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Onderwerp Aanwijzing veiligheidsrisicogebied

Kern van de zaak Aanwijzing veiligheidsrisicogebied

Geadviseerde beslissing 1. Het gebied dat wordt omsloten overeenkomstig het op het
bij dit besluit behorende bijlagen gemarkeerde gebieden en met inbegrip van alle
daarbinnen gelegen openbare wegen en voor publiek openstaande gebouwen met
bijbehorende erven, tot en met 3 januari 2021 om 23.59 aan te wijzen als
‘veiligheidsrisicogebied’ in de zin van artikel 151b Gemeentewet jo. artikel 2:76
Algemene Plaatselijke Verordening Beverwijk 2019;

Gemaakt in overleg met adviseurs:
Besluit

Burgemeester

Parafen van
- Communicatie
- Financiële adm.
- Juridische zaken

:
:
:

Persbericht ja/nee

:

Ondernemingsraad

: Nee

Besluitenlijst Burgemeester: Ja
Geheimhouding
:
Reden geheimhouding:
Geheimhouding tot
:
Financiële consequenties: Nee

Datum besluit: 24-12-2020

Evaluatiemoment

: Nee

Behandeling in raad

: Ja

Behandeling in cie(s) : Nee
Besluit:

Paraaf & datum strategisch manager

Paraaf & datum concern controller

Advies bestemd voor burgemeester

Inleiding / aanleiding
Bij verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel
ernstige vrees voor het ontstaan daarvan kan de burgemeester een gebied, met
inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij
behorende erven aanwijzen als veiligheidsrisicogebied.
Competentie van burgemeester of raad
Op grond van artikel 2:76 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente
Beverwijk 201 en artikel 151b van de Gemeentewet is dit de bevoegdheid van de
burgemeester.
Relatie met het collegeprogramma
N.v.t.
Relatie met gemeentebegroting / budgetregels
N.v.t.
Eerdere besluiten / bestaand beleid / nieuw beleid
N.v.t.
Communicatie
N.v.t
Evaluatie
N.v.t.
Geheimhouding
(INFORMATIE reden geheimhouding)

N.v.t.
Motivering voorgesteld besluit
Het voorstel van politie beschrijft feiten en omstandigheden waaruit blijkt dat in de door
de politie omschreven gebied sprake is van verstoring van de openbare orde door de
aanwezigheid van wapens, dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. Dat
het bezit en gebruik van (vuur)wapens groot gevaar oplevert voor de openbare orde en
rechtsorde en dat er dringende maatschappelijke behoefte bestaat om tegen bezit en
gebruik van (vuur)wapens op te treden. Het preventief fouilleren is een effectief
(preventief) middel om mensen ertoe te bewegen dat ze geen wapens bij zich dragen in
openbare ruimten en er tevens toe bijdraagt dat zo veel mogelijk wapens in beslag
worden genomen om daarmee het veiligheidsgevoel in het publieke domein te
bevorderen.
Het is daarom wenselijk dat de officier van justitie in staat wordt gesteld om in het aan
te wijzen gebied de uitoefening van de controlebevoegdheden als bedoeld in de
artikelen 50, derde lid, 51, derde lid, en 52, derde lid, van de Wet wapens en munitie te
gelasten.
De overige maatregelen die in het bewuste gebied zijn genomen, waaronder acties op
het terrein van handhaving, intensieve surveillances en strafrechtelijke handhaving van
overtredingen van de Algemene Plaatselijke Verordening Beverwijk 2019 en het
Wetboek van strafrecht, onvoldoende effect sorteren en dat het aanwijzen van dit
gebied als veiligheidsrisicogebied zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in
het algemeen en de veiligheid in de aangewezen gebieden in het bijzonder.
Consequenties voorgesteld besluit
Er is sprake van een gebied dat is aangewezen als veiligheidsrisicogebied
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Burgemeestersbesluit
Documentnummer : BURG-20-00577
Team : Veiligheid, Toezicht & Handhaving
Onderwerp : Aanwijzing veiligheidsrisicogebied artikel 2:76 Algemene
Plaatselijke Verordening

