van de Algemenen overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao; 
 
 

H E E F T   G O E D G E V O N D EN : 
 
 

Enig artikel 
 
De geconsolideerde tekst van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 14de maart 
2007 ter uitvoering van artikel 2 van de Parkeermeterverordening (A.B. 1975, no. 50) als 
opgenomen in de bijlage bij dit Landsbesluit wordt vastgesteld. 
 
 
       Willemstad, 22 mei 2012 
       F.M.D.L.S. GOEDGEDRAG 
 
 
De Minister van Justitie, 
      E.R. WILSOE 
 
 
       Uitgegeven de 20ste juli 2012 
       De Minister van Algemene Zaken, 
                    G.F. SCHOTTE 
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 Bijlage behorende bij het Landsbesluit van de 22ste mei 2012, no. 12/2780, houdende vaststelling 
van de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 14de 
maart 2007 ter uitvoering van artikel 2 van de parkeermeterverordening (A.B. 1975, no. 50). 
 
Geconsolideerde tekst van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 14de 
maart 20071 ter uitvoering van artikel 2 van de Parkeermeterverordening (A.B. 1975, no. 
50), 
in overeenstemming gebracht met de vereisten opgenomen in de artikelen 6, 7 en 7B van de 
Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao. 
 

----- 
 
 

Artikel 1 
 
In de van parkeermeter te voorziene parkeervakken dan wel openbare parkeerterreinen voorzien 
van een centrale parkeerautomaat te Punda aan het Wilhelminaplein, het Hendrikplein, de 
Waterfortstraat met betrekking tot het gedeelte ten oosten van het Waterfort, Pietermaaiweg met 
betrekking tot het gedeelte ten westen van de Theaterstraat, Wolkstraat, Prinsenstraat, Bakkerstraat, 
Kaya Junior Salas, Van Speykstraat, Drukkerijstraat, William Leestraat, Theaterstraat, de 
Ruyterkade met betrekking tot het gedeelte ten westen van de Theaterstraat, Dempelstraat, 
Koningin Wilhelminastraat, Sha Caprileskade, Hanchi Snoa, Kuiperstraat, Breedestraat (P) en het 
Gouvernementsplein, te Otrobanda aan de Roodeweg met betrekking tot het gedeelte ten oosten 
van de J.H.J. Hamelbergweg, Breedestraat (O), Naniestraat, Gallerosteeg, Sebastopolstraat, 
Rialtostraat, het Molenplein, de Pater Eeuwensweg met betrekking tot het gedeelte ten oosten van 
de J.H.J. Hamelbergweg, De Rouvilleweg en de Klipstraat kan uitsluitend tegen betaling van 
parkeergeld geparkeerd worden op de in het volgende artikel aangewezen uren en dagen. 
 
 

Artikel 2 
 

Van het plaatsen van parkeermeters te Punda en Otrobanda worden uitgezonderd: 
a. alle taxistandplaatsen en standplaatsen voor het laden en lossen; 
b. de parkeerplaatsen met betrekking tot het gedeelte ten westen van het Wilhelminaplein die 
 toegewezen zijn aan derden; 
c. de parkeerplaatsen op de Cha Caprileskade die toegewezen zijn aan derden; 
d. de parkeerplaatsen te Molenplein die toegewezen zij aan de politie. 
 
 

Artikel 3 
 

Als dagen en uren, gedurende welke het parkeren in de in het eerste artikel bedoelde parkeervakken 
uitsluitend tegen betaling is toegestaan worden aangewezen de maandagen tot en met zaterdagen, 
uitgezonderd de officiële feestdagen, gedurende de uren gelegen tussen 8.00 uur en 18.00 uur. 
 
 

Artikel 4 

                     
1 A.B. 2007, no. 29 
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(vervallen) 
Artikel 5 

(vervallen) 
 

*** 
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