Spoedaanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebied op basis van artikel 174b
Gemeentewet
DE BURGEMEESTER VAN NOARDEAST-FRYSLÂN,
gehoord het advies van de teamchef van de politie Basisteam Noordoost-Fryslân en in
afstemming met de Officier van Justitie in de lokale Driehoek als bedoeld in artikel 13
van de Politiewet op 31 december 2021.
OVERWEGENDE

▪

dat de afgelopen dagen bij de politie informatie is binnengekomen op basis waarvan
aangenomen kan worden dat er ongeregeldheden en wanordelijkheden kunnen
ontstaan in de omgeving van Anjum, Ferwert en Marrum zoals confrontaties tussen
groepen, confrontatie met de politie, vernielingen, het afsteken van zwaar vuurwerk,
vechtpartijen, etc.

▪

dat de politie op 30 december 2021 meerdere malen handhavend heeft moeten
optreden in Anjum en Ferwert en daarbij zijn brandweer en politiefunctionarissen in
functie bekogeld;

▪

dat relschoppers in Anjum op 30 december 2021 de confrontatie zijn aangegaan met
de politie waarbij door de relschoppers zwaar vuurwerk is gebruikt;

▪

dat ook in andere plaatsen in het land jongeren zich in aanloop naar de jaarwisseling
tegen politie en andere hulpverleners hebben gekeerd waarbij zwaar vuurwerk is
gebruikt;

▪

dat het afsteken van zwaar vuurwerk in combinatie met samenscholingen gevaar
kunnen opleveren voor andere omwonenden en voorbijgangers;

▪

dat dit verder heeft geleid tot aantasting van het veiligheidsgevoel bij bewoners van
de betreffende wijken en grote maatschappelijke onrust;

▪

dat derhalve geconcludeerd moet worden dat er een ernstige vrees bestaat voor het
ontstaan van ernstige wanordelijkheden in binnen de bebouwde kom van zowel
Anjum, Ferwert en Marrum;

▪

dat bij ernstige vrees voor het ontstaan van verstoring van de openbare orde door de
aanwezigheid van wapens, de burgemeester in een onvoorziene spoedeisende
situatie een gebied voor ten hoogste twaalf uur kan aanwijzen als
veiligheidsrisicogebied;

▪

dat gelet op de situatie waarin (potentiële) relschoppers zich door de aangewezen
gebieden (kunnen) begeven en het overleg met de officier van justitie;

Gelet op artikel 174b, eerste lid van de Gemeentewet

BESLUIT
1.
De gebieden, zoals aangegeven op bijgevoegde kaarten, aan te wijzen als
veiligheidsrisicogebied met ingang van vrijdag 31 december 2021 om 21:45 uur tot
zaterdag 1 januari 2022 om 09:45 uur.
Het onderhavige besluit is genomen op 31 december 2021 om 21:45 uur
uur en bekendgemaakt op de gemeentelijke website
Dokkum, 31 december 2021, 21:45 uur
De burgemeester van Noardeast-Fryslân,

mr. J.G. Kramer

