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Besluit messenverbod Ede Centrum, Indische Buurt en Bennekom
overwegende:
Dat ik ingevolge artikel 2:47 a Algemene Plaatselijke Verordening Ede (APV) , onverminderd het
gestelde in de Wet wapens en munitie, in het belang van de openbare orde plaatsen kan aanwijzen
waar het gedurende een door mij aangewezen periode verboden is: messen of andere voorwerpen
die als steek- of slagwapen kunnen worden gebruikt bij zich te hebben tussen de tijdstippen van
22.00 uur tot 06.00 uur.
dat messen of andere voorwerpen (steek- of slagwapens) als een potentieel risico voor de veiligheid
en gezondheid van de burgers worden gezien;
dat messen of andere voorwerpen (steek- of slagwapens) een risico vormen voor de verstoring
van de openbare orde en veiligheid;
dat de aangewezen gebieden bestaan uit uitgaansgebieden met horeca (Ede Centrum en Bennekom) alsmede hangplekken (Soembaplein) waar in het verleden sprake is geweest van ongeregeldheden, incidenten en vechtpartijen waarbij gebruik is gemaakt van messen of andere steekof slagwapens.
dat hierdoor de veiligheid van de politie, toezicht en bezoekers van die gebieden in het gedrang
kan komen;
dat vanwege het potentieel risico voor de veiligheid en gezondheid van burgers en vanwege het
risico op verstoring van de openbare orde het noodzakelijk wordt geacht straten aan te wijzen
waar het verboden is messen of andere voorwerpen die als steek- of slagwapen met zich mee te
voeren of bij zich te hebben;
dat van de aanwijzing van deze straten openbare kennis wordt gedaan;
Gelet op:
artikel 2:47 a APV;
het advies van de politie:
Wet wapens en munitie;
Besluit:
1.

dat het een ieder verboden is binnen de navolgende gebieden in één van de volgende straten:
messen of andere voorwerpen die als steek- of slagwapen kunnen worden gebruikt, met zich mee
te voeren danwel bij zich te hebben tussen 22.00 uur tot 06.00 uur;
Het centrum van Ede: omsloten door de Telefoonweg, Beukenlaan, Ericalaan, Klinkenbergerweg,
Arnhemseweg, Vossenakker, Arthur van Schendellaan, Molenstraat, Bunschoterweg (op en rond
het Bunschoterplein), Amsterdamseweg, Notaris Fischerstraat, Molenstraat, de grens trekken tot
ter hoogte van de Evertsenstraat, lijnrecht naar de Jadestraat en vervolgens vandaar uit de
Agaatstraat, Opaalstraat, Waterlooweg en de Telefoonweg.
Soembaplein: begrenst door Soembalaan, Veenderwerg, Florislaan en Proosdijerveldweg.
Het centrum van Bennekom: begrenst tussen de Molenstraat-Commandeursweg-KierkamperwegKerkhoflaan en Schoolstraat.

2.

dat het onder 1 genoemde verbod ook geldt voor de besloten ruimte van een horeca-inrichting
(inclusief terras), gelegen aan een van de hierboven vermelde straten.

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de achtste dag na die van bekendmaking.

Citeertitel
Dit besluit kan worden aangehaald als “Messenverbod Gemeente Ede 2015”.
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Publicatie en ter inzage legging
Dit besluit wordt gepubliceerd in Ede Stad en op de website van de Gemeente Ede.

Bezwaarclausule
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende zes weken na de
datum van bekendmaking van dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester
en wethouders van Ede, postbus 9022, 6710 HK Ede.

De burgemeester voornoemd,
C. van der Knaap
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