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Aanwijzing veiligheidsrisicogebied kern Terneuzen

De burgemeester van de gemeente Terneuzen;
-

-

gelet op artikel 151b van de Gemeentewet in relatie tot artikel 2:76 van de Algemene
Plaatselijke Verordening gemeente Terneuzen;
overwegende dat de gemeenteraad hem ter uitvoering van artikel 151b van de
Gemeentewet door vaststelling van artikel 2:76 van de Algemene plaatselijke verordening
de bevoegdheid heeft verleend bij verstoring van de openbare orde door de
aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, een
gebied, met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en
daarbij behorende erven aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied;
gezien het advies van de teamchef van de politie Terneuzen en de afstemming hierover
met de officier van justitie in de lokale driehoek op 16 en 17 december 2014;
overwegende dat bij hem op basis van ervaringen van voorgaande maanden gegronde
vrees bestaat dat de openbare orde in de kern Terneuzen door de aanwezigheid van
wapens kan worden verstoord;
overwegende dat hij het daarom absoluut noodzakelijk acht dat van 17 december 2014
22.00 uur tot 16 maart 2015 om 22.00 uur een veiligheidsrisicogebied wordt
aangewezen, binnen welk gebied de officier van justitie de bevoegdheden bedoeld in de
artikelen 50, derde lid, 51, derde lid en 52, derde lid van de Wet wapens en munitie kan
toepassen, wat inhoudt dat tegenover een ieder de bevoegdheid kan worden uitgeoefend
om:
• verpakkingen van goederen, met inbegrip van reisbagage;
• vervoermiddelen;
• hem of haar aan zijn kleding,
te onderzoeken op de aanwezigheid van wapens of munitie;

besluit:
1. een veiligheidsrisicogebied, met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek
openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, aan te wijzen in en rond de kern
Terneuzen. Het gebied wordt begrensd door:
a. in het noorden de rivier de Westerschelde
b. in het westen het Kanaal van Gent-Terneuzen tot aan de brug bij Sluiskil,
inclusief het sluizencomplex en busstation Westerscheldetunnel
c. in het zuiden, vanaf de brug bij Sluiskil de N61/N62/N290 tot aan de
Kraagbrug over de Otheense Kreek, doch inclusief de gebouwen en percelen
van Skidome Terneuzen (aan de Zeelandlaan), Biobase (Zeelandlaan) en
B.V. Kanaalkruising Sluiskil (KKS) aan de Koegorstraat 1c
d. in het oosten de Otheense Kreek, de wegen Waterhyacint, Schepenlaan,
Molenweg, Drieweg, Reuzenhoeksedijk, Margarethaweg tot aan de
Westerscheldedijk.
Een en ander zoals aangegeven op bijbehorende tekening.

2. te bepalen dat deze aanwijzing van kracht is vanaf 17 december 2014 22.00 uur tot 16
maart 2015 om 22.00 uur;
3. dit besluit ter openbare kennis te brengen op de gemeentelijke website, door publicatie in
de media en via social media.
Terneuzen, 17 december 2014
De burgemeester van Terneuzen,

J.A.H. Lonink
Ter voldoening aan artikel 151b, lid 5 van de Gemeentewet breng ik dit besluit ter kennis van
de gemeenteraad en de officier van justitie.

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken, door
het indienen van een gemotiveerd bezwaarschrift bij de Burgemeester. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend
en dient tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.
Voorlopige voorziening
Dit besluit blijft gelden tot er is beslist op het bezwaarschrift. Het kan zijn dat dit besluit intussen onherstelbare
gevolgen heeft. Indien onverwijlde spoed dit vereist kunnen belanghebbenden tevens, onder voorwaarde van het
indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
te Middelburg (postbus 5015, 4330KA Middelburg). De voorzieningenrechter kan bijvoorbeeld een regeling treffen
voor de periode dat het bezwaarschrift nog in behandeling is. De indiener van een verzoek om voorlopige
voorziening moet griffierechten betalen.

