
 

 
Aanwijzingsbesluit Veiligheidsrisicogebied Stein 

 
 
 
De burgemeester van Stein,  
 
Overwegende:  
 

- de politie mij informeert dat de vrees bestaat voor verstoring van de openbare orde 
door aanwezigheid van wapens in Stein voor de komende periode;  

- de politie heeft informatie dat de personen die afgelopen weekend in Stein ernstige 
wanordelijkheden hebben veroorzaakt, dat weer gaan doen  

- dat er afgelopen weekend bij de ernstige wanordelijkheden sprake is geweest van 
geweldgebruik, met vuurwerk n/of wapens  

- dat preventief fouilleren een effectief (preventief) middel is om mensen ertoe te 
bewegen dat ze geen wapens bij zich mogen dragen in de openbare ruimte en er tevens 
aan bijdraagt dat onverhoopt aanwezige wapens in beslag kunnen worden genomen;  

- dat het aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied en het invoeren van preventief 
fouilleren deel uitmaakt van een totaalaanpak met preventieve en repressieve 
maatregelen, waarbij, gelet op de ernstige vrees voor het ontstaan van verstoring van 
de openbare orde, het aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied noodzakelijk wordt 
geacht naast de reeds genomen maatregelen;  

- dat de duur van de aanwijzing en de omvang van de gebieden proportioneel zijn in 
relatie tot het beoogde legitieme doel;  

- dat de aanwijzing van deze gebieden voor de voorgestelde periode noodzakelijk is om 
de inbreuk (alsook het risico) op de openbare orde en het verslechteren van het woon- 
en leefklimaat terug te kunnen dringen;  

 
Gelet op de aard en ernst van het voorgaande doet zich nu een situatie voor als bedoeld in 
artikel 151 b van de Gemeentewet en kan de inzet van het instrument preventief fouilleren 
thans een extra bijdrage leveren aan het optreden daartegen. Gewone rechtsregels bieden 
onvoldoende soelaas. Het aanwezigen van een veiligheidsrisicogebied en het invoeren van 
preventief fouilleren is daarom geboden. Hierbij is ook gekeken naar de vrijheden en belangen 
van de geadresseerden, maar de algemene belangen wegen zwaarder;  
 
Dat het derhalve wenselijk is dat de Officier van Justitie in staat wordt gesteld om in de 
bewuste gebieden de uitoefening van de controlebevoegdheden als bedoeld in de artikelen 50, 
51 en 52 van de Wet wapens en munitie te gelasten (preventief fouilleren)  
 
Dat de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel wordt geacht in 
relatie tot het beoogde legitieme doel  
 



 

besluit vast te stellen:  
 
AANWIJZINGSBESLUIT Veiligheidsrisicogebied Stein  
 
Artikel 1  
Het volgende veiligheidsrisicogebied als bedoeld in artikel 174b van de Gemeentewet aan te 
wijzen:  
het gebied in de gemeente Stein, met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek 
openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, zoals weergegeven op de bijgevoegde 
kaart, aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied als bedoeld in artikel 174b van de Gemeentewet 
van 20 november 2021 21:30 uur tot 22 november 2021 18:00 uur, waar de officier van 
justitie gebruik kan maken van de verruimde bevoegdheden in het kader van de Wet wapens 
en munitie (preventief fouilleren). Het voorgaande vindt toepassing mits de betreffende 
verruimde bevoegdheden worden ingezet ten aanzien van degenen, die kennelijk de openbare 
orde verstoren of dreigen te verstoren;  
 
Artikel 2  
Dit besluit treedt onmiddellijk in werking en wordt aan de Gemeenteraad en de Officier van 
Justitie toegezonden.  
 
Artikel 3  
Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebied Stein  
 
Bijlage: aangewezen gebied aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebied  
 
Aldus vastgesteld door de burgemeester op  
 
De burgemeester,  
 
 
 
Mevrouw M.F.H. Leurs-Mordang  
 
 
Bezwaar  
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van de 
bekendmaking ervan een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.  
 
Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:  
- naam en adres van de indiener  
- datum bezwaarschrift  
- de gronden van het bezwaar  
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.  
 



 

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:  
de burgemeester, t.a.v. de Bezwaarschriftencommissie, postbus 15, 6171 AA te STEIN.  
 
U kunt, indien u een bezwaarschrift bij de burgemeester heeft ingediend, een verzoek om 
voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:  
Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te ROERMOND. Voor een 
dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.  
 
  



 

Bijlage 1: Aangewezen gebied noodverordening 
 


