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Aanwijzing veiligheidsrisicogebied 
Art. 151b Gemeentewet jo. 2.9.1 APV Maastricht 
 

De Burgemeester van Maastricht 
 

Overwegende dat: 
 

 de gemeenteraad op grond van 151b van de Gemeentewet de burgemeester de bevoegdheid 
kan verlenen om 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, met inbegrip 
van het daarin gelegen openbare water, aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied; 
 

 de burgemeester op basis van artikel 2.9.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de 
gemeente Maastricht (APV) overeenkomstig artikel 151b van de Gemeentewet 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, kan aanwijzen als 
veiligheidsrisicogebied; 

 

 momenteel in het kader van de bestrijding van het covid-19 virus sprake is van strenge 
maatregelen waarbij sprake is van personen die zich (groepsgewijs) verzetten tegen deze 
maatregelen;  
 

 de openbare orde daarmee gedurende de afgelopen periode onder druk heeft gestaan, 
hetgeen de afgelopen week in meerdere steden in Nederland tot ernstige ongeregeldheden 
heeft geleid; 

 

 zich op 19 november 2021 in de gemeente Rotterdam grootschalige wanordelijkheden c.q. 
openbare orde verstoringen hebben voorgedaan, waarbij zwaar vuurwerk is afgestoken en 
geweld is gebruikt tegen de politie en andere hulpdiensten; 

 

 zich op 20 november 2021 in de gemeenten Stein en Roermond wanordelijkheden c.q. 
openbare orde verstoringen hebben voorgedaan, waarbij tevens zwaar vuurwerk is 
afgestoken; 

 

 in de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek op dit moment een noodverordening van 
kracht is in verband met vrees voor wanordelijkheden; 

 

 in diverse (afgeschermde) chatgroepen, met een bereik van een grote hoeveelheid personen, 
wordt opgeroepen tot grootschalige ongeregeldheden, openbare ordeverstoringen en 
vernielingen in de gemeente Maastricht als alternatieve plek voor ongeregeldheden, specifiek 
benoemd als “rellen” gericht tegen het vuurwerkverbod, de Covid maatregelen en de overheid 
in zijn algemeenheid; 
 

 hierin het Vrijthof in Maastricht als mogelijke locatie wordt genoemd waar gestart is met de 
opbouw van Magisch Maastricht en het binnenplein geheel is afgehekt;  

 

 er schade dreigt te worden toegebracht aan voorwerpen in de publieke ruimte; 
 

 MVV op maandag 29 november 2021 in het Geusseltstadion te Maastricht een betaald 
voetbalwedstrijd tegen Roda JC Kerkrade speelt, waarbij een op 29 oktober 2021 wegens 
wanordelijkheden gestaakte wedstrijd tussen beide clubs wordt uitgespeeld; 

  

 bij die gestaakte wedstrijd met onder meer vuurwerk is gegooid richting personen; 
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 de aanstaande inhaalwedstrijd gelet op de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 zonder 
publiek wordt gespeeld maar desondanks de vrees bestaat voor wanordelijkheden, gelet op 
eerdere ervaringen bij wedstrijden tussen MVV en Roda JC; 
 

 de vrees bestaat voor verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, 
waarbij ook vuurwerk als wapen wordt aangemerkt, dit gelet op het feit dat bij 
ongeregeldheden in andere steden politie en hulpverleners zijn bekogeld met vuurwerk; 

 

 preventief fouilleren als geschikt middel wordt gezien om wapengebruik terug te dringen dan 
wel tijdig te signaleren en in dit geval een extra bijdrage kan leveren in het waarborgen van de 
veiligheid in dit gebied; 

 

 de politie het gelet op de ernstige vrees voor het ontstaan van een verstoring van de openbare 
orde noodzakelijk acht om in het gebied te kunnen fouilleren op de aanwezigheid van wapens 
c.q. vuurwerk, aanvullend op andere maatregelen die genomen worden;  

 

 de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en 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); 

 

 de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel is in relatie tot het 
beoogde legitieme doel; 

 

 overleg gevoerd is met de Officier van Justitie en dat deze heeft ingestemd met dit besluit; 
 

 gehoord de lokale driehoek; 
 
 

gelet op artikel 151b Gemeentewet juncto 2.9.1 van de APV Maastricht: 
 

Besluit: 
 

1. Het gehele grondgebied van de gemeente Maastricht, als aangeduid op de bijgevoegde kaart, 
aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied; 

 
2. De aanwijzing te laten gelden van 26 november 18.00 uur tot 30 november 2021 06.00 uur. 

 
3. Dit besluit in werking te laten treden op 26 november 2021 om 18.00 uur.  

 
 
Maastricht, 26 november 2021 
 

 
 
 
J.M. Penn-te Strake  
Burgemeester 
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Voor de goede orde deel ik u, onder verwijzing naar de artikelen 7:1 en 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht, 
nog mede dat u, binnen zes weken na de dag van verzending/uitreiking van dit besluit, een gemotiveerd 
bezwaarschrift kunt indienen bij de burgemeester van Maastricht.  
 
U kunt tevens, gelet op artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de 
Arrondissementsrechtbank te Maastricht verzoeken om een voorlopige voorziening in deze.  
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