De Voorzitter van de Veiligheidsregio Flevoland,

Overwegende:
-

dat op 12 april 2020 door de burgemeester van Almere het verzoek is gedaan tot
gedeeltelijke afsluiting van de Vlonderweg en Hameiweg, volledige afsluiting van de
Blokkenmatweg en een afsluiting vanaf het Wout Wagmanspad richting de Blokkenmatweg
om de toegang tot een braakliggend veld ten Noorden van de Blokkenmatweg te
verhinderen in verband met verboden samenkomsten om gezamenlijk een activiteit te
verrichten;

-

dat uit de constateringen van de toezichthoudende diensten op 11 april 2020 en 12 april
2020 is gebleken dat in de gemeente Almere sprake is van het ontstaan van meerdere
samenkomsten met 30 tot 150 personen om gezamenlijk te crossen met motoren of als
toeschouwer van deze activiteit aanwezig te zijn op het braakliggende veld ten Noorden van
de Blokkenmatweg.

-

dat het onwenselijk is om in verband met het tegengaan van verspreiding van het
coronavirus het ontstaan van samenkomsten om gezamenlijk te crossen met motoren of als
toeschouwer aanwezig te zijn te laten voortduren;

-

dat enkel door het gedeeltelijk afsluiten van de Vlonderweg en Hameiweg, volledig afsluiten
van de Blokkenmatweg en een afsluiting vanaf het Wout Wagmanspad richting de
Blokkenmatweg in Almere het risico op verdere verspreiding van het coronavirus op de wijze
hierboven bedoeld kan worden voorkomen;

-

dat het afsluiten vanwege het spoedeisend belang ervan door mij is gelast
bij mondelinge aanwijzing op 12 april 2020 om 20.51 uur.

-

dat het van belang is deze mondelinge aanwijzing zo spoedig mogelijk op schrift te stellen;

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

Besluit:
1 . Het in de gemeente Almere gelegen braakliggende veld ten Noorden van de Blokkenmatweg, het
afgesloten deel van de Vlonderweg en Hameiweg, de Blokkenmatweg, een en ander zoals
aangegeven op bij dit besluit behorende kaart, aan te wijzen als locatie waarin het verboden is zich te
bevinden.
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2. Dit besluit bekend te maken door plaatsing op de website van de Veiligheidsregio Flevoland.
Dit besluit treedt in werking direct na bekendmaking, dit door middel van plaatsing 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:
- 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 12 april 2020

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Flevoland,

F.M. Weerwind
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Bijlage: Kaart bij besluit afsluiting braakliggend veld ten Noorden van Blokkenmatweg
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