Aanwijzingsbesluit conform artikel 2:48a Apv: Aanwijzingsbesluit gebieden
lachgasverbod
Burgemeester en wethouders van Etten-Leur;
Overwegende:






dat het op grond van artikel 2:48a van de Algemene plaatselijke verordening EttenLeur 2021 (hierna: Apv 2021) verboden is om op een openbare plaats en in voor
publiek openstaande gebouwen, die deel uitmaken van een door het college
aangewezen gebied, lachgas te inhaleren uit een ballon of enig ander hulpmiddel,
voorbereidingen daartoe te verrichten of al dan niet tegen betaling aan te bieden;
dat het gebruik van lachgas en handelingen die daarmee gepaard gaan op bepaalde
plekken een nadelig effect heeft op de openbare orde en het woon- en leefklimaat;
dat deze plekken in samenwerking met de politie in beeld zijn gebracht;
dat het aanbeveling verdient om voor deze plekken het gebruik, voorbereidingen
daartoe en het al dan niet tegen betaling aanbieden van lachgas te verbieden.

gelet op het bepaalde in artikel 2:48a van de Apv 2021;
Besluiten:
1. Vast te stellen het hierna volgende Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:48a Apv 2021;
2 De volgende gebieden aan te wijzen als gebieden waarop het verbod van artikel 2:48a
Apv 2021 van toepassing is:
 Cruyffcourt + parkeerterrein Hobodreef t.o. Cruyffcourt;
 Multicourt Korte Brugstraat / Plantijnlaan;
 Court Schoenmakershoek Muldersweg / Leurse Dijk;
 Elisabethpark;
 Beatrixpark;
 Geerkade alsmede parkeerterrein Jumbo;
 Vogelaarpark + parkeerplaats Koolmees;
 Hertenkamp Wilhelminalaan;
 Oderkerkpark;
 Kerkwerve;
 Heerma van Vossplantsoen;
 Plantsoen (waarvan het honden uitlaatterrein deel uitmaakt) op de hoek Van
Bergenplein/Kapelstraat en gelegen naast het Heerma van Vossplantsoen;
 Trivium: parkeerplaatsen naast het hotel alsmede de parkeerrotonde voor het hotel
en de parkeerplaats t.o.Trivium 60A;
 Brabantpark skatebaan, K&R strook Stijn Streuvelslaan, Parkeerterrein
Couperuslaan;
 Edward Poppelaan: parkeerterrein bij basisschool d’n Overkant en parkeerterrein
tussen Edward Poppelaan 2 en 4;
 Heilig Hartstraat: parkeerterrein bij basisschool de 4 Heemskinderen;
 Karnsberg: parkeerplaatsen bij basisschool Voortouw;
 Tamboerijn: parkeerplaatsen achter Do-Re-Mi;




Parkeerterrein Hoge Neerstraat/ Olympiade achter speeltuin en nabij Rabobank;
Burchtplein

De exacte begrenzing is vastgelegd op de bij dit besluit behorende plattegrondtekeningen.
Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag waarop het is bekendgemaakt.
Etten-Leur, 20 april 2021
Burgemeester en wethouders,

Dhr. Drs. C. Smits
gemeentesecretaris

Mw. Dr. M.W.M. de Vries
burgemeester

Bezwaar
Tegen dit besluit staat bezwaar open. Vindt u dat het besluit onjuist is, dien dan binnen zes
weken een bezwaarschrift in en stuur dit naar: het gemeentebestuur van Etten-Leur, Postbus
10100,4870 GA Etten-Leur.

