
0
0

1
 

 

 

Gemeente Den Haag Postbus 12600 T 14070 

Spui 70 2500 DJ Den Haag www.denhaag.nl 

Den Haag   

 

  

 

  

 

  

  

Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag 

 
UITREIKEN DOOR POLITIE 
De heer/mevrouw 
adres 

 Ons kenmerk 

  

Contactpersoon 

- 

Dienst 

Bestuursdienst 

Afdeling 

Directie Veiligheid 

Doorkiesnummer 

  

 E-mailadres 

 

 

Datum 

  

 

Onderwerp 

Voornemen gebiedsverbod 

  

Geachte heer/mevrouw naam, 

 

Hierbij deel ik u mede dat ik voornemens ben om aan u een gebiedsverbod op te leggen, omdat u 

structureel overlast veroorzaakt locatie, bijvoorbeeld: “in het centrum en in de omliggende wijken van 

Den Haag”.  

 

Een gebiedsverbod is een herstelmaatregel en heeft als doel de verstoring van de openbare orde door 

overlastgevend gedrag te beëindigen en de kans op nieuwe verstoringen van de openbare orde te 

voorkomen. In uw geval is geconstateerd dat u structureel overlast veroorzaakt opsomming, 

bijvoorbeeld: “onder andere door alcoholhoudende drank op de openbare weg te nuttigen, door het 

zich dronken op de openbare weg te bevinden en door het doen van uw natuurlijke behoefte op de 

openbare weg” in locatie, bijvoorbeeld: “het centrum en in de omliggende wijken van Den Haag”.  

 

Op grond van het beleid ten aanzien van het toepassen van artikel 172a van de Gemeentewet dat is 

neergelegd in de ‘Beleidsregel Wet Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en Ernstige Overlast’, 

wordt bij herhaaldelijke individuele verstoringen van de openbare orde, in beginsel overgegaan tot het 

opleggen van een gebiedsverbod voor de duur van drie maanden. Een gebiedsverbod houdt in dat u 

zich voor een bepaalde tijd niet in een aangewezen gebied mag begeven, zodat de openbare orde in dat 

gebied weer hersteld wordt.  

 

Hieronder licht ik mijn voornemen toe. 

 

Bevindingen 

Op datum ben ik door de politie Eenheid regio, bureau locatie/naam, middels een bestuurlijke 

rapportage geïnformeerd over de structurele overlast die door u wordt veroorzaakt. In de bestuurlijke 

rapportage zijn de volgende registraties opgenomen.  

 

Op datum, omstreeks tijdstip, trof de politie u achtereenvolgens aan op locatie. Beschrijving 

overtreding/overlast, bijvoorbeeld: “U verkeerde in kennelijke staat van dronkenschap en u had een 

aangebroken verpakking met alcoholhoudende drank bij u”. De afdoening, bijvoorbeeld: “De politie 

heeft u hiervoor bekeurd”.  
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Op datum, omstreeks tijdstip, trof de politie u aan op locatie. Beschrijving overtreding, bijvoorbeeld; 

bijvoorbeeld “U nuttigde alcoholhoudende drank op de openbare weg, terwijl dit daar verboden is”. De 

afdoening: bijvoorbeeld “De politie heeft u hiervoor bekeurd”. 

 

Op datum, omstreeks tijdstip, trof de politie u tezamen met vier andere personen, zittend op de 

bankjes op locatie, aan. Beschrijving overtreding/overlast, bijvoorbeeld: “Eén van de personen had een 

geopend blik alcoholhoudend bier in zijn handen”. De afdoening: bijvoorbeeld “Gezien de overlast 

heeft de politie u en de andere personen verzocht het plein te verlaten”. 

 

Op datum, omstreeks tijdstip, ontving de politie een melding dat meerdere personen voor de ingang 

van de Q-park garage bij locatie stonden. Beschrijving overtreding/overlast, bijvoorbeeld: “De 

personen zouden blowen en zich intimiderend gedragen jegens personen die de garage in wilden. Ter 

plaatse trof de politie vlak bij de ingang, zittend op een bankje, vier personen aan. U was één van deze 

personen.” De afdoening, bijvoorbeeld: “De politie heeft u en de andere personen gecontroleerd en 

weggestuurd.” 

 

Op datum, omstreeks tijdstip, beschrijving overtreding/overlast, bijvoorbeeld: “constateerde de politie 

dat u uw natuurlijke behoefte deed op locatie”. De afdoening, bijvoorbeeld: “De politie heeft u hiervoor 

bekeurd”. 

 

Op datum, omstreeks tijdstip, beschrijving overtreding/overlast, bijvoorbeeld: “zagen medewerkers 

van het Team Technisch Toezicht dat u de rechterbuitenspiegel van een voertuig had vernield in 

locatie. Ter plaatse trof de politie u in kennelijke staat van dronkenschap aan. Tevens had u een 

aangebroken verpakking met alcoholhoudende drank bij u”. De afdoening, bijvoorbeeld: “De politie 

heeft u hiervoor bekeurd”. 

 

Op datum, omstreeks tijdstip, beschrijving overtreding/overlast, bijvoorbeeld: “trof de politie u met 

een aangebroken verpakking met alcoholhoudende drank aan op locatie”. De afdoening, bijvoorbeeld: 

“De politie heeft u hiervoor bekeurd”. 

 

Op datum, omstreeks tijdstip, beschrijving overtreding/overlast, bijvoorbeeld: “ontving de politie een 

melding dat een persoon een conflict zou hebben met iemand voor een deur in locatie. Ter plaatse trof 

de politie twee personen aan. U was één van deze personen. U verklaarden beiden geen conflict te 

hebben, maar u was wel op luide toon aan het praten. De afdoening, bijvoorbeeld: “De politie heeft 

gevraagd of u beiden op zachtere toon kon spreken, aangezien u overlast veroorzaakte voor de 

bewoners.” 

