Winterswijk, 27 januari 2021.

Aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebied op grond van artikel 174b van de Gemeentewet.
De burgemeester van Winterswijk, gehoord de lokale driehoek, gelet op het bepaalde in artikel 174b
van de Gemeentewet, overwegende dat,















op dit moment door de Covid-19 situatie Nederland zich in een lockdown bevindt;
sinds zaterdag 23 januari 2021 landelijk de avondklok is ingegaan als één van de maatregelen ter
bestrijding van de Covid-19 pandemie;
door de lockdown en avondklok een situatie ontstaat waardoor verveling, onrust en
uitzichtloosheid een grote rol gaan spelen bij een deel van de bevolking;
door de lockdown verschillende personen een uitlaatklep zoeken om deze situatie van verveling,
onrust en uitzichtloosheid een uiting te geven;
zich in diverse plaatsen in Nederland ernstige ongeregeldheden hebben voorgedaan;
op dinsdag 26 januari 2021 signalen zijn ontvangen dat ook in de gemeente Winterswijk zich
ernstige ongeregeldheden zullen gaan voordoen;
daarbij oproepen zijn gedaan om ook wapens mee te nemen en op 27 januari 2021 is
opgeroepen om vuurwerk mee te nemen;
er concrete aanwijzingen zijn of dat ernstig rekening dient te worden gehouden met de
mogelijkheid dat de groep personen de intentie heeft om de openbare orde te verstoren;
op basis hiervan de ernstige vrees bestaat dat door de aanwezigheid van wapens de openbare
orde wordt verstoord;
het derhalve wenselijk is dat de officier van justitie in staat wordt gesteld om in omschreven
gebied de controlebevoegdheden als bedoeld in de artikelen 50, derde lid, 51, derde lid, en 52,
derde lid, van de Wet wapens en munitie te gelasten;
de belangen van de openbare veiligheid, het 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);
op 27 januari 2021 overleg heeft plaatsgevonden met de officier van justitie en de politie, zoals
bedoeld in artikel 151b van de Gemeentewet juncto artikel 13 van de Politiewet 2012;
de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel is in relatie tot het
beoogde legitieme doel;
het aanwijzen van dit gebied als veiligheidsrisicogebied zal bijdragen aan het verhogen van de
veiligheid in het omschreven gebied.

besluit
het gebied, bestaande uit het centrum van de gemeente Winterswijk te Winterswijk, een en ander
zoals aangeduid op bijgevoegde kaart in de bijlage behorend bij dit besluit, krachtens zijn
bevoegdheid op grond van artikel 174b van de Gemeentewet, aan te wijzen als
veiligheidsrisicogebied.

Dat dit besluit in werking treedt op woensdag 27 januari 2021, 18:00 uur en van kracht is tot
donderdag 28 januari 2021, 05:00 uur.
Aldus besloten op 27 januari 2021,

De burgemeester van Winterswijk,

B.J.J. Bengevoord

BIJLAGE behorend bij besluit aanwijzing veiligheidsrisicogebied gemeente Winterswijk,
d.d. 27 januari 2021

