BIJLAGE BIJ DE ALGMENE PLAATSELIJKE VERORDENING
(AANWIJZINGSBESLUITEN)
A. Gelet op artikel 2.4.7 van de Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle 2007 heeft
het college van burgemeester en wethouders op 18 juni 2013 besloten de volgende
gebieden aan te wijzen waar het voorhanden hebben dan wel gebruik van
alcoholhoudende drank en drugs niet is toegestaan:
1. Het gebied bij het winkelcentrum Stadshagen en het Cultuurhuis bij de Stadshagenbrug in
Stadshagen, gelegen binnen as van de volgende wegen:
Veldbeemgras, Koperslagerstraat, Zwaardvegerstraat, Twistvlietpad, Belvederelaan,
Arendshorstlaan, Oude Wetering en het fietspad tussen de Eerdelaan.
2. Het gebied rondom het Stinspark in Westenholte, gelegen binnen de as van de volgende wegen
en watergangen:
Steenboerweg, Tijmpad, Hof van Voorst, Steenboerweg, de lijn vanaf de Steenboerweg langs de
westkant van het voetbalveld en de noordzijde van het tennisveld door het midden van de
watergang tot aan de brug van het Peterseliepad, de as van het Peterseliepad, Korianderplein,
Americaweg en de Tijmpad.
3. Het gebied rond wijkcentrum Noord (Bachplein) en de Van der Capellen scholengemeenschap
in Holtenbroek, gelegen binnen de as van de volgende wegen:
Palestrinalaan, Bellinistraat (inclusief groenstrook aan weerszijden), voetpad naar Rossiniestraat,
Rossiniestraat (inclusief groenstrook aan weerszijden), Telemanstraat, Rameaustraat,
Buxtehundestraat, Bachlaan, Middelweg, Brucknerstraat, Griegstraat, Chopinstraat,
Mendelsohnstraat, Schubertstraat, Gombertstraat, Wanningstraat, Obrechtstraat, deel
Mozartlaan onder Deltioncollege tot aan Zwartewaterallee, Schumannlaan, Handellaan,
Klooienberglaan, Holtenbroekerdijk, de lijn van het voetpad Holtenbroekerdijk doortrekkend tot
aan de oever, de oeverlijn in noordelijke richting volgend tot aan de Twistvlietbrug, Bachlaan,
Klooienberglaan,de Porporastraat, Scarlattistraat.
4. Het gebied rond het winkelcentrum de Dobbe in AA-landen, gelegen binnen de as van de
volgende wegen:
Merwedelaan, Reggelaan (tot aan voetpad door park), voetpad door park richting
Zwartewaterallee, Zwartewaterallee, Rijnlaan (inclusief groenstroken tot aan bebouwing).
5. Het openbaar groengebied met speelveld nabij het Deurzerdiep, gelegen binnen de as van de
volgende wegen en watergangen:
Deurzerdiep, Fivel, Tijnje en de watergang.
6. Het openbaar groengebied met speelvoorzieningen nabij de Helderlichtsteeg / Wolvejagtpad,
gelegen aan de zuidzijde van de voormalige dierenkliniek Helderlicht.
7. Het (openbaar groen)gebied rond de basisscholen de Werkschuit en de Aquarel, gelegen
binnen de as van de volgende wegen:
Rijnlaan, Waallaan, Boterdiep en Rolderdiep

