AANWIJZING
VEILIGHEIDSRISICOGEBIEDEN
ARTIKEL 2:76 APV

Contactpersoon
Isabella Miog
T (078) 770 45 24
E ice.miog@dordrecht.nl

Datum

11-08-2021

Kenmerk

2021-0092183

De BURGEMEESTER van de gemeente DORDRECHT,

gelezen
het verzoek om verlenging van de aanwijzing van veiligheidsrisicogebieden van de
Teamchef basisteam Drechtsteden Binnen van de Politie eenheid Rotterdam, d.d. 19
juli 2021 (hierna: het voorstel van politie);
gezien
de instemming van de Officier van Justitie d.d. 22 juli 2021;
overwegende
dat het bij dit besluit gevoegde voorstel van politie feiten en omstandigheden
beschrijft waaruit blijkt dat in de genoemde gebieden sprake is van
(aanhoudende) 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;
dat de dringende maatschappelijke behoefte bestaat om tegen bezit en gebruik van
(vuur)wapens 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 dat er tevens
toe bijdraagt dat zo veel mogelijk wapens in beslag worden genomen;
dat daarmee de veiligheid en het veiligheidsgevoel in het publieke domein worden
bevorderd;
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 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;
dat het uitoefenen van voornoemde controlebevoegdheden een onderdeel is van een
bredere aanpak ter vergroting van de leefbaarheid en veiligheid;
dat 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;
dat de verwachting bestaat dat een aanwijzing van deze gebieden voor een periode
van 6 maanden 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;
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gelet op het bepaalde in artikel 2:76 van de Algemene Plaatselijke Verordening
Dordrecht en artikel 151b van de Gemeentewet;
BESLUIT
1.

de volgende gebieden aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied als bedoeld in
artikel 2:76 van de Algemene Plaatselijke Verordening Dordrecht:
Het gebied binnen de wijk Centrum dat wordt begrensd door de straten:
Oranjelaan, Toulonselaan, Burgemeester de Raadtsingel, Havenstraat, Korte
Parallelweg, Wilgenbos, Achterhakkers, Prinsenstraat, Lange Geldersekade,
Engelenburgerbrug, Nieuwe Haven, Kuipershaven, Palingstraat, Boomstraat,
Torenstraat en Noordendijk, de genoemde wegen, oevers en aanwezige
knooppunten van het openbaar vervoer daarbij inbegrepen.
Het gebied binnen de wijk Oud-Krispijn dat wordt begrensd door de straten: Laan
der Verenigde Naties, Diepenbrockweg, Hugo de Grootplein, Hugo de
Grootlaan, Krispijnseweg, de genoemde wegen, oevers en aanwezige
knooppunten van het openbaar vervoer daarbij inbegrepen.
Het gebied binnen de wijk Reeland dat wordt begrensd door de straten:
Noordendijk, Rondweg, Laan der Verenigde Naties, Max Gootelaan, Prof
Waterinklaan, Eemsteynplein, Eemsteynstraat, Krommedijk, Oranjelaan, de
genoemde wegen, oevers en aanwezige knooppunten van het openbaar
vervoer daarbij inbegrepen.
Het gebied binnen de wijk Crabbehof dat wordt begrensd door de straten:
Rondweg, Zuidendijk, Laan der Verenigde Naties en de S.M. Hugo van
Gijnweg, de genoemde wegen, oevers en aanwezige knooppunten van het
openbaar vervoer daarbij inbegrepen.
Het gebied binnen de wijk Stadspolders dat wordt begrensd door de straten:
Rondweg, Provincialeweg, Wantijdijk, Haaswijkweg-Oost, Oudendijk,
Noordendijk, Bildersteeg, de genoemde wegen, oevers en aanwezige
knooppunten van openbaar vervoer daarbij inbegrepen.
Het gebied binnen de wijk Sterrenburg dat wordt begrensd door de straten:
Oudendijk, Stevensweg, Zuidendijk, Schenkeldijk, Wieldrechtse Zeedijk,
Smitsweg en Rondweg, de genoemde wegen, oevers en aanwezige
knooppunten van het openbaar vervoer daarbij inbegrepen.
Bovengenoemde gebieden zijn blauw omlijnd weergegeven op de kaarten die zijn
opgenomen bij het voorstel van politie.
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2. dat dit besluit in werking treedt op 1 september 2021 en van kracht is tot 1
maart 2022.
Aldus vastgesteld te Dordrecht op 11 augustus 2021,

A.W. Kolff

Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na dagtekening
ervan schriftelijk bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft
genomen. U dient uw bezwaarschrift te richten aan:
De Burgemeester, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.
Op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht moet het bezwaarschrift
ondertekend zijn. Verder moet het ten minste bevatten: uw naam en adres, de datum,
de omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van uw
bezwaar. Wilt u ook het telefoonnummer vermelden, waarop u overdag te bereiken
bent?
U kunt uw bezwaar ook digitaal indienen via het formulier op de website van de
gemeente: www.dordrecht.nl/bezwaarmaken.
Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. In
spoedeisende gevallen kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam,
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.
U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Voor de behandeling van het een verzoek om voorlopige voorziening bent u
griffierecht verschuldigd.
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