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Veel gestelde vragen en antwoorden over het 
veiligheidsrisicogebied Oostappen vakantiepark Droomgaard en 
omgeving 

 
Algemeen 

1. Wat is een veiligheidsrisicogebied? 

Ter handhaving van de openbare orde kan de burgemeester een veiligheidsrisicogebied aanwijzen. 
Een veiligheidsrisicogebied is een gebied dat voor iedereen toegankelijk is, met een hoog risico op 
overtredingen en verstoring van de openbare orde. 

Binnen een veiligheidsrisicogebied kan de officier van justitie de politie opdracht geven tot preventief 
fouilleren. De politie kan dan personen fouilleren zonder dat een concrete verdenking bestaat. 
Daarmee is preventief fouilleren een controlemiddel ter voorkoming van verstoringen van de openbare 
orde of overtredingen in een gebied.  

2. Waarom is het veiligheidsrisicogebied aangewezen? 

 De gemeente Loon op Zand is bezorgd over de situatie op en rondom vakantiepark 
Droomgaard; 

 Eerdere gezamenlijke controles van politie, gemeente, GGD en Stichting Barka leverden 
verschillende overtredingen op. Denk hierbij aan verboden wapen- en drugsbezit en 
overtredingen van het nachtregister, brandveiligheid, huisvesting en ruimtelijke ordening; 

 De politie informeerde de burgemeester ook over verstoringen van de openbare orde en 
gevoelens van onveiligheid bij inwoners; 

 Omwonenden maken zich zorgen over de huisvesting van meer arbeidsmigranten dan is 
toegestaan.  
 

3. Wanneer wordt er preventief gefouilleerd? 

Preventief fouilleren gebeurt niet constant. De politie plant hiervoor acties in. Om begrijpelijke redenen 
kondigt de politie een preventief fouilleren-actie niet aan. 

4. Voor hoe lang? 

Het veiligheidsrisicogebied is aangewezen voor de periode van 25 oktober 2018 tot 1 maart 2019. In 
februari evalueert de burgemeester samen met de politie de situatie. Vervolgens besluit de 
burgemeester op dat moment of het veiligheidsrisicogebied in stand blijft of komt te vervallen. Zodra 
dit besluit genomen is, communiceren we dit via alle gemeentelijke kanalen.  

 
5. Waar vind ik meer informatie? 

Op www.loonopzand.nl/veiligheidsrisicogebied vindt u de meeste actuele informatie.  

6. Ik heb een vraag, waar kan ik terecht? 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Onze adviseur veiligheid, Martijn Verstappen, staat u 

graag te woord. Dit kan via 0416-289111, e-mail m.verstappen@loonopzand.nl of in een persoonlijk 

gesprek. 
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Veiligheid 

1. Is een risicogebied gevaarlijk om te betreden? Kan ik er gewoon nog komen? 
 
Het gebied is niet gevaarlijk, u kunt er gewoon naar toe gaan. U kunt wel gefouilleerd worden als u 
zich in het gebied bevindt. Mocht u dit willen vermijden, dan adviseren wij u om uit het gebied weg te 
blijven.  
 

2. Waarom is niet eerder een veiligheidsrisicogebied aangewezen, toen er overtredingen 
geconstateerd waren? 

De overtredingen hadden op dat moment geen betrekking op de openbare orde. Op dat moment was 
er dan ook geen verzoek van de politie om een veiligheidsrisicogebied aan te wijzen. 

3. Het verzoek van de politie kwam op 1 oktober binnen, waarom is dit besluit niet eerder 
genomen? 

Het aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied doet een burgemeester niet zomaar. De burgemeester 
heeft zich eerst verdiept in alle feiten voordat het besluit werd genomen. Ook stemde haar besluit af 
met de officier van justitie en het college van burgemeester en wethouders. 

4. Wat gebeurt er als het veiligheidsrisicogebied op 1 maart 2019 komt te vervallen? 

De burgemeester evalueert samen met de politie de situatie. Vervolgens besluit de burgemeester op 
dat moment of het veiligheidsrisicogebied in stand blijft of komt te vervallen. 

5. Wat doet de gemeente na 1 maart 2019 om overlast te voorkomen? 
 
Wanneer er na 1 maart 2019 nog overlast plaatsvindt in het gebied, bekijken we welke passende 
maatregelen op dat moment aansluiten bij de overlast. Dit is afhankelijk van de vorm en omvang van 
de overlast. 
 

6. Wat doet de gemeente om onrust te voorkomen? 
 
De politie gaat zorgvuldig met de bevoegdheid voor preventief fouilleren om. Verder zorgt de 
gemeente voor voldoende informatie via alle gemeentelijke kanalen. Ook is de gemeente beschikbaar 
voor een ieder om vragen te stellen of onrust te uiten.  
 

7. Gaat de gemeente nog met de Oostappengroep in gesprek? 
 
De gemeente is doorlopend met de Oostappengroep in contact. Zij zijn op de hoogte van dit besluit. 
 

 

 

  



 

3 
 

Politie 

1. Kan de politie in het hele aangewezen gebied fouilleren? 

Ja, voor de periode van 25 oktober 2018 tot en met 1 maart 2019.  

2. Hoe werkt een preventief fouilleren-actie? 

In een veiligheidsrisicogebied mag de politie iedereen fouilleren. De politie mag personen, voertuigen 
en bagage fouilleren. Het preventief fouilleren is met name gericht op de mensen die zich op- en 
rondom Droomgaard begeven. Fouilleren gebeurt aan het lichaam. De politie mag geen onderscheid 
maken op basis van bijvoorbeeld uiterlijk. Dus iedereen kan worden gefouilleerd. De controles zorgen 
voor enig oponthoud, dat kan vervelend zijn als u haast heeft. We proberen overlast tot een minimum 
te beperken en hopen op uw begrip. 

3. Waarom is het gebied zo groot? 

De nadruk van het fouilleren ligt op- en rondom Droomgaard. Het kan voorkomen dat waar de politie 
op één plek een probleem onderdrukt, het op een andere plek naar boven komt. De politie heeft met 
de aanwijzing van dit gebied mogelijkheden om hierop in te spelen. 

4. Wie worden er allemaal gefouilleerd? 

Iedereen die zich in het gebied bevindt van 25 oktober 2018 en 1 maart 2019. 

5. Wat beschouwt de politie als wapen? Ben ik een multitool of Zwitsers zakmes straks kwijt als 
ik wordt gefouilleerd?  
 
In de Wet Wapens en Munitie staat precies omschreven wat als een wapen wordt beschouwd. Of het 
bezit van een multitool of Zwitsers zakmes strafbaar is, hangt af van de feiten en omstandigheden. Het 
is aan de politie om te bepalen of een dergelijk voorwerp op die plek en onder die omstandigheden als 
een wapen wordt aangemerkt. 
 

6. Vraagt de politie bij het fouilleren naar een identeitsbewijs? 

De politie mag om een identiteitsbewijs vragen als dat nodig is voor het uitoefenen van de politietaak. 
Voor preventief fouilleren is dat niet nodig en zal de politie dus niet om een identiteitsbewijs vragen. 
Als er bij iemand iets verdachts wordt aangetroffen, bijvoorbeeld wapens of drugs, is er natuurlijk wel 
reden om een identiteitsbewijs te vragen en zal de politie dat ook doen. 

7. Wat gebeurt er als de politie over zes maanden niet meer mag fouilleren? 

Het preventief fouilleren evalueren we op effectiviteit, inzet en opbrengst. De burgemeester kan 
besluiten het gebied na 1 maart 2019 weer opnieuw aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied. 

 


