De voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi en vechtstreek,
Overwegende,











dat op 1 juli 2020 de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek van 1 juli 2020
(hierna: ‘de noodverordening’) is vastgesteld;
dat in artikel 2.5, eerste lid, van de noodverordening is bepaald dat de voorzitter van de
veiligheidsregio gebieden en locaties kan aanwijzen waar het eenieder verboden is zich te bevinden;
en dat op grond van artikel 3.1, eerste lid, onder c, van de noodverordening de voorzitter van de
veiligheidsregio (categorieën van) gevallen kan bepalen waarop verboden niet van toepassing zijn;
dat de bevoegdheid om gebieden aan te wijzen kan worden ingezet wanneer in gebieden en op
locaties de maatregel tot het houden van 1,5 meter afstand tussen de daar aanwezige personen niet
in acht wordt genomen, dan wel wanneer de niet inachtneming daarvan dreigt;
dat door de burgemeester van gemeente Weesp het verzoek is gedaan tot het aanwijzen van De
Groene Punt als verboden gebied;
dat uit de constateringen van toezichthoudende partijen is gebleken dat De Groene Punt bij warm
weer een aantrekkende werking heeft op groepen personen waarbij de afstand van 1,5 meter niet in
acht zal worden genomen, waardoor er het gevaar ontstaat op verspreiding van het coronavirus in de
regio;
dat het gebied reeds is gemarkeerd met afzettingen en bebording;
dat enkel door aanwijzing van De Groene Punt als verboden gebied conform artikel 2.5 van de
noodverordening het risico op verspreiding van het coronavirus op langere termijn kan worden
voorkomen.

Gelet op:
-

artikel 176 van de gemeentewet;
artikel 39 eerste lid van de Wet veiligheidsregio’s;
artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gooi en vechtstreek.

Besluit:
Artikel 1 Aanwijzing
De Groene Punt in de gemeente Weesp, omsloten door de Ossenmarkt en de Vecht, zoals gemarkeerd op de
plattegrond in de bijlage, wordt aangewezen als gebied waar het op grond van artikel 2.5, eerste lid, van de
noodverordening voor eenieder verboden is zich te bevinden.
Artikel 2 Uitzondering
Het verbod in artikel 1 is niet van toepassing op personen die belast zijn met het toezicht op de naleving van de
noodverordening zoals genoemd in artikel 4.2 van de noodverordening.
Artikel 3 Bekendmaking
Dit besluit wordt bekend gemaakt op de website van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
(www.vrgooienvechtstreek.nl) en treedt daarmee onmiddellijk in werking. Dit besluit wordt tevens in het

Gemeenteblad van de gemeente Weesp gepubliceerd.

Bezwaar:
Iedere belanghebbende die het niet eens is met dit besluit, kan daartegen een bezwaarschift indienen bij de
Voorzitter van de Veiligheidsregio, p/a Postbus 57 1200 AB Hilversum.

Vastgesteld op 7 juli 2020 te Hilversum

DE VOORZITTER VAN DE VEILIGHEIDSREGIO GOOI EN VECHTSTREEK

P.I. Broertjes

Bijlage
Locatie De Groene Punt gemeente Weesp

