one.

BEVEL T E R HANDHAVING VAN DE OPENBARE ORDE
( E X ART. 175 G E M E E N T E W E T )
De burgemeester van de gemeente Teylingen,
Overwegende dat;
-

Vanaf 30 juni 2015 een ieder vla Facebook opgeroepen wordt om op
zondag 23 augustus 2015 rond 14.00 uur bij het strandje op 't Joppe in
Warmond te komen om 'Floating Party 2.0.' bij te wonen;

-

Voor de 'Floating Party 2.0.' geen vergunning is aangevraagd en de
organisator van dit feest onbekend is;

-

Voornoemde 'Floating Party' en de wijze van aankondigen op grond van
ervaringen bij voorgaande 'social media e v e n t s ' , wordt aangemerkt als
een feest met een verhoogd risico voor de openbare orde;

-

Uit de Facebook pagina blijkt dat deze oproep via de sociale media een
groot bereik heeft en een groot aantal sociale mediagebruikers heeft
aangegeven de 'Floating Party 2.0.' bij te wonen;

-

Uit de Facebook pagina is gebleken dat het sentiment provocerend van
karakter is, aangezien wordt aangegeven 'nodig al je vrienden uit, dan
gaan we straks geschiedenis
schrijven'.

-

Tijdens het Leedeconcert in Warmond (21-6-2012) al eerder de openbare
orde is verstoord en de handhaving van politie hieromtrent al tot een
gewelddadig treffen heeft geleid;

-

Dit evenement een groot risico vormt voor de openbare orde- en
veiligheid, aangezien het plaatsvindt op het water (met een max.
waterdiepte van 50 meter), hierbij een grote groep mensen aanwezig zal
zijn, opgeroepen wordt alcoholhoudende drank mee te nemen, en dit in
combinatie met motor- en opblaasboten.

-

In de praktijk is gebleken dat deze boten tegen elkaar aan gaan liggen en
zo een drijvend eiland gaan vormen met alle mogelijke risico's van dien en
dit tegelijkertijd de toegankelijkheid voor de hulpdiensten belemmert dan
wel onmogelijk maakt.

-

Gelet op het bovenstaande er hierdoor ernstige vrees is voor verstoring
van de openbare orde op de plaatsen waar bezoekers van 'Floating Party
2.0.' zich begeven;

-

Dat de dreiging voor verstoring van de openbare orde op de dag zelf een
dusdanig karakter heeft aangenomen dat van 'ernstige verstoring' van de
openbare orde moet worden gesproken;
Onder 'ernstige verstoring' wordt in dit verband verstaan: er is vrees dat
bezoekers van 'Floating Party 2.0.' met elkaar of met niet-deelnemers

en/of de politie in conflict raken, dan wel vernielingen zullen aanrichten,
dan wel het openbare leven in ernstige mate zullen verstoren dan wel
onmogelijk maken, danwel slachtoffers/gewonden kunnen vallen;
-

Het ter voorkoming van ernstige wanordelijkheden noodzakelijk is om
degenen die kennelijk de bedoeling hebben met 'Floating Party 2.0.' de
openbare orde te verstoren, te weren uit het gebied waar bezoekers zich
bevinden en/of waar zich ongeregeldheden plaatsvinden;

-

Dat het daarom noodzakelijk is maatregelen te treffen ter voorkoming van
bedoelde ernstige wanordelijkheden;

-

Dat de beschikbare juridische instrumenten ontoereikend zijn om bedoelde
wanordelijkheden te voorkomen en/of tegen te gaan;

-

Dat het met het oog hierop noodzakelijk is in afwijking van en in
aanvulling op de bestaande wettelijke voorschriften een regeling vast te
stellen die hierin kan voorzien;

Dat op 18 augustus 2015 afstemming heeft plaatsgevonden met de officier van
justitie en de teamchef van de politie, alvorens tot dit bevel o v e r t e gaan;
gelet op artikel 175 van de Gemeentewet;

Beveelt:
Een ieder, m.u.v ambtenaren in uitoefening van zijn/haar functie , die zich
manifesteert als bezoeker van de 'Floating Party 2.0.' of waarvan anderszins door
kleding, uitrusting, gedragingen of uit andere informatie duidelijk is dat zij
bezoekers zijn van het event en/of waarvan op grond van gedragingen of andere
tekenen kan worden afgeleid dat zij zich in de omgeving op en aan de
Kagerplassen in Warmond (zoals aangegeven op operationele informatiekaart
'Floating Party 2.0.'), onder andere inhoudende 'T Joppe, de Leede, de
Warmonderleede, de Laeck, de Zijl, het eiland Koudenhoorn, eiland de Strengen
en Tengnagel bevinden met het kennelijke doel de openbare orde te verstoren
en/of daartoe aan te zetten, welke intentie bijvoorbeeld kan blijken uit
gedragingen, uitlatingen, kleding, uitrusting, aanwezigheid op een bepaalde
plaats, aanwezigheid in een bepaalde groep (boten) of meegevoerde
voorwerpen, zoals drank, opblaasboten en -dieren e.d.:
1. Is verplicht zich op eerste aanzegging van de politie in de richting te
begeven die door de politie wordt aangegeven dan wel zich te verwijderen
en verwijderd te houden ult een gebied dat de politie aangeeft dan wel
afgezet heeft of aan het afzetten is, dan wel zich te verwijderen en
verwijderd te houden uit de gemeente Teylingen.
2. Is het verboden-zowel in de reeds door het college op grond van artikel
2:48 van de Algemene Plaatselijke Verordening aangewezen gebieden als
in de niet aangewezen gebieden- om alcoholhoudende drank te vervoeren
o f t e nuttigen of aangebroken of gesloten flessen, blikjes en dergelijke met
alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

3. Is het verboden om toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben.
4. Is verplicht om stoffen, zoals drugs, of goederen die hij'/zij bij zich heeft of
vervoert of waarvan op een of andere wijze vermoed kan worden dat deze
zijn meegebracht op de openbare orde te verstoren, deze op eerste
aanzegging van de politie over te dragen aan de politie.
Wanneer personen woonachtig zijn in het gebied dat door de politie is afgezet,
dan wel afgezet wordt dan wel als niet te betreden wordt aangegeven of wier
aanwezigheid in dat gebied om dringende redenen noodzakelijk is, mogen zij
alleen de kortste weg volgen om hun huis te bereiken. Dit op aanwijzingen van
de politie.
Dit bevel is geldig van zondag 23 augustus 2015, van .lL\.:r:.
tot
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uur

uur.

De burgemeester van de gemeente Teylingen,
Voorhout, 23 augustus 2015,

I^TévFTC.G.J. Breuer

Het niet voldoen aan dit bevel is een misdrijf
Strafrecht.

op grond van artikel 184 van

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na
verzenddatum/uitreiking bezwaar maken bij de burgemeester van Teylingen,
Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout.
Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam, adres,
dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het
bezwaar moet bevatten. Een kopie van het besluit waartegen het bezwaar zich
richt moet worden meegezonden. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de
president van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus
20302, 2500 EH Den Haag, worden verzocht om met betrekking tot het besluit
een voorlopige voorziening te treffen.

