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AANWIJZINGSBESLUIT VEILIGHEIDSRISICOGEBIED BRUNSSUM
Aanwijzing ex artikel 2:76 APV Brunssum juncto 151b Gemeentewet

DE BURGEMEESTER VAN BRUNSSUM
Gezien het door de chef van het basisteam Heerlen van de politie, eenheid Limburg, alsmede de
Officier van Justitie, arrondissementsparket Limburg, mondeling gegeven advies tot aanwijzing van
een veiligheidsrisicogebied op 30 september 2021;
Gehoord de beraadslaging 30 september 2021, in het ingelaste lokale driehoeksoverleg van de
gemeente Heerlen met de Officier van Justitie en de chef basisteam Heerlen van de politie, eenheid
Limburg;
OVERWEGENDE
dat uit het advies aanwijzing veiligheidsrisicogebied van de chef van het basisteam Heerlen van
de politie blijkt dat op het grondgebied van de gemeente Heerlen en de gemeente Brunssum,
sprake is van een ernstige vrees voor het ontstaan van verstoring van de openbare orde door
aanwezigheid van wapens, zwaar (illegaal) vuurwerk, munitie , explosieven en dergelijke;
dat zij de beweegredenen van het voorstel tot aanwijzing van het veiligheidsrisicogebied in de
lokale driehoek van de gemeente Heerlen tot de hare heeft gemaakt;
dat er sprake is van recente (gewelds)incidenten waarbij explosieven en wapens gebruikt
werden gericht op een pand gelegen aan de Hommerterweg in Hoensbroek (Gemeente
Heerlen);
dat deze incidenten mogelijk in relatie staan tot verschillende ernstige (gewelds)incidenten
elders in het land;
dat niet uitgesloten kan worden dat er nieuwe incidenten gaan plaatsvinden;
dat er gelet op bovenstaande in de omgeving van de Hommerterweg in Hoensbroek sprake is
van een dreiging van ernstige wanordelijkheden waardoor de openbare orde wordt verstoord
en bedreigd;
dat het gewenst is om voor een langere periode maatregelen te treffen ter handhaving van de
openbare orde en ter beperking van gevaar;
dat de (potentiële) dreiging niet met reguliere of specifieke bevoegdheden of voorschriften kan
worden ondervangen;
dat het wenselijk is dat de Officier van Justitie in staat wordt gesteld om in het bewuste gebied
de controlebevoegdheden als bedoeld in de artikelen 50, 51 en 52 van de Wet wapens en
munitie te doen gelasten (lees: preventief fouilleren);
dat de belangen van openbare veiligheid, het onmiddellijk voorkomen van wanordelijkheden en
van 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);
dat de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel is in relatie tot het
beoogde legitieme doel;
dat het inzetten van voornoemde controlebevoegdheden in het bewuste gebied een onderdeel
is van een bredere handhavingsbeleid;

dat het aanwijzen van dit gebied als veiligheidsrisicogebied effectief bijdraagt aan het verhogen
van de veiligheid in het algemeen en de veiligheid in het aangewezen gebied in het bijzonder;
conform artikel 151b, derde lid van de Gemeentewet de aanwijzing niet langer duurt, of het
gebied groter is, dan noodzakelijk voor de handhaving van de openbare orde, alsmede het
zesde lid dat de gebiedsaanwijzing wordt ingetrokken als de ernstige vrees voor verstoring van
de openbare orde is geweken.
Gelet op het bepaalde in artikel 2:76 van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente
Brunssum 2021 juncto artikel 151b Gemeentewet;
BESLUIT
Het gebied* in de gemeente Brunssum, zoals weergegeven op de bijgevoegde kaart, bijlage 1, aan
te wijzen als veiligheidsrisicogebied vanaf:
30 september 2021, 18.00 uur tot 30 oktober 2021, 06.00 uur.
* het gebied in Brunssum wordt begrensd door de Trichterweg, Wijenweg, Schildstraat, Ds.
Boumanstraat, Emmaweg, Cronjestraat (dan langs de gemeentegrens naar de rotonde AkerstraatNoord/Passartweg), Akerstraat-Noord.
De burgemeester van Heerlen eveneens met hetzelfde doel een veiligheidsrisicogebied heeft
aangewezen dat aansluit op voorgenoemd gebied en ter informatie is weergegeven in de tweede
bijlage. Het aangewezen gebied zoals vermeld op bijlage 1 behelst samen met het ruime gebied in
Hoensbroek (Gemeente Heerlen), bijlage 2, het totaalgebied.
Dat dit besluit op 30 september 2021 bekendgemaakt wordt op www.brunssum.nl.
AiHnc uacf-npct-oM Hnnr Hp hiim^rneester op 30 september 2021,
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