Aanwijzingsbesluit alcoholhoudende drank
Overwegende dat:
•

het nuttigen van alcoholhoudende drank of bij zich hebben in aangebroken flessen,
blikjes en dergelijke, leidt op een aantal specifieke locaties in de gemeente tot
onacceptabel en hinderlijk gedrag. Dit heeft een negatief effect op de leefbaarheid en
zal effectief aangepakt moeten kunnen worden om de openbare orde & veiligheid in
de gemeente te kunnen handhaven.

•

de politie aangeeft dat het aantal registraties van alcoholoverlast relatief laag is maar
dat dit ook te maken heeft met de omstandigheid dat er nu op weinig locaties een
alcoholverbod van kracht is. Dit leidt ertoe dat een deel van de overlastmeldingen
waar wel alcohol in het spel is anders wordt geregistreerd (bijvoorbeeld
geluidsoverlast, overlast jeugd, overlast zwervers e.d.).

•

Gelet op de advisering van de politie het wenselijk is om het nuttigen van
alcoholhoudende drank of het bij zich hebben in aangebroken flessen, blikjes en
dergelijke te verbieden op een aantal locaties;

•

Het wenselijk is om Bijlage 3 Winkelcentrum De Kruidenhof aangepast (uitgebreid)
vast te stellen. Daarmee wordt het werkingsgebied van alle bepalingen die naar deze
bijlage verwijzen iets uitgebreid. Dit zijn allemaal bepalingen die in brede zin de
openbare orde beschermen. Het is onwenselijk om voor verschillende de openbare
orde verstorende gedragingen nabij het winkelcentrum net van elkaar verschillende
gebieden aan te wijzen.

•

dit aanwijzingsbesluit van kracht is voor onbepaalde tijd na de dag van
bekendmaking;

•

de maatregelen gelet op voorgaande proportioneel is in het kader van het legitieme
openbare orde en veiligheidsdoel.

Besluit
1. De navolgende wegen/weggedeelten van de gemeente Diemen aan te wijzen als
gebied in de zin van artikel 2:48, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke
Verordening Diemen 2015 waar het verboden is op door het college aangewezen
wegen of weggedeelten alcoholhoudende drank te nuttigen of bij zich te hebben in
aangebroken flessen, blikjes en dergelijke:
-

Kermis Diemen Noord: Gruttoplein

-

Kermis Diemen Zuid: Loswal

-

Diemer Festijn: Diemerplein, D.J. den Hartoglaan, openbare ruimte tussen
gemeentehuis en politiebureau en parkeerterrein achter De Omval

-

Loswalfestival: Loswal

-

Winkelcentrum Diemerplein zoals aangegeven op bijlage 1

-

Winkelcentrum Gruttoplein zoals aangegeven op bijlage 2

-

Winkelcentrum De Kruidenhof zoals aangegeven op bijlage 3

-

Stationsgebied Diemen Zuid zoals aangegeven op bijlage 4

-

Stationsgebied Diemen Centrum zoals aangegeven op bijlage 5

-

Rode Kruislaan zoals aangegeven op bijlage 6A
Ten aanzien van evenementen geldt dit verbod gedurende de dagen en tijden zoals
genoemd in de verleende vergunning.

2.

Bijlage 3 Gebied winkelcentrum Kruidenhof wordt opnieuw vastgesteld conform de
bijgevoegde kaart.

3.

Het bestaande aanwijzingsbesluit, onderdeel van het integraal aanwijzingsbesluit
APV Diemen 2015, op grond van artikel 2:48, tweede lid, van de Algemene
Plaatselijke Verordening Diemen 2015, wordt ingetrokken en vervangen door het
onderhavige besluit;

4.

Dit besluit treedt in werking op de dag na haar bekendmaking.

De aanwijzingsbesluiten zijn niet van kracht op:
a. een terras dat behoort bij een openbare inrichting, als bedoeld in artikel 1 van de
Drank- en Horecawet;
b. een andere plaats, niet zijnde een openbare inrichting, als bedoeld onder a,
waarvoor een ontheffing geld krachtens artikel 35 van de Drank- en Horecawet.

Het college van burgemeester en wethouders van Diemen,

T. Kemper
Gemeentesecretaris/algemeen directeur a.i.

E. Boog
Burgemeester

Rechtsbescherming
Met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt, kunnen belanghebbenden hiertegen
bezwaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken.
Wanneer het besluit tot één of meer belanghebbenden is gericht, dan gaat de zes-wekentermijn in op de dag na bekendmaking (=
verzending) van het besluit aan die belanghebbende(n). Het bezwaar kan naar keuze schriftelijk of elektronisch worden ingediend. Wanneer
schriftelijk bezwaar wordt gemaakt, dan dient het bezwaarschrift gestuurd te worden naar postadres: Postbus 191, 1110 AD Diemen.
Verder dient het te zijn ondertekend en tenminste te bevatten:
- de dagtekening,
- naam en adres van de indiener,
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en
- de gronden van het bezwaar.
Zo mogelijk wordt een afschrift van het bestreden besluit meegezonden.
Bij elektronische indiening van het bezwaar is gebruikmaking van het via de gemeentelijke website (www.diemen.nl) beschikbaar gestelde
elektronische formulier verplicht, evenals identificatie van de indiener met DigiD.
De belanghebbende die bezwaar maakt en meent een spoedeisend belang te hebben, kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Amsterdam verzoeken de werking van het besluit te schorsen door het treffen van een voorlopige voorziening. Een verzoek om voorlopige
voorziening dient gericht te worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, postbus 75850, 1070
AW Amsterdam. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
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