De Voorzitter van de Veiligheidsregio Flevoland,

Overwegende:
-

dat op 8 april 2020 door de burgemeester van Zeewolde het verzoek is gedaan tot sluiting
van openbare wegen in verband met toenemende parkeerdruk en daaraan gerelateerde
bezoekersstromen/samenscholing;

-

dat uit de constateringen van de toezichthoudende diensten in de periode van 4 tot en met 7
april 2020 is gebleken dat in de gemeente Zeewolde er sprake is van een toenemend gebruik
van de Rassenbeekweg als parkeerplaats, zowel door inwoners uit Zeewolde als daarbuiten,
dit in overwegende mate ten behoeve van bezoek aan het Laakse Strand;

-

dat het onwenselijk is om in verband met het tegengaan van verspreiding van het
Coronavirus bezoekersstromen samen te laten komen;

-

dat door het afsluiten van wegen de samenscholing op de parkeerplaats Rassenbeekweg kan
worden voorkomen met als bijkomend effect een gewenste reducering van het aantal
strandbezoekers.

Gelet op:
Artikel 2.5. eerste lid van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Flevoland van 26 maart
2020.

Besluit:
De in de gemeente Zeewolde gelegen Rassenbeekweg en de Wielseweg, inclusief het tussengelegen
bosgebied, een en ander zoals aangegeven bij dit besluit behorende kaart, aan te wijzen als gebied
waarin het verboden is zich te bevinden.
Dit besluit treedt onmiddellijk in werking na bekendmaking op de website van de Veiligheidsregio
Flevoland.
Bezwaar
Ieder belanghebbende die het niet eens is met dit besluit, kan daartegen een bezwaarschrift
indienen bij de Voorzitter van de Veiligheidsregio, p/a Postbus 501, 8200 AM Lelystad.
Het bezwaarschrift dient binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit te zijn
verzonden. Het bezwaarschrift dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
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- naam, adres, en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
- de reden(en) waarom u bezwaar maakt.
Een ingediend bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen bezwaar is gemaakt.
Als er sprake is van onverwijlde spoed, kan tijdens de bezwaarprocedure een voorlopige voorziening
worden aangevraagd bij:
Rechtbank Midden-Nederland
T.a.v. de Afdeling Bestuursrecht, voorlopige voorzieningen
Postbus 16005
3500 DA Utrecht.
Voor een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Aldus vastgesteld op 8 april 2020.

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Flevoland,

F.M. Weerwind
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Bijlage: Kaart
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