
Aanvullingsbesluit Aanwijzingsbesluit Veiligheidsrisicogebied dat in werking is getreden op 

vrijdag 19 augustus 2022 en duurt tot 1 oktober 2022 

Overwegende dat: 

de burgemeester van Westerwolde een Veiligheidsrisicogebied heeft aangewezen op vrijdag 19 

augustus 2022; 

 in dit aanwijzingsbesluit een aantal onderbouwende overwegingen is weggevallen; 

 deze overwegingen dienen te worden toegevoegd; 

 in de aanwijzing één van de namen van de wegen verkeerd is geschreven; 
 

Gelet op: 

 Artikel 151b van de Gemeentewet; 

 De beraadslagingen van het overleg als bedoeld in artikel 13 van de Politiewet 2012; 

 Artikel 2:76 Algemene Plaatselijke Verordening Westerwolde 2020. 
 

Besluit: 

 Onder de overwegingen toe te voegen: 
o er vele onderlinge irritaties en spanningen zijn tussen de asielzoekers, die al 

meerdere malen tot conflicten, fikse vechtpartijen met steekwapens en gewonden en 
aanhoudingen hebben geleid; 

o er op 16 augustus 2022 120 tenten in beslag zijn genomen maar er tientallen 
tentharing ontbreken; 

o deze tentharingen zich met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid nu onder de 
asielzoekers bevinden; 

o tentharingen als steekwapen kunnen dienen. 
 

Door de aanwezigheid van wapens wordt de openbare orde verstoord, dan wel bestaat er 

ernstige vrees voor het ontstaan daarvan op het terrein van de Ter Apelervenen aan de 

voorzijde van het Aanmeldcentrum te Ter Apel. 

 In het besluit ‘AG Wildevackweg’ te vervangen door ‘A.G. Wildervanckweg’ 
Bijlage 

In de bijlage bij dit besluit is de integrale tekst van het aangevulde besluit opgenomen.  

Bezwaar 

Wanneer u het niet eens bent met deze beslissing, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Ineen 

bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan: 

• uw naam en uw adres; 

• de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven; 

• de datum van het besluit waar u bezwaar tegen maakt en een omschrijving van het besluit. • de 

motivering waarom u het niet eens bent met het besluit; 

• uw handtekening. 

Uw bezwaarschrift stuurt u, binnen zes weken na bekendmaking aan u, naar de burgemeester van de 

gemeente Westerwolde, postbus 14, 9550 AA Sellingen 

26 augustus 2022,  

 

Giny Luth 

Locoburgemeester 



 

Aanwijzingsbesluit Veiligheidsrisicogebied 

OVERWEGENDE DAT 

 in het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst in Ter Apel (hierna: 

aanmeldcentrum) sprake is van een bovengemiddelde instroom en een stagnerende 

uitstroom van asielzoekers, waardoor het aantal asielzoekers dat maximaal op het 

terrein mag verblijven met gemiddeld honderden per dag wordt overschreden;  

 door de overbezetting iedere dag asielzoekers in de sporthal, de kantoren van de 

Immigratie- en Naturalisatiedienst en buiten de hekken op het gras overnachten; 

 sprake is van onvoldoende sanitair en onvoldoende hygiëne, waardoor de risico’s op 

problemen voor de volksgezondheid toenemen;  

 de sfeer binnen en buiten het terrein en in het dorp grimmig is, geregeld vechtpartijen 

ontstaan, medewerkers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (hierna: COA),  

beveiliging en inwoners van Ter Apel zich onveilig voelen en regelmatig politie-inzet 

nodig is; 

 de sociale veiligheid, brandveiligheid, hygiëne en gezondheid van de asielzoekers, 

medewerkers op het terrein en de inwoners van Ter Apel ernstig in het geding komt; 

 ondanks herhaalde verzoeken bij de minister van Justitie en Veiligheid en de 

staatssecretaris van Asiel en Migratie tot op heden geen enkele oplossing is geboden 

voor de ontstane situatie in Ter Apel;  

 de situatie door de onophoudelijke instroom van asielzoekers in toenemende mate 

verslechtert, waardoor op dit moment een onhoudbare situatie in en rondom het 

aanmeldcentrum is ontstaan; 

 sprake is van (ernstige vrees voor) verstoring van de openbare orde die noopt tot 

acuut ingrijpen; 

 er vele onderlinge irritaties en spanningen zijn tussen de asielzoekers, die al 

meerdere malen tot conflicten, fikse vechtpartijen met steekwapens en gewonden en 

aanhoudingen hebben geleid; 

 er op 16 augustus 2022 120 tenten in beslag zijn genomen maar er tientallen 

tentharing ontbreken; 

 deze tentharingen zich met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid nu onder de 

asielzoekers bevinden; 

 tentharingen als steekwapen kunnen dienen. 

 

Door de aanwezigheid van wapens wordt de openbare orde verstoord, dan wel bestaat er 

ernstige vrees voor het ontstaan daarvan op het terrein van de Ter Apelervenen aan de 

voorzijde van het Aanmeldcentrum te Ter Apel. 

 

Gelet op: 

 Artikel 151b van de Gemeentewet; 

 De beraadslagingen van het overleg als bedoeld in artikel 13 van de Politiewet 2012; 

 Artikel 2:76 Algemene Plaatselijke Verordening Westerwolde 2020. 
 



 

Besluit: 

1. Het gebied, met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen 

en daarbij behorende erven, gelegen tussen de rotonde Ter Apelervenen/Nulweg en de 

westelijke rotonde Ter Apelervenen/A.G. Wildervanckweg en de westelijke gemeentegrens, 

zoals bijgevoegd tussen de rode lijnen, aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied als bedoeld 

in artikel 2:76 van de Algemene Plaatselijke Verordening Westerwolde 2020. 

 


