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Aanwijzingsbesluit preventief fouilleren

De burgemeester van Eijsden-Margraten,

gelezen het voorstel aanwijzing veiligheidsrisicogebied van de Politie Limburg, District Maastricht d.d.
10 september 2015;

overwegende,

dat het onderhavige voorstel een vervolg is op de voorstellen d.d. 27 oktober 2007, 30 juni 2008, 25 januari 2009,
3 maart 2009, 30 november 2009, 21 april 2010, 21 november 2010, 1 juni 2011, 3 januari 2012, 6 september
2012, 13 maart 2013 en 9 april 2014;

dat de voorstellen d.d. 27 oktober 2007, 30 juni 2008, 25 januari 2009, 3 maart 2009, 30 november 2009, 21 april
2010,21 november 2010, 12 mei 2011, 3januari 2012, 20 augustus 2012, 13 maart 2013, 15 april 2014 en 10
september 2015, aanwijzing veiligheidsrisicogebied van de Politie Limburg, district Maastricht, feiten en
omstandigheden beschrijven waaruit blijkt dat in het aan te wijzen gebied sprake is van verstoring van de
openbare orde door de aanwezigheid van (vuur)wapens, dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan;

dat de Politie Limburg, district Maastricht, sinds 20 juni 2007 gestart is met een projectmatige aanpak van overlast
veroorzaakt door drugsrunners in Maastricht en omgeving;

dat blijkt dat drugsrunners regelmatig contact (proberen te) maken met dan wel wachten op potentiële
drugskopers op de Rijksweg A2 tussen de Belgische grens en de grens met de gemeente Maastricht. De
gemeente Eijsden-Margraten en wel speci¿ek de kern Eijsden is de eerste Nederlandse gemeente die vanuit
België door drugstoeristen wordt betreden, zijnde de doelgroep die door de drugsrunners wordt gecontacteerd;

dat het leggen van deze contacten ook binnen de gemeenten Eijsden-Margraten op agressieve en
verkeersgevaarlijke wijze gebeurt;

dat hierbij regelmatig gedreigd wordt met (vuur)wapens;

dat bij politiecontroles diverse keren (vuur)wapens zijn aangetroffen;

dat door de aanwezigheid van wapens een ernstige vrees ontstaat voor het verstoren van de openbare orde;

dat uit klachten blijkt dat veel burgers in de gemeente Eijsden-Margraten zich onveilig voelen;

dat deze onveiligheidsgevoelens samenhangen met het grote aantal buitenlandse drugstoeristen en-runners
dat de gemeente bezoekt;

dat de buitenlandse drugstoeristen en -runners de gemeente Eijsden-Margraten eveneens bezoeken via de N598
provinciale weg de Hut-de Planck en de N278 Rijksweg Cadier en Keer;

dat de gemeenteraad van Eijsden-Margraten op grond van het bepaalde in artikel 151b van de Gemeentewet bij
verordening aan de burgemeester van Eijsden-Margraten de bevoegdheid heeft verleend om
veiligheidsrisicogebieden aan te wijzen;
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dat de of¿cier van justitie in een veiligheidsrisicogebied voor een bepaalde tijd en in een bepaald gebied een last
kan afgeven waardoor er in het veiligheidsrisicogebied preventief gefouilleerd kan worden;

dat de burgemeester van Eijsden-Margraten met de hoofdof¿cier van justitie overleg heeft gevoerd over de
aanwijzing als veiligheidsrisicogebied;

dat het uitoefenen van voornoemde controlebevoegdheden in het bewuste gebied een onderdeel is van een
breder handhavingsbeleid ter vergroting van leefbaarheid en veiligheid;

dat het aanwijzen van dit gebied als veiligheidsrisicogebied zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in
het algemeen en de veiligheid in het aangewezen gebied in het bijzonder;

gelet op artikel 2:76 van de Algemene Plaatselijke Verordening Eijsden-Margraten 2015;

BESLUIT

1. aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied:
a. de Rijksweg A2 en de daaraan gelegen parkeerplaatsen, tankstations en op- en afritten vanaf

de Belgische grens tot aan de grens met de gemeente Maastricht in beide richtingen;
b. de Rijksweg in de kern Eijsden;
c. de N598 provinciale weg de Hut-de Planck;
d. de N278 Rijksweg Cadier en Keer

2. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 10 oktober 2015 en geldt voor een periode van zes
maanden.

Eijsden-Margraten, 28 september 2015

De burgemeester van Eijsden-Margraten,

(^ 
Die Akkermans

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u en/of iedere belanghebbende die door dit besluit rechtstreeks in
zr'jn belang is getroffen een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij' de burgemeester van Eijsden-
Margraten, Postbus 10, 6269 ZG Margraten. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes
weken en vangt aan met ingang van de dag, gelegen na de dag van bekendmaking van dit bes/uit.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
1. de naam en adres van de indiener;
2. de dagtekening;

een omschnjving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
de gronden van het bezwaar.:K

H

Voorts kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de
voorzieningenrechter van de rechtbank te Maastricht, sector bestuursrecht, postbus 1988, 6201 BZ Maastricht,
verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen, indien onvenrvijlde spoed, gelet op de betrokken belangen,
dat vereist. Het vragen van een voorlopige voorziening is alleen mogelijk indien u binnen de genoemde tennijn
ook een bezwaarschrift indient.


