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Wat is de voorgeschiedenis en de concrete aanleiding van de informatie?
Bij de laatste wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Diemen 2015 (verder: APV), in
werking getreden op 9 oktober 2020, heeft u via artikel 2:2 van de APV de burgemeester de
mogelijkheid geboden om een verbod in te stellen tot het dragen van messen en steekwapens op
aangewezen wegen en openbare ruimtes.
Voorts is het via artikel 2:48, tweede lid, van de APV mogelijk voor het college om gebieden aan te
wijzen waar het nuttigen van of bij zich hebben in aangebroken flessen, blikjes en dergelijke van
alcoholhoudende drank verboden is.
De burgemeester en het college hebben gebruik gemaakt van deze bevoegdheden. In deze brief
informeren wij u daarover.
Alcoholverbod
De afgelopen jaren hebben wij, naast enkele evenementenlocaties waar alleen gedurende een
specifiek evenement het verbod geldt, één locatie aangewezen waar het nuttigen van of bij zich
hebben in aangebroken flessen, blikjes en dergelijke van alcoholhoudende drank verboden is. Dit
betrof het winkelgebied Kruidenhof. Vanuit de politie is het verzoek gekomen om nog enkele andere
plekken (permanent) aan te wijzen. Dit zijn locaties waar problematieken met alcohol in de openbare
ruimte nogal eens voorkomt. Wij hebben besloten om de locaties waar de meeste problematieken zijn
ervaren aan te wijzen.
Het nuttigen van alcoholhoudende drank of bij zich hebben in aangebroken flessen, blikjes e.d., leidt
op een aantal specifieke locaties in de gemeente tot een aantasting van de leefbaarheid. Er is sprake
van overlast van/door alcohol in de openbare ruimte maar volgens de politie is het aantal registraties
relatief laag. Dit heeft te maken met de omstandigheid dat er nu op weinig locaties een alcoholverbod
van kracht is. Het effect hiervan is dat een groot deel van de overlastmeldingen waar wel alcohol in
het spel is anders wordt geregistreerd door de politie (bijv. overlast jeugd, overlast zwervers, e.d.).
Gelet op de advisering van de politie is het wenselijk om het nuttigen van alcoholhoudende drank of
het bij zich hebben in aangebroken flessen, blikjes en dergelijke te verbieden op een aantal locaties,
te weten: Rode Kruislaan, winkelgebied Kruidenhof (verruiming), Gruttoplein en Diemerplein, en
stationsgebieden Diemen-Zuid en Diemen-Centrum.
We hebben het winkelgebied Kruidenhof uitgebreid omdat de overlast hier ook buiten het hiervoor
aangewezen gebied blijkt plaats te vinden. Deze uitbreiding hebben we gedaan door Bijlage 3
behorende bij het Integraal aanwijzingsbesluit APV Diemen 2015 opnieuw vast te stellen. Op deze
wijze zorgen we ervoor dat deze bijlage ook geldt voor andere verwijzingen in het Integrale
aanwijzingsbesluit naar dit gebied. Als we dit niet zouden doen zou de onwenselijke situatie ontstaan
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dat voor verschillende de openbare orde verstorende gedragingen nabij het winkelcentrum
verschillende gebieden gelden waar de betreffende verboden van kracht zijn.
In de bijlage hieronder ziet u de kaarten waar de alcoholverboden van kracht zijn. Ook ziet u de oude
kaart behorende bij het winkelcentrum De Kruidenhof.
Op de locaties waar de alcoholverboden gelden zal dit via bebording duidelijk worden aangegeven.
Dit besluit heeft geen effect op (terrassen) van horeca gelegenheden. Daar mag, mits de betreffende
horecagelegenheid beschikt over een Alcoholwet vergunning alcohol worden geschonken en
genuttigd. Voorts is het in de aangewezen gebieden mogelijk om tijdelijk een ontheffing van het
verbod te kennen via een ontheffing krachtens artikel 35 van de Alcoholwet.
Het is wenselijk om het alcoholverbod na één jaar in gezamenlijkheid met de politie te evalueren om
de noodzaak en effectiviteit van het aanwijzingsbesluit te kunnen beoordelen. Hierop kan vervolgens
worden besloten of het aanwijzingsbesluit van kracht zal blijven.
Messen en steekwapens
De burgemeester heeft het volgende aanwijzingsbesluit op grond van artikel 2:2 van de APV
genomen:
1. Het grondgebied van de gemeente Diemen aan te wijzen als gebied in de zin van artikel 2:2
van de Algemene Plaatselijke Verordening Diemen 2015 waar het verboden is om messen,
zwaarden en andere als steekwapens te gebruiken voorwerpen te hebben behoudens de
uitzonderingen dat:
- het verbod niet geldt voor voorwerpen die vallen onder categorieën I, II, III, IV van de Wet
Wapens en Munitie;
- het verbod niet geldt als het bij zich hebben van deze voorwerpen geen gevaar oplevert
voor de openbare orde of veiligheid.
2. Het verbod geldt voor alle openbare wegen en publiek toegankelijke gebouwen.
3. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en loopt af één jaar na de dag van
bekendmaking.
Twee belangrijke aspecten bij dit besluit zijn de uitzonderingen die op het verbod zijn aangegeven en
de beslissing om het besluit eerst de werking van één jaar te geven.
De uitzonderingen op het verbod zijn vooral van belang om ervoor te zorgen dat het artikel geen
ongewenste neveneffecten heeft. Het verbod geldt pas als de openbare orde of veiligheid in gevaar is
of kan komen. Een timmerman moet immers gereedschap bij zich kunnen hebben, een slager kan een
slagersmes bij zich hebben etc. De aard, feiten, gedragingen en omstandigheden van het geval zijn
doorslaggevend of het betreffende mes / steekwapen valt onder de werking van het verbod van de
APV. De reden om vooralsnog de werking van één jaar te geven is gelegen in de omstandigheid dat
na die periode de noodzaak en effectiviteit van het aanwijzingsbesluit kan worden beoordeeld en zal
een evaluatie met de politie plaatsvinden. Vervolgens zal gelet hierop besloten worden of het
aanwijzingsbesluit zal worden verlengd.

Ligt aan de informatie een collegebesluit ten grondslag?
Ja, datum:,

Bijlagen:
Hieronder treft u de gebieden aan die wij hebben aangewezen op grond van artikel 2:48,
tweede lid, behorende bij de APV:
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Bijlage 1 Diemerplein
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Bijlage 2 Gruttoplein
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Bijlage 3 Kruidenhof
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Bijlage 4 Stationsgebied Diemen-Zuid

Bijlage 5 Stationsgebied Diemen-Centrum
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Bijlage 6A Rode Kruislaan
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Hieronder ziet u ter vergelijking de oude Bijlage 3 Gebied winkelcentrum Kruidenhof:
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