
De Burgemeester van Maastricht

Overwegende,

dat de gemeenteraad hem bij besluit van 21 januari 2003 de bevoegdheid heeft gegeven om bij verstoring van de 
openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, een 
gebied, met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, 
met inbegrip van het daarin gelegen openbare water, aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied;

dat uit de Veiligheidsmonitor voor de gemeente Maastricht blijkt dat een groot gedeelte van de burgers zich 
onveilig voelt;

dat deze onveiligheidsgevoelens onder meer samenhangen met het grote aantal buitenlandse drugstoeristen dat 
de stad bezoekt, 

dat bij een deel van deze drugstoeristen in het verleden bij fouilleeracties wapens zijn aangetroffen;

dat  regelmatig in de Maastrichtse horeca, dan wel in de directe nabijheid daarvan, incidenten plaatsvinden die 
politieoptreden noodzakelijk maken;

dat er op dit moment veel overlast is van groepen bewoners in Wittevrouwenveld, Nazareth en Limmel;

dat deze groepen gebruik maken van wapens;

dat in het bestaande veiligheidsrisicogebied wel Wittevrouwenveld is opgenomen, maar niet Limmel en  Nazareth;

dat het noodzakelijk is ter handhaving van de openbare orde om deze buurten wel aan te wijzen;

dat er overleg gevoerd is met de Officier van Justitie en dat deze heeft ingestemd met dit besluit;

gelet op artikel 2.9.1. van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Maastricht (APV):

Besluit:

Het veiligheidsrisicogebied dat bestaat uit

1a. binnen de gemeente Maastricht een gebied dat begrensd wordt door de volgende wegen, met inbegrip van 
die wegen en daaraan grenzende trappen, portieken e.d, alsmede de in dit gebied gelegen voor het publiek 
openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, met inbegrip van het daarin gelegen openbare water:

de Noorderbrug, de Frontensingel, de Statensingel, het Koningin Emmaplein, de Hertogsingel, het Tongerseplein, 
de Prins Bisschopsingel inclusief de Hubertuslaan richting de Luikerweg tot en met de kruising Aylvalaan-Pater 
Lemmensstraat, de John F. Kennedybrug, de John F. Kennedysingel, het Europaplein, de Sibemaweg in 
noordelijke richting ter hoogte van het Europaplein, de Mockstraat, de Bergerstraat, de Oostermaasweg, de 
Terblijterweg in westelijke richting, de Markies van Ledestraat, de Stadionweg, de Marathonweg in westelijke 
richting ter hoogte van de A2, de President Rooseveltlaan in zuidelijke richting tot aan de Viaductweg en de 
Viaductweg.

1b. binnen de gemeente Maastricht de volgende toegangswegen, met inbegrip van die wegen en daaraan 
grenzende trappen, portieken e.d, alsmede de in dit gebied gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en 
daarbij behorende erven:

richting België:
- de Bosscherweg tot aan de Belgische grens, 
- de Cabergerweg, de Carl Smulderssingel, de Brusselseweg tot aan de Belgische grens, 
- de Annalaan,de Dokter van Kleefstraat, de Via Regia tot aan de Belgische grens, 
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- de Tongerseweg tot aan de Belgische grens, 
- de Cannerweg (inclusief het verbindingsgedeelte van de Bieslanderweg) tot aan de Belgische grens 
- de Maasboulevard tot aan de Belgische grens 

richting Eijsden:
- de Limburglaan, Hoge Weerd tot aan de grens met de gemeente Eijsden,
- de A2 in zuidelijke richting vanaf het Europaplein (inclusief de daarbij behorende op- en afritten 55 en 

56) tot aan de grens met de gemeente Eijsden, 
richting Margraten:

- de Akersteenweg tot aan de grens met de gemeente Margraten
richting Valkenburg a/d Geul:

- de Bergerstraat vanaf de Oostermaasweg tot aan de grens met de gemeente Valkenburg a/d Geul,
richting Meerssen:

- de A2/A79 in noordelijke richting vanaf de Viaductweg (inclusief de daarbij behorende op- en afritten) tot 
aan beider grens met de gemeente Meerssen,

- de Meerssenerweg, Mariënwaard, Kruisdonk tot aan de grens met de gemeente Meerssen,
- de Willem Alexanderweg, Galjoenweg, Fregatweg tot aan de grens met de gemeente Meerssen.

Aan te vullen met:

1c. binnen de gemeente Maastricht een gebied dat begrensd wordt door de volgende wegen, met inbegrip van 
die wegen en daaraan grenzende trappen, portieken e.d, alsmede de in dit gebied gelegen voor het publiek 
openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, met inbegrip van het daarin gelegen openbare water:

Noorderbrug , Borgharenweg, Ankerkade, Galjoenweg, Fregatweg, Hoekerweg, Limmerderweg, Meerssenerweg, 
voetpad natuurgebied tot aan A2, dan in zuidelijke richting tot aan de Stadionweg/Marathonweg

2. De aanwijzing als bedoeld onder 1c  te laten gelden voor de periode tot en met 26 september 2011.

3. Dit besluit in werking te laten treden met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Maastricht, 23 augustus  2011

De Burgemeester van Maastricht,

O. Hoes

Bekendgemaakt: de Ster, 2 september 2011
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Inwerkingtreding:  3 september 2011 
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