Aanwijzing veiligheidsrisicogebied
Art. 174b Gemeentewet
De Burgemeester van Maastricht
Overwegende dat:


de burgemeester op basis van artikel 174b van de Gemeentewet de bevoegdheid heeft om bij
verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige
vrees voor het ontstaan daarvan, in een onvoorziene spoedeisende situatie een gebied, met
inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij
behorende erven, voor ten hoogste twaalf uur aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied;



momenteel in het kader van de bestrijding van het COVID-19 virus sprake is van een
lockdown en in heel Nederland een avondklok geldt;



gedurende de afgelopen weken veelvuldig sprake is van geweest van demonstraties tegen het
gevoerde (landelijke) beleid;



in verband met demonstraties de afgelopen weken sprake is geweest van verhoogde
waakzaamheid bij politie gelet op de aanzuigende werking die van demonstraties is uitgegaan
op andere groeperingen;



de openbare orde daarmee gedurende de afgelopen periode onder druk heeft gestaan;



er personen zijn die zich verzetten tegen deze strenge maatregelen en via sociale media
oproepen om (groepsgewijs) in opstand te komen tegen het gevoerde beleid;



dit de afgelopen dagen in meerdere steden in Nederland tot ernstige ongeregeldheden heeft
geleid;



op sociale media wordt opgeroepen om naar Maastricht te komen waarbij uit politie-informatie
de verwachting blijkt dat grote groepen mensen mogelijk de openbare orde in Maastricht
willen verstoren en zich daarbij ook mogelijk keren tegen politie, handhaving en hulpverleners;



in diverse (afgeschermde) chatgroepen op sociale media wordt opgeroepen tot grootschalige
ongeregeldheden, openbare ordeverstoringen en vernielingen;



de vrees bestaat voor verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens,
waarbij ook vuurwerk als wapen wordt aangemerkt, dit gelet op het feit dat bij
ongeregeldheden in andere steden politie en hulpverleners zijn bekogeld met vuurwerk;



in de chatgroepen tevens wordt gesproken over mogelijk gebruik van wapens en brandbare
stoffen;



er schade dreigt te worden toegebracht aan voorwerpen in de publieke ruimte;



preventief fouilleren als geschikt middel wordt gezien om wapengebruik terug te dringen dan
wel tijdig te signaleren en in dit geval een extra bijdrage kan leveren in het waarborgen van de
veiligheid in dit gebied;



de politie het gelet op de ernstige vrees voor het ontstaan van een verstoring van de openbare
orde noodzakelijk acht om in het gebied te kunnen fouilleren op de aanwezigheid van wapens
c.q. vuurwerk, aanvullend op andere maatregelen die genomen worden;
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de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten
en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het
individuele belang van burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer);



overleg gevoerd is met de Officier van Justitie en dat deze heeft ingestemd met dit besluit;



gehoord de lokale driehoek;

gelet op artikel 174b van de Gemeentewet:
Besluit:
1. Het gehele grondgebied van de gemeente Maastricht, als aangeduid op de bijgevoegde kaart,
aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied;
2. De aanwijzing als bedoeld onder 1 voor maximaal twaalf uur te laten gelden van 26 januari
18.00 uur tot 27 januari 06.00 uur.
3. Dit besluit na bekendmaking op de website van de gemeente Maastricht in werking te laten
treden op het onder 2 genoemde tijdstip.

Maastricht, 26 januari 2021

J.M. Penn-te Strake
Burgemeester

Voor de goede orde deel ik u, onder verwijzing naar de artikelen 7:1 en 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht,
nog mede dat u, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift
kunt indienen bij de burgemeester van Maastricht.
U kunt tevens, gelet op artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank te Maastricht verzoeken om een voorlopige voorziening in deze.

2

3

