
 

 

Aanwijzingsbesluit verboden gebied “Fitnessveld Glas Mij-weg” 

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg 1 april 
2020 voor de Veiligheidsregio Zuid-Limburg 
 

 

Besluit van de voorzitter van Veiligheidsregio Zuid-Limburg op grond van artikel 2.5 van de 

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg 1 april 2020, 

 

Overwegende: 

- dat in Nederland, maar ook wereldwijd, er een uitbraak is van het coronavirus (COVID-19), 

behorende tot de groep A van de infectieziektes. Ter bescherming van de veiligheid en de 

gezondheid worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te 

gaan; 

- dat aan de voorzitter van Veiligheidsregio Zuid-Limburg door de minister voor Medische Zorg en 

Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, op 13 maart 2020, nr. 1662578-

203166-PG, op 15 maart, nr. 1663097-203238-PG en op 17 maart, nr. 1663666-203280-PG, 

door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 20 maart 2020, nr. 1665126-203432-

PG, door de van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister 

van Justitie en Veiligheid, op 23 maart 2020, nr. 1665182-203445-PG, en door de minister van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, op 24 

maart 2020, nr. 1666478-203555-PG aanwijzingen zijn gegeven tot het treffen van maatregelen; 

- dat de voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg op 1 april 2020 in de Noodverordening 

COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg 1 april 2020 deze maatregelen heeft opgelegd; 

- dat op 1 april 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg 1 april 2020 is 

vastgesteld en bekendgemaakt; 

- dat er een groot belang is in het kader van de volksgezondheid dat deze maatregelen worden 

opgevolgd; 

- dat uit op ambtseed of ambtsbelofte opgemaakte rapportages en constateringen van de 

burgemeester van Heerlen blijkt, dat de maatregel uit artikel 2.2, de in acht te nemen veilige 

afstand van 1,5 meter, op het sport- en speelveld, en meer specifiek het fitnessveldje met 

sporttoestellen, gelegen aan de Glas Mij-weg, kadastraal bekend als gemeente Heerlen, sectie M 

nummer 3293, veelal niet in acht wordt genomen; 

- dat waargenomen is dat op de aldaar gelegen openbare sporttoestellen met grote regelmaat 

door al dan niet georganiseerde, en in samenstelling wisselende, groepen personen worden 

gebruikt en daarbij niet de onderlinge veilige afstand in acht wordt genomen; 

- dat ondanks de aanwijzingen op de aldaar geplaatste borden en het meermaals door politie en 

boa’s waarschuwend en verbaliserend optreden, de sporters niet de veilige afstand in acht 

nemen; 

- dat het in het belang van de volksgezondheid en de handhaving van de openbare orde 

aangewezen is om aanvullende maatregelen te treffen; 

- dat het derhalve noodzakelijk is een gebied aan te wijzen, waar het verboden is om aanwezig te 

zijn zoals bedoeld in artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-

Limburg, 1 april 2020, teneinde verdere verspreiding van het coronavirus onder inwoners van 

het grondgebied van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg te voorkomen; 
  

Gelet op artikel 2.2, eerste lid en artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio 

Zuid-Limburg 1 april 2020; 

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s; 

 

  



 

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, mevrouw J.M. Penn-te Strake, 

 

besluit: 

 het fitnessgedeelte met sporttoestellen, onderdeel uitmakend van het sport- en speelveld, 

gelegen aan de Glas Mij-weg op grond van artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 

Veiligheidsregio Zuid-Limburg 1 april 2020 conform de tekening in de bijlage aan te wijzen als 

locatie als verboden gebied, gedurende de periode dat de Noodverordening COVID-19 

Veiligheidsregio Zuid-Limburg 1 april 2020, van kracht is; 

 

 dit aanwijzingsbesluit bekend te maken op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, 

www.vrzl.nl.  

 

 

Besloten op 6 april 2020 te Maastricht, 

 

 

 

 

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg 

J.M. Penn-te Strake 

 

 

Bijlage:  

 

Aangewezen gebied (rood weergegeven) 

 

http://www.vrzl.nl/