 

Wettelijk kader  

Ingevolge artikel 172a, eerste lid, van de Gemeentewet kan ik aan een persoon die individueel of in 

groepsverband de openbare orde ernstig heeft verstoord of bij groepsgewijze ernstige verstoring van de 

openbare orde een leidende rol heeft gehad, dan wel herhaaldelijk individueel of in groepsverband de 

openbare orde heeft verstoord of bij groepsgewijze verstoring van de openbare orde een leidende rol 

heeft gehad, bij ernstige vrees voor verdere verstoring van de openbare orde een bevel geven zich niet 

te bevinden in of in de omgeving van een of meer bepaalde objecten binnen de gemeente, dan wel in 

een of meer bepaalde delen van de gemeente. 

 

Op grond van het beleid ten aanzien van het toepassen van artikel 172a van de Gemeentewet dat is 

neergelegd in de ‘Beleidsregel Wet Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en Ernstige Overlast’, 

wordt bij herhaaldelijke individuele verstoringen van de openbare orde in beginsel overgegaan tot het 

opleggen van een gebiedsverbod voor de duur van drie maanden. 
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Overweging 

Op basis van de bestuurlijke rapportage van de politie van datum stel ik vast dat u structureel overlast 

heeft veroorzaakt in locatie. In dit gebied bevinden zich veel winkels, horecagelegenheden en zijn 

politiek gevoelige objecten gevestigd. U bent vaak met de politie in aanraking geweest in verband met 

de door u veroorzaakte overlast. U houdt zich voornamelijk op in de drukke gebieden en straten van 

locatie.  

 

De overlast die u veroorzaakt bestaat uit opsomming bijvoorbeeld: “het nuttigen van alcoholhoudende 

drank op de openbare weg, dronkenschap op de openbare weg en het doen van uw natuurlijke behoefte 

op de openbare weg in het centrum en de omliggende wijken van Den Haag. Tevens gedraagt u zich 

intimiderend op straat in het bijzijn van willekeurige voorbijgangers.” Door uw handelen veroorzaakt u 

regelmatig verstoringen van de openbare orde. Uit registraties van de politie blijkt dat er diverse 

meldingen zijn van omwonenden en voorbijgangers met betrekking tot uw overlastgevend gedrag.  

 

Verder is uit het bedrijfsprocessensysteem van de politie gebleken dat u meerdere 

registraties/antecedenten heeft, waaronder opsomming.  

 

Gelet op het bovenstaande, stel ik vast dat door uw overlastgevend gedrag de leefbaarheid in de 

omgeving behoorlijk wordt aangetast. Tevens leidt dit gedrag bij de omwonenden en passanten in hoge 

mate tot gevoelens van onveiligheid.  

 

Daarnaast is mij gebleken dat de politie grote inspanning heeft geleverd om een einde te maken aan 

uw overlastgevend gedrag. Zo heeft de politie u aangesproken op uw gedrag en u gewezen op de 

effecten daarvan. Voorts heeft de politie door middel van strafrechtelijke handhaving getracht u ertoe 

te bewegen het overlastgevende en criminele gedrag te staken. Dit alles heeft echter niet tot enig 

resultaat geleid, u blijft hardnekkig volharden in uw gedrag. Ik acht dit volstrekt onacceptabel.  

 

Voornemen 

Gezien het voorgaande heb ik dan ook het voornemen om u, op grond van artikel 172a, eerste lid, van 

de Gemeentewet, een gebiedsverbod op te leggen voor de duur van drie maanden. 

 
Het gebiedsverbod zou dan gelden voor het gebied dat wordt omgeven door de straten: 

 

Opsomming straten. 

 

De gedeelten van deze straten die de grens vormen van het gebied, vallen ook onder het 

gebiedsverbod.  

 

Het gebied staat tevens aangegeven op de bijgevoegde plattegrond.  

 
Zienswijze 

Voordat ik overga tot het opleggen van een gebiedsverbod, stel ik u eerst in de gelegenheid om een 

zienswijze te geven. U kunt hiertoe tot en met datum een schriftelijke reactie geven.  

U kunt uw reactie adresseren aan de gemeente stad, afdeling, onder vermelding van kenmerk: noem 

kenmerk, adres, of mailen naar: mailadres. 

 
  

mailto:gebiedsverboden@denhaag.nl
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Volledigheidshalve moet ik u erop wijzen, dat u, indien u hier de voorkeur aan geeft, ook tot en met  

datum telefonisch kunt reageren. Ik verzoek u hiertoe een afspraak te maken. U kunt bellen naar 

telefoonnummer. 

 

De burgemeester van locatie, 

namens deze, 

 

 

 

naam 
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Voorbeeld kaartje 

 
 

Gebiedsverbod 
 
Opsomming straten 

 

De gedeelten van deze straten die de grens vormen van het gebied, vallen ook onder het 

gebiedsverbod.  
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BEWIJS VAN ONTVANGST 

 

Ondergetekende, de heer/mevrouw naam, verklaart hierbij het voornemen tot het opleggen van 

een gebiedsverbod d.d.     te hebben ontvangen. 

 

Den Haag,  

 

Datum: 

 

Tijdstip uitreiking: 

 

Naam verbalisant: 

 

Kledingnummer verbalisant: 

 

Naam en/of nummer tolk: 

 

Overige gegevens tolk: 

 

 

 

 

………………………………………………………..(handtekening) 

 

naam 


