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Gebiedsontzegging Feestweek 2017
Tijdens de feestweek bestaat de behoefte om een
gebiedsontzegging op te kunnen leggen aan personen die door
misdraging de openbare orde verstoren of dreigen te verstoren. Op
grond van artikel 2:78 lid 2 van de Apv 2013 is de burgemeester,
onder voorwaarden, bevoegd om gedurende een evenement een
dergelijke gebiedsontzegging te kunnen opleggen.
Tijdens de kermis en feestweek van 2017, conform de beleids- en
tolerantiegrenzen, gebruik te maken van de bevoegdheid ingevolge
artikel 2:78 lid 2 Apv 2013 en aan diegene die tijdens de kermis of
feestweek de openbare orde verstoort, dan wel wanneer een
ernstige vrees bestaat dat de openbare orde verstoord zal gaan
worden, een gebiedsontzegging op te leggen tot 7:00 in volgende
ochtend, voor het gebied op bijgaande kaart met kenmerk INT-1737294.
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Afwijkende sluitingstijden horeca Feestweek 2017
In de Algemene plaatselijke verordening (Apv) zijn de sluitingstijden
voor de horeca vrijgegeven. In het belang van de openbare orde,
leefbaarheid, veiligheid, zedelijkheid of gezondheid of in geval van
bijzondere omstandigheden, kan de burgemeester op grond van
artikel 2:29 Apv afwijkende sluitingstijden vaststellen. Deze
afwijkende sluitingstijden zijn wenselijk tijdens de Feestweek van 9
t/m 12 augustus 2017.
1. In het belang van de openbare orde en leefbaarheid de
navolgende tijdelijke sluitingstijden vast te stellen voor de
horecagelegenheden, gelegen in (de stad) Beverwijk:
* de nacht van woensdag 9 augustus op donderdag 10 augustus
2017 en de nacht van donderdag 10 augustus op vrijdag 11
augustus 2017 02.00 uur;
* de nacht van vrijdag 11 augustus op zaterdag 12 augustus 2017
en de nacht van zaterdag 12 augustus op zondag 13 augustus 2017
03.00;
2. Bij overtreding van de sluitingstijden toepassing te geven aan het
handhavingsarrangement met kenmerk INT-17-37293.

