
Intrekking aanwijzingsbesluit ex. artikel 2.5 van de noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio

IJsselland; Skatepark in het Wezenlandenpark te Zwolle.

De voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland,

Overwegende dat:

 ik op 9 april 2020 op verzoek van de burgemeester van Zwolle op grond van artikel 2.5 van

de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio IJsselland het skatepark in het

Wezenlandenpark te Zwolle heb aangewezen als verboden gebied;

 sinds deze aanwijzing de navolgende redenen aanleiding geven om dit besluit te

heroverwegen;

 Er een versoepeling heeft opgetreden in de noodverordening tav de jeugd tot 13

jaar, deze mogen weer vrij bewegen zonder om te zien naar de anderhalf meter

restrictie. Daarnaast wordt de jeugd en volwassen gestimuleerd ombuiten te

sporten/bewegen;

 Het skatepark voorziet in een lokale sport- en spelvoorziening voor de inwoners van

Zwolle woonachtig in de omgeving van de skatepark;

 Er tekstborden bij het skatepark worden geplaatst met daarop de in acht te nemen

regels;

 De jeugdwerker van stichting Travers periodiek aanwezig is om de aanwezigen te

coachen/ aan te spreken om zich aan de gedragsregels te houden;

 gelet hierop thans geen reden meer bestaat om het skatepark in het Wezenlandenpark te

Zwolle langer aan te wijzen als verboden gebied;

Gelet op het bepaalde in artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio IJsselland.

Gehoord het verzoek van de burgemeester van Zwolle



B E S L U I T

Artikel 1 Intrekking

Het “Aanwijzingsbesluit ex. artikel 2.5. van de noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio IJsselland

van 3 april 2020, Skatepark in het Wezenlandenpark te Zwolle” van 9 april 2020 wordt ingetrokken.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit intrekkingsbesluit wordt bekendgemaakt op de website van veiligheidsregio IJsselland,

www.vrijsselland.nl en treedt per 1 juni 2020 in werking.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit kan aangehaald worden als “intrekking aanwijzingsbesluit ex. artikel 2.5 van de

noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio IJsselland; Skatepark in het Wezenlandenpark te Zwolle”

Zwolle, 28-05-2020

De voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland,

P.H. Snijders

Bezwaar

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken bij

de voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland, Postbus 1453, 8001 BL Zwolle. Hiervoor dient een

bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van

het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten.

Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, postbus

10067, 8000 GB Zwolle, worden verzocht om met betrekking tot het besluit een voorlopige

voorziening te treffen.


