2564-2021

Aanwijzingsbesluit gebiedsontzegging Poppenhare
Coevorden 2021 nr.2
De burgemeester van de gemeente Coevorden
Overwegende, dat
-

-

-

-

in de wijk Poppenhare in Coevorden sinds enige tijd veel overlast is en dat er
rond de jaarwisseling 2020/2021 diverse incidenten hebben plaatsgevonden in
en rond, maar niet uitsluitend, de Jan Steenstraat, de Jozef Israëlsstraat en de
Rembrandtlaan in Coevorden;
dat de overlast bestaat uit onder andere samenscholing door personen die zich
agressief gedragen, die vernielingen plegen waaronder het stichten van
branden en daarbij (zwaar) vuurwerk gebruiken;
er in de betreffende wijk schade wordt toegebracht aan gebouwen, objecten
en aan het openbaar gebied;
er vanwege belangen van bewoners verscherpte veiligheidsmaatregelen
zijn/worden getroffen en het toezicht en beveiligingsniveau is verhoogd, om
onrust, ongeregeldheden en strafbare feiten en/of overtredingen te
voorkomen;
er bij deze ongeregeldheden mede personen betrokken zijn geweest die niet
woonachtig zijn op een adres in de wijk Poppenhare;
de kans aanwezig is deze personen de confrontatie met bewoners zoeken en
op deze wijze, dan wel anderszins, de openbare orde en veiligheid in
Coevorden verstoren;
door dit overlastgevende en ongewenste gedrag de openbare orde en
veiligheid in het gedrang komt;
op basis van informatie van politie, gemeente en belanghebbenden er
aanleiding bestaat om het hierna te noemen gebied aan te wijzen als een
gebied waarin een gebiedsontzegging kan worden opgelegd;
op grond van de beleidsregel gebiedsontzeggingen gemeente Coevorden 2020
het gewenst is een gebied in Coevorden in de wijk Poppenhare aan te wijzen
als gebied waarin aan personen een gebiedsontzegging opgelegd kan worden
in het belang van de openbare orde, ter voorkoming of beperking van overlast,
ter voorkoming of beperking van de aantasting van het woon- en leefklimaat
en/of ten behoeve van de veiligheid van personen of goederen of de
gezondheid of zedelijkheid.
Dat er tijdens de ongeregeldheden op 3 en 4 januari 2021 vanuit de aangrenzende
en aanvullende straten: Jan van Scorelstraat, Jeroen Boschstraat, Rogier van der
Weijdenstraat en Pieter Breugelstraat bleek dat er brandbare materialen naar de
Rembrandtlaan werden gebracht en er samenscholingen plaatsvonden.

Gelet op het bepaalde in artikel 2:78 van de Algemene Plaatselijke Verordening
Coevorden 2020,
BESLUIT:
het hierna te noemen gebied aan te wijzen, zoals bedoeld in artikel 2:78 van de Algemene
Plaatselijke Verordening Coevorden 2020, voor de periode van 5 januari 2021 tot en met 2
april 2021, waarin op de navolgende dagen en tijden een gebiedsontzegging kan worden
gegeven aan overlastveroorzakers.
het gebied in Coevorden:
geheel of deels, zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig
gewaarmerkte situatiekaart de straten Rembrandtlaan, Doctor Picardtlaan, Rubensstraat,
Frans Halsstraat, Pieter Breughelstraat, Rogier van der Weijdenstraat, Willem Marisstraat,
Jozef Israëlsstraat, Jan Steenstraat, Johannes Vermeerstraat, Breitnerstraat, Jan van
Scorelstraat, Jeroen Boschstraat, Rogier van der Weijdenstraat en Pieter Breugelstraat.
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gedurende de volgende tijden:

maandag van 12:00 tot 08:00 uur;

dinsdag van 12:00 tot 08:00 uur;

woensdag van 12:00 tot 08:00 uur;

donderdag van 12:00 tot 08:00 uur;

vrijdag van 12:00 tot 08:00 uur;

zaterdag van 12:00 tot 08:00 uur;

zondag van 12:00 tot 08:00 uur.
De Gebiedsaanwijzing gebiedsontzegging Poppenhare Coevorden 2021 wordt ingetrokken.
Dit besluit kan worden aangehaald als “Gebiedsaanwijzing gebiedsontzegging Poppenhare
Coevorden 2021 nr.2”.
Coevorden, 5 januari 2021
De burgemeester van Coevorden,

J. Huizing
Locoburgemeester
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Situatiekaart behorende bij besluit “Gebiedsaanwijzing gebiedsontzegging Poppenhare
Coevorden 2021 nr.2”

Coevorden, 5 januari 2021
De burgemeester van Coevorden,

J. Huizing
Locoburgemeester

