*Z04EE9D9047*
Besluit van de burgemeester van de gemeente Weesp houdende regels omtrent het
sluiten van gebieden en locaties

DE BURGEMEESTER VAN WEESP,
gelet op artikel 58m van de Wet publieke gezondheid;
Overwegende dat,
 er in Nederland, maar ook wereldwijd, een uitbraak van het coronavirus, behorende tot
de groep A van de infectieziekten is en de WHO dit heeft betiteld als een pandemie;
 in verband met deze crisis op 1 december 2020 de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19
in werking is getreden, waarmee een nieuw hoofdstuk is toegevoegd aan de Wet
publieke gezondheid;
 ik op grond van artikel 58m van de Wpg bevoegd ben om de bevelen te geven die nodig
zijn om de naleving van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 58f t/m 58j van de Wpg
op een openbare plaats te verzekeren, indien ik van oordeel ben dat de omstandigheden
op een openbare plaats zodanig zijn dat de daar aanwezige personen het bepaalde bij of
krachtens deze artikelen niet in acht kunnen nemen, of bij ernstige vrees voor het
ontstaan daarvan;
 dat uit de constateringen van toezichthoudende partijen is gebleken dat De Groene Punt
een groot aantrekkende werking heeft op groepen personen (o.a. illegale feesten en
groepen jongeren) waarbij de afstand van 1,5 meter niet in acht zal worden genomen,
waardoor er het gevaar ontstaat op verspreiding van het coronavirus in Weesp;
 de sluiting van gebieden en locaties bijgevolg voldoet aan de eisen van subsidiariteit en
proportionaliteit en noodzakelijk en evenredig zijn;
 de toezichthouders van de gemeente en/of politie belast zijn met de handhaving van
deze bevelen en ter feitelijke uitvoering hiervan aanwijzingen kunnen geven.
Beveelt:
1) 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 58m van de Wpg van de Tijdelijke wet voor eenieder verboden is
zich te bevinden.
2) Een ieder die gedurende de sluiting van de Groene Punt aanwezig is, zich uit dat gebied
te verwijderen en zich verwijderd te houden.
Uitzonderingen:
Bovenstaande bevelen gelden niet voor hulpdiensten en voor personen die door de daartoe
bevoegde autoriteiten zijn ingezet om op deze locaties de orde te handhaven of om
(medische) hulp te verlenen.
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Inwerkingtreding:
Dit bevel treedt in werking op 16 maart 2021 om 00:00 uur en vervalt op 16 juni 2021 om
00:00 uur. Het niet voldoen aan dit bevel is een misdrijf op grond van artikel 184 Wetboek
van Strafrecht.
Bekendmaking:
Dit besluit wordt bekend gemaakt op de website van de gemeente Weesp 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 burgmeester van de gemeente Weesp, p/a Postbus 5099 - 1380 GB Weesp.
Vastgesteld op 15 maart 2021 te Weesp
De burgemeester van Weesp,

B.J. van Bochove
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Bijlage: Locatie De Groene Punt gemeente Weesp
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