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De burgemeester van Loon op Zand
gelezen:
het verzoek om aanwijzing van een veiligheidsrisicogebied van de teamchef basisteam Langstraat
van de politie eenheid Zeeland-West-Brabant, d.d. I oktober 2018
gezien:
de instemming van de officier van justitie 23-10-2018

Overwegende dat
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de politie het verzoek baseert op feiten en omstandigheden waaruit blijkt dat in de door de
politie omschreven gebieden sprake is van verstoring van de openbare orde door de
aanwezigheid van wapens, dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan;
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;
daarmee het veiligheidsgevoel in het publieke domein wordt bevorderd;
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;
het uitoefenen van voornoemde controlebevoegdheden in de bewuste gebieden een
onderdeel is van een breder handhavingsbeleid ter vergroting van de leefbaarheid en
veiligheid;
het aanwijzen van deze gebieden als veiligheidsrisicogebieden zal bijdragen aan het
verhogen van de veiligheid in het algemeen en de veiligheid in de aangewezen gebieden in
het bijzonder;
de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel wordt geacht in
relatie tot het beoogde legitieme doel;
het derhalve wenselijk is dat de officier van justitie in staat wordt gesteld om in het bewuste
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;
het aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied en het invoeren van preventief fouilleren
daarom geboden is;

Gelet op
a

het bepaalde in artikel 2:76 van de Algemene Plaatselijke Verordening Loon op Zand en
artikel 151b van de Gemeentewet;
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Bestuit
om als veiligheidsrisicogebied aan te wijzen voor een periode van donderdag 25 oktober 2018 tot
maart 2019 gedurende deze gehele periode
het gebied zoals geduid op de in bijlage 1 opgenomen plattegrond, althans dat deel van Loon op
Zand dal wordt begrensd door en met inbegrip van (met de klok mee) de van Haestrechtstraat,
Waalwijksebaan, Duinlaan, Horst en alle tussenliggende straten en pleinen.
Dit besluit treedt onmiddellijk in werking en wordt aan de gemeenteraad en de officier van justitie
toegezonden en gepubliceerd op www.overheid.nl

Loon op Zand, d.d.25J0.2018
van de gemeente Loon op Zand
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Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar kosteloos bezwaar tegen maken. U schrijft
dan een bezwaarschrift en stuurt dit naar:
Gemeente Loon op Zand
Postbus 7
51 70 AA Kaatsheuvel
Dit bezwaar dient binnen zes weken na de datum van de verzending van dit besluit door ons te zijn
ontvangen. Het bezwaarschrift moet ten minste het volgende bevatten:
- uw naam en adres;
- de dagtekening;
- de omschrijving van het besluít waartegen u bezwaar maakt;
- de gronden waarop u bezwaar maakt;
- de ondertekening.
Graag een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt meezenden.

lnzage
U kunt het besluit inzien bij de informatiebalie in het Klavier, Anton Pieckplein 1 in Kaatsheuvel of
onl ine raad plegen op www.loonopzand. nl en www.overheid. nl

Voorlopige voorziening
Tegelijkertijd met uw bezwaarschrift kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank ZeelandWest-Brabant, postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.
dient er rekening mee te houden dat aan het aanvragen van voorlopige voorzieningen kosten
verbonden zijn. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de rechtbank Zeeland-WestBrabant te Breda.
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Voor meer informatie over griffierechten kunt u op internet bij de volgende website terecht
http ://www. rechts praak.
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Op de site van de gemeente treft u meer informatie aan over het indienen van bezwaar of beroep
http ://www. loonoozand. nl
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Bijlage aanwijzingsbesluit Veiligheidsrisicogebied van Haestrechtstraat e.o.
Biilaqe

I

geografische duiding veiligheidsrisicogebied

- het gebied dat wordt begrensd door en met inbegrip van (met de klok mee) de van
Haestrechtstraat, Waalwijksebaan, Duinlaan, Horst en alle tussenliggende straten en pleinen