Burgemeester van Beverwijk;
GELEZEN
het verzoek om aanwijzing van een veiligheidsrisicogebied
van de Politie d.d. 24 december 2020;
GEZIEN
de instemming van de Officier van Justitie;
OVERWEGENDE
dat het voorstel van politie feiten en omstandigheden
beschrijft waaruit blijkt dat in de door de politie omschreven gebied sprake is van
verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens en zwaar
vuurwerk, dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan;
dat hij de beweegredenen die staan beschreven in het
voorstel van politie tot de zijne maakt en dat deze als herhaald en ingelast dienen te
worden beschouwd in dit besluit;
dat het bezit en gebruik van (vuur)wapens en zwaar vuurwerk
groot gevaar oplevert voor de openbare orde en rechtsorde;
dat zwaar vuurwerk kwalificeert als categorie II wapen als
bedoeld in de Wet Wapens en munitie;
dat door het afsteken van zwaar vuurwerk in combinatie met
brandbare vloeistoffen de volksgezondheid in gevaar komt;
dat het afsteken van zwaar vuurwerk in combinatie met
samenscholingen gevaar kunnen opleveren voor andere omwonenden en
voorbijgangers;
dat de politie vanwege de overlast meer dan regelmatig
handhavend heeft moeten optreden;
dat dit verder heeft geleid tot aantasting van het
veiligheidsgevoel bij bewoners van de betreffende omgeving en grote maatschappelijke
onrust;
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dat de dringende maatschappelijke behoefte bestaat om
tegen bezit en gebruik van (vuur)wapens en zwaar vuurwerk op te treden;
dat preventief fouilleren een effectief (preventief) middel is
om mensen ertoe te bewegen dat ze geen wapens bij zich dragen in openbare ruimten
en er tevens toe bijdraagt dat zo veel mogelijk wapens in beslag worden genomen;
dat daarmee het veiligheidsgevoel in het publieke domein
wordt bevorderd;
dat het derhalve wenselijk is dat de officier van justitie in staat
wordt gesteld om in het aan te wijzengebied de uitoefening van de
controlebevoegdheden als bedoeld in de artikelen 50, derde lid, 51, derde lid, en 52,
derde lid, van de Wet wapens en munitie te gelasten;
dat de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van
wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het
onderhavige geval zwaarder wegen dan het belang van bescherming van de
persoonlijke levenssfeer van individuele burgers;
dat het uitoefenen van voornoemde controlebevoegdheden in
het aan te wijzen gebied een onderdeel is van een breder handhavingsbeleid ter
vergroting van de leefbaarheid en veiligheid;
dat overige maatregelen die in het bewuste gebied zijn
genomen, waaronder acties op het terrein van handhaving, intensieve surveillances en
strafrechtelijke handhaving van overtredingen van de Algemene Plaatselijke
Verordening Beverwijk 2019 en het Wetboek van strafrecht, onvoldoende effect
sorteren;
dat het aanwijzen van dit gebied als veiligheidsrisicogebied
zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in het algemeen en de veiligheid in de
aangewezen gebieden in het bijzonder;
dat de verwachting bestaat dat een aanwijzing van deze
gebieden voor een periode tot 3 januari 2021 noodzakelijk zal zijn om het risico van
(vuur)wapenbezit en -gebruik terug te kunnen dringen;
dat de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied
proportioneel wordt geacht in relatie tot het beoogde legitieme doel;

gelet op het bepaalde in artikel 2:76 van de Algemene Plaatselijke Verordening
Beverwijk 2019 en artikel 151b van de Gemeentewet;
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BESLUIT
1. Het gebied dat wordt omsloten overeenkomstig het op het bij dit besluit
behorende bijlagen gemarkeerde gebieden en met inbegrip van alle daarbinnen
gelegen openbare wegen en voor publiek openstaande gebouwen met
bijbehorende erven, tot en met 3 januari 2021 om 23.59 aan te wijzen als
‘veiligheidsrisicogebied’ in de zin van artikel 151b Gemeentewet jo. artikel 2:76
Algemene Plaatselijke Verordening Beverwijk 2019;
2. Te bepalen dat deze gebiedsaanwijzing op 24 december 2020 om 15 uur in
werking treedt.

Beverwijk, 24 december 2020
De burgemeester voornoemd,

drs. M.E. Smit
Bijlage:
1. Veiligheidsrisicogebied Belgiëlaan/Broekpolder
2. Veiligheidsrisicogebied Centrum
Niet eens met het besluit
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een brief schrijven. Zo’n brief heet een
bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet u binnen 6 weken naar de gemeente sturen,
gerekend vanaf één dag nadat het besluit is verstuurd of overhandigd. U richt het
bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Beverwijk, Postbus 450, 1940 AL Beverwijk. U kunt alleen een bezwaarschrift schrijven
als het besluit gevolgen voor u heeft.
Wat schrijft u in ieder geval in het bezwaarschrift?
•
Uw naam
•
Uw adres
•
De datum
•
Uw handtekening
•
Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
•
Een uitleg waarom u bezwaar maakt.
Voorlopige voorziening aanvragen
Als u bezwaar maakt, blijft het besluit geldig. Kunt u aantonen dat het besluit meteen
grote gevolgen voor u heeft? Dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een
voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter kan dan beslissen dat het besluit nog
niet mag ingaan. Dit mag alleen als u al bezwaar hebt gemaakt. Wilt u een voorlopige
voorziening aanvragen? Stuurt u dan een brief naar de Voorzieningenrechter van de
rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Zo’n
brief heet een verzoekschrift.
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Wat schrijft u in ieder geval in het verzoekschrift?
•
Uw naam
•
Uw adres
•
De datum
•
Uw handtekening
•
Een uitleg waarom u verzoekt om een voorlopige voorziening
•
Bij het verzoekschrift moet u ook een kopie van het bezwaarschrift meesturen.
Het aanvragen van een voorlopige voorziening is niet gratis. U moet griffierecht betalen.
Wilt u hier meer over weten? De griffier van de rechtbank kan u meer informatie geven.
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BIJLAGE I
Aangewezen gebieden (Belgielaan e.o / Broekpolder) ten aanzien van het
aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebied d.d. 24 december 2020 t/m 4 januari
Belgielaan e.o / Broekpolder
- Noord: Laan van Broekpolder.
- Oost: Duke Ellingtonlaan, Stroomwal
- West: Beneluxlaan, Belgielaan
- Zuid: Laan der Nederlanden, De Meerlanden, Toon Hermanslaan, JP
Pissuislaan

Het veiligheidsgebied heeft betrekking op de blauwe lijnen. Het andere deel is
grondgebied Heemskerk.
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BIJLAGE II
Aangewezen gebieden (Centrum) ten aanzien van het aanwijzingsbesluit
veiligheidsrisicogebied d.d. 24 december 2020 t/m 4 januari
Centrum
- Noord: Velserweg, Koningstraat
- West: Halve Maan
- Zuid: Wijckermolen, Spoorsingel
- Oost: Peperstraat, Breestraat, Schans
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