AANWIJZING VEILIGHEIDSRISICOGEBIED
ALBLASSERDAM ARTIKEL 2:76 APV
De BURGEMEESTER van de gemeente ALBLASSERDAM,
gelezen
het verzoek van de teamleiding van het Basisteam Drechtsteden Buiten, Politie Eenheid
Rotterdam om aanwijzing van een veiligheidsrisicogebied in de gemeente Alblasserdam d.d. 2
september 2021 (hierna: het voorstel van de politie);
gezien
de instemming van de Officier van Justitie d.d. 2 september 2021;
overwegende dat;
sinds de gebeurtenissen van 5 augustus 2021 binnen de gemeente Alblasserdam al
tweemaal noodbevelen zijn afgekondigd waardoor de woningen aan de Boezem en de
Merelstraat voor een periode van twee en aansluitend vier weken zijn gesloten;
aanleiding voor het uitvaardigen van het noodbevel en het sluiten van de woningen waren
de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden, de informatie verkregen vanuit de politie,
de ernstige vrees voor een verstoring van de openbare orde en veiligheid voor het
beoogde slachtoffer, aan het slachtoffer nauw verwante personen en de omgeving en het
feit dat uit eerdere gebeurtenissen is gebleken dat de daders extreem geweld niet
schuwen;
sinds de gebeurtenissen, beginnende vanaf 5 augustus, is het dreigingsniveau rondom de
woningen door de politie vastgesteld op 'zeer ernstig';
in nacht van vrijdag 27 augustus op zaterdag 28 augustus is een explosief is afgegaan bij
de woning aan de Boezem in Alblasserdam;
daarnaast een explosief bij de woning aan de Merelstraat in Alblasserdam is gevonden,
welke onschadelijk is gemaakt door de Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD);
tevens in de nacht van zaterdag 28 augustus op zondag 29 augustus brand is gesticht bij
een bedrijf welke is gevestigd aan de Edisonweg in Alblasserdam;
uit het voorstel van de politie feiten en omstandigheden beschrijft waaruit blijkt dat in de
genoemde gebieden sprake is van dreigende verstoring van de openbare orde door de
aanwezigheid en gebruik van (vuur)wapens, waaronder explosieven, dan wel van ernstige
vrees voor het ontstaan en gebruik daarvan;
uit het voorstel van de politie naar voren komt dat gezien de aard en achtergrond van de
incidenten het aanzienlijke risico bestaat dat er vervolgincidenten kunnen plaatsvinden;
het bezit en gebruik van (vuur)wapens groot gevaar oplevert voor de openbare orde en
rechtsorde en dat is gebleken in de periode vanaf 5 augustus dat het gebruik van
(extreem) geweld en middelen niet wordt geschuwd, ook niet wanneer het gaat om reeds
gesloten of verlaten panden;
het dreigingsniveau sinds de eerste gebeurtenissen vanaf 5 augustus onverminderd hoog
is, waardoor acuut overheidsoptreden noodzakelijk is om de openbare orde en veiligheid
te waarborgen;
hierdoor derhalve de dringende maatschappelijke en bestuurlijke behoefte bestaat om
middelen in te zetten waardoor preventief kan worden opgetreden tegen de aanwezigheid
en gebruik van (vuur)wapens;

-

-

-

-

-

preventief fouilleren een effectief middel is om mensen te bewegen geen (vuur)wapens bij
zich te dragen en dat hierdoor eerdere mogelijke strafbare feiten kunnen worden
opgespoord en worden verhinderd;
het derhalve wenselijk is dat de officier van justitie in staat wordt gesteld om in de bewuste
gebieden 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;
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 Alblasserdam 2021 en het
Wetboek van strafrecht, onvoldoende effect sorteren;
de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden, strafbare
feiten en verstoringen van de openbare orde en de bescherming van de gezondheid in het
onderhavige geval zwaarder wegen dan het belang van bescherming van de persoonlijke
levenssfeer van individuele burgers
het aanwijzen van dit gebied als veiligheidsrisicogebied zal bijdragen aan het verhogen
van de veiligheid;
de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel wordt geacht in
relatie tot het beoogde legitieme doel;
BESLUIT

1.

Het volgende gebied aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied als bedoeld in artikel 2:76
van de Algemene Plaatselijke Verordening Alblasserdam 2021:
a. De bebouwde kom (inclusief industrieterreinen) van de gemeente Alblasserdam,
zoals aangegeven op de kaart in de bijlage;
b. De daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende
erven daaronder begrepen.

2.

Dat dit besluit in werking treedt op 2 september om 22:00 uur en van kracht te laten zijn tot
1 oktober 08:00 uur.

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 2 september 2021.

de burgemeester
J.G.A. Paans

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar
maken tegen dit besluit. Het maken van bezwaar dient te geschieden door het indienen van een
bezwaarschrift gericht aan de burgemeester en wethouders van Alblasserdam, Postbus 2, 2950
AA Alblasserdam.
Een bezwaarschrift kan worden ingediend gedurende een termijn van 6 weken na
bekendmaking van dit besluit. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient in ieder
geval het volgende te bevatten:
-

de naam en het adres van de indiener

-

de dagtekening van het bezwaarschrift

-

een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt

-

de gronden van het bezwaar

Als u een bezwaarschrift indient, kunt u, indien u een spoedeisend belang heeft, tevens een
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de sector
bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam. Het adres is: Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.
Voor de inhoud van dit verzoek gelden dezelfde eisen als voor het indienen van het
bezwaarschrift.

Bijlage gebied veiligheidsrisicogebied

