
 

Pagina 1 van 3 
 

 

 

Aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebied Alkmaar centrum  

(Artikel 2:53 Algemene plaatselijke verordening) 

 

 

De burgemeester van Alkmaar, 

kennis genomen hebbende van de brief van de teamchef van politie basisteam Alkmaar van  

26 februari 2022; 

gehoord hebbende de leden van de driehoek d.d. 26 februari 2022; 

gelet op artikel 151b van de Gemeentewet en artikel 2:53 van de Algemene plaatselijke verordening; 

 

 overwegende: 

• dat er ernstige vrees is voor openbare ordeverstoringen in het centrum (inclusief Spoorbuurt 

en NS station) van de gemeente Alkmaar op zaterdagavond 26 februari 2022; 

• dat op 19 februari 2022 horecagelegenheid De Overkant aan het Scharlo in Alkmaar door een 

groep van ongeveer 40 personen is overlopen, die daar ernstige vernielingen hebben 

aangericht; 

• dat uit politiecontroles is gebleken dat direct na dit incident ongeveer 20 personen zijn 

gecontroleerd die volgens politiesystemen horen bij de harde kern van Feyenoord aanhangers; 

• dat uit politie-informatie blijkt dat op zaterdagavond 26 februari 2022 een groep van in ieder 

geval 40 harde kern supporters van Feyenoord naar (het centrum van) Alkmaar zal komen; 

• dat op zaterdagavond de horeca in het centrum altijd druk bezocht wordt en er veel mensen 

in het centrum zijn; 

• dat met harde kern supporters een groep hooligans wordt bedoeld die veelal een 

gewelddadige confrontatie zoeken en/of vandalisme plegen; 

• dat incidenten met harde kern voetbalsupporters in het verleden hebben laten zien dat er 

gebruik wordt gemaakt van wapens dan wel gelegenheidswapens; 

• dat er een risico bestaat dat deze voetbalsupporters gebruik maken van zwaar vuurwerk; 

• dat de aanwezigheid van (gelegenheids)wapens, zoals strafbaar gesteld in de Wet wapens en 

munitie en/of zwaar vuurwerk, zoals strafbaar gesteld in het Vuurwerkbesluit een groot gevaar 

oplevert voor de openbare orde en veiligheid;  

• dat er maatregelen noodzakelijk zijn om de openbare orde en veiligheid ter plaatse te 

handhaven; 

• 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 (gelegenheids)wapens/zwaar vuurwerk vast te stellen en in beslag 

te nemen en door het preventieve effect van deze maatregel; 
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• 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 worden ingezet en onderzocht om de openbare orde en 

veiligheid te bewaren zoals extra inzet van politie en handhaving, cameratoezicht, 

gebiedsverboden; 

• dat de burgemeester op grond van artikel 151b Gemeentewet en artikel 2:53 Algemene 

plaatselijke verordening kan besluiten om voor een bepaalde duur een veiligheidsrisicogebied 

aan te wijzen. 

 

BESLUIT: 

1. Het gebied: centrum van Alkmaar, Spoorbuurt en NS station zoals aangegeven op bijgaande 

plattegrond (bijlage 1) aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied. 

2. Deze aanwijzing van kracht te laten zijn van 26 februari 2022 18.00 uur, tot en met 27 februari 

2022, 04.00 uur. 

 

Dit besluit kan worden aangehaald als Aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebied centrum. 

 

Aldus besloten door de burgemeester van Alkmaar op 26 februari 2022. 

 

Mw. drs. A.M.C.G. Schouten 

 

 

 

 

 

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.  
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Bijlage: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


