
 

Aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebied Binnenstad, 

Overstad (gedeeltelijk) & Stationsgebied 

(artikel 2:61 Algemene plaatselijke verordening) 

 

De burgemeester van Alkmaar, 

gehoord hebbende de leden van de Driehoek d.d. 26-01-2021; 

gelet op artikel 151b van de Gemeentewet en artikel 2:61 van de Algemene plaatselijke verordening; 

 

 overwegende: 

• dat uit informatie van de politie van 26 januari 2021 blijkt dat in de Binnenstad, Overstad en het 

Stationsgebied de openbare orde en veiligheid dreigt te worden verstoord;  

• dat dergelijke informatie in de huidige context van de (grootschalige) ongeregeldheden in het land 

zeer serieus wordt genomen;  

• dat een ernstig vermoeden bestaat dat bovenstaande gepaard gaat met het daadwerkelijk gebruik 

van onder meer wapens en zwaar (illegaal) vuurwerk; 

• dat dit zware vuurwerk tevens kan worden aangemerkt als een wapen in de zin van de Wet 

wapens en munitie en daarmee een groot gevaar oplevert voor de openbare orde en veiligheid; 

• dat het aanwijzen als veiligheidsrisicogebied leidt tot het preventief kunnen fouilleren ter plaatse; 

• dat dit preventief fouilleren bijdraagt aan het voorkomen van verstoring van de openbare orde, 

door de aanwezigheid van (vuur)wapens te vinden en in beslag te nemen en door het 

afschrikwekkende effect van deze maatregel zodat zich geen (vuur)wapens in het gebied meer 

zullen bevinden; 

• dat het algemeen belang van handhaving van de openbare orde in dit gebied zwaarder weegt dan 

het belang van de eerbiediging van het privéleven van een persoon, gelet op de aard en de ernst 

van de verstoring van de openbare orde; 

• dat er ook andere maatregelen zijn ingezet om de openbare orde en veiligheid te bewaren 

• zoals extra inzet van politie en handhaving, cameratoezicht, mogelijkheid tot het opleggen van 

verblijfsontzeggingen; 

• dat de burgemeester op grond van artikel 151b Gemeentewet en artikel 2:61 Algemene 

plaatselijke verordening kan besluiten om voor een bepaalde duur een veiligheidsrisicogebied aan 

te wijzen; 

BESLUIT 

1. Het gebied Binnenstad, Overstad & Stationsgebied zoals aangegeven op bijgaande plattegrond 

(bijlage 1) aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied.  

2. Deze aanwijzing van kracht te laten zijn van dinsdag 26 januari 2021 16.30 uur tot woensdag 27 

januari 2021 04.30 uur. 

 

  



 
Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebied Binnenstad, 

Overstad (gedeeltelijk) & Stationsgebied.  

 

Aldus besloten door de burgemeester van Alkmaar op 26 januari 2021. 

 

De waarnemend burgemeester van Alkmaar, 

 

 

 

E.G.M. Roemer 

 

Bijlage: 1 

 

 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na deze bekendmaking schriftelijk en 

gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester van Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar.  

  



 
Bijlage 1 bij Aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebied Binnenstad, Overstad (gedeeltelijk) & 

Stationsgebied d.d. 26-01-2021 

 

 


