Aanwijzingsbesluit d.d. 11 mei 2020 van de voorzitter van Veiligheidsregio ZaanstreekWaterland inhoudende voorschriften ter aanwijzing van gebieden of locaties zoals
bedoeld in artikel 2.5 Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio ZaanstreekWaterland van 11 mei 2020
De voorzitter van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland,
gelet op artikel 39, eerste lid van de Wet veiligheidsregio's, artikel 2.5 van de
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland d.d. 11 mei 2020,
Overwegende dat:
- de voorzitter van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ingevolge artikel 2.5 van de
noodverordening COVID-19 gebieden of locaties kan aanwijzen waarvoor een verbod of een
beperking van het gebruik geldt;
- op de in de bijlage aangewezen locaties het 1,5 meter afstandscriterium niet wordt c.q.
redelijkerwijs niet kan worden nageleefd;
Besluit:
Vast te stellen het ‘’Besluit aanwijzing gebieden en locatie Noodverordening COVID-19
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, d.d. 11 mei 2020’’
Artikel 1. Verboden gebied en locaties
1. Als verboden gebieden en locaties worden aangewezen de gebieden en locaties genoemd
in de bijlage bij dit aanwijzingsbesluit.
2. Dit verbod of beperking geldt niet voor:
a. bewoners van woningen die zijn gelegen in het gebied of de locatie;
b. personen die in het gebied of de locatie noodzakelijke werkzaamheden verrichten;
c. de algemene uitzonderingen genoemd in artikel 3.1 van de noodverordening COVID-19
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 11 mei 2020.
Artikel 2. Werkingssfeer
Deze aanwijzing is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten die behoren tot de
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland te weten Zaanstad, Wormerland, Oostzaan,
Purmerend, Landsmeer, Beemster, Edam-Volendam en Waterland.
Artikel 4. Citeertitel
Dit aanwijzingsbesluit kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 11 mei 2020.
Artikel 5. lnwerkingtreding
Dit aanwijzingsbesluit wordt bekendgemaakt op de website van Veiligheidsregio ZaanstreekWaterland en treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking.
Artikel 6. Intrekking vorig aanwijzingsbesluit
Het aanwijzingsbesluit, d.d. 7 mei 2020, wordt ingetrokken.
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Vastgesteld op 11 mei 2020
De voorzitter van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

J. Hamming

In de bijlage worden de gebieden en locaties genoemd waarvoor een verbod dan wel
beperking van het gebruik geldt.
Bijlage bij “Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties Noodverordening COVID-19
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 11 mei 2020”
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OVERZICHT GEBIEDEN EN LOCATIES
Purmerend:
De verboden dan wel beperking van het gebruik gelden met ingang van 11 mei 2020. De
gebieden zijn van 8.30-14.00 uur geopend voor het sporten en bewegen van personen tot en
met 18 jaar onder begeleiding van een sportvereniging of een professional. Buiten dit tijdvak
is het verboden zich hier te begeven.
•

•

Calisthenics park speelplaats achter Houtbaai

Park de Uitvlugt ter hoogte van de trainingstoestellen

3

•

Skatebaan Leeghwaterpark

•

Voetbalkooi de Kraal
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•

Voetbalkooi Gorsebos

•

Voetbalkooi Kompoelaan
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•

Voetbalkooi Loirestraat

•

Voetbalkooi Rivierenlaan
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•

Voetbalkooi Zeisstraat

•

Skatebaan Gorsebos
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