8. Het gebied ruim rond het centrum van Zwolle (inclusief opvanglocatie voor dak- en thuislozen
De Herberg, de geclusterde voorziening Oostzeelaan, omgeving station, park de Weezenlanden
en (een groot) deel van de wijken Kamperpoort en Diezerpoort)¸ gelegen binnen de as van de
volgende wegen, watergangen en de spoorlijn:
Blaloweg, Zwartewaterallee, Middelweg, Rijksweg A28, Devotenstraat, Van Schoonhovenstraat,
Vos van Heusdenstraat, Meppelerstraatweg, Bankastraat, Vondelkade, Wipstrikkerallee,
Hanekamp (inclusief groenstroken tot aan bebouwing), Almelose kanaal, Weteringkade,
Marsweg, Hortensiastraat, Leliestraat, Groeneweg, Van Karnebeekstraat, Van Karnebeektunnel,
Koggelaan, Hanzeallee, IJsselallee, Veerallee (inclusief groenstroken tot aan bebouwing),
Rieteweg.
9. Het park nabij de De Ruyterstraat en de Piet Heinstraat, gelegen binnen de as van de volgende
wegen:
Trompstraat, Piet Heinstraat, Kortenaarstraat, De Ruyterstraat.
10. Het gebied rond de Willem Barentzstraat, gelegen rondom het brede deel van de Willem
Barentzstraat.
11. Het gebied rond de Burgemeester van Walsumlaan en rond de Forelkolk
12. en het Archenaultplantsoen: gelegen binnen de as van de volgende straten, paden en wegen:
de Burgemeester van Walsumlaan, Zandweteringpad, Veerpad, Karperkolk, Forelkolk, Zeeltkolk,
Zwarteweg, Schellerallee, fietspad (+ fietstunnel onder IJsselallee) tot aan de Koggelaan,
Koggelaan, Hanzeallee.
13. Het gebied rond winkelcentrum Zwolle Zuid en park De Vrijheid, gelegen binnen de as van de
volgende wegen en de spoorlijn:
Van Houtenlaan, Troelstralaan, Nieuwe Deventerweg, Radenpad, Van Hogendorpware,
Keucheniusware, Tak van Poortvlietware, Spoorlijn Zwolle-Deventer (tot net voorbij
tennisvelden), lijn richting Van Houtenlaan.
14. Het gebied rondom het Ittersumerpark, gelegen binnen as van de volgende straten en wegen:
Klompepad, Klompestraat, Calsstraat, Suurhofstraat, Schermerhornstraat, Van Schaikstraat, Van
Schaikpad.
15. Het gebied nabij het fietspad richting de Marslanden nabij de Ten Busschekamp, gelegen
binnen de as van de volgende wegen:
Ittersumallee, IJsselallee, Ten Busschekamp, Timmermeesterlaan, Burgemeesterenlaan.
16. Het gebied rondom het stadion, gelegen binnen de as van volgende wegen:
Ceintuurbaan, Oude Meppeleweg, Rechterland, Boerendanserdijk, Stadionplein (gehele
parkeerplaats rond stadion behoort tot aangewezen gebied), Dokter Denekampweg en
Roodhuizerpad.

B. Aanwijzingsbesluit inin- en verkoopregister voor handelaren
Besluit van de burgemeester van de gemeente Zwolle, tot het aanwijzen van het Digitaal Opkopers
Register als in- en verkoopregister voor handelaren.

Gelet op artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, artikel 2, tweede lid, van het
Uitvoeringsbesluit ter uitvoering van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht en artikel
2:67, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening;
besluit de burgemeester:
- het Digitaal Opkopers Register, aan te wijzen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en
verkoop van gebruikte en ongeregelde goederen.
Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking op voorgeschreven wijze.
Dit besluit aangehaald als: Aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren.

C. AANWIJZINGSBESLUIT CAMERATOEZICHT BINNENSTAD
DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE ZWOLLE
Overwegende,
- dat ik op grond van artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke
verordening Zwolle 2015 kan besluiten tot plaatsing van vaste camera’s voor een bepaalde duur ten
behoeve van het toezicht op een openbare plaats voor de handhaving van de openbare orde;
- dat onder handhaving van de openbare mede verstaan moet worden: het voorkomen van misdrijven;
- dat cameratoezicht een onlosmakelijk onderdeel is van de integrale aanpak van uitgaansgerelateerde
overlast in de binnenstad: de VOS-werkwijze (Veiligheid op straat) en de Kwaliteitsmeter Veilig
Uitgaan;
- dat door cameratoezicht medewerkers van de politie sneller beginnende overlast kunnen signaleren
en in de kiem smoren, de omvang van de overlast en de daarmee noodzakelijke inzet beter kunnen
inschatten en tevens de bewegingen van overlastveroorzakers binnen het gebied kunnen volgen;
- dat het horeca-aanbod in de binnenstad de afgelopen jaren is toegenomen, niet alleen binnen het
bestaande horecaconcentratiegebied, maar ook in andere delen van de binnenstad;
- dat uit politiecijfers blijkt het aantal uitgaansgerelateerde incidenten in het gebied
Gasthuisplein/Oude Vismarkt/Koningsplein en het gebied Sassenstraat/Bethlehemkerkplein/Nieuwe
Markt sinds 2014 is verdrievoudigd;
- dat het oorspronkelijke cameraplan hierdoor niet langer dekkend is;
- dat in overleg met de politie de locaties zijn bepaald waar het in het belang van de handhaving van de
openbare orde noodzakelijk is om (extra) cameratoezicht in te stellen;
- dat de raad hiertoe op 3 juli 2017 heeft ingestemd met de financiering van een uitbreiding van 6
camera’s voor, en in de omgeving van, de hierboven genoemde locaties;
- dat het algemeen belang van de handhaving van de openbare orde en de daaronder mede te
begrijpen bovengenoemde belangen zwaarder wegen dat het individuele belang van burgers
(bescherming van de persoonlijke levenssfeer);
- dat cameratoezicht een preventieve werking kan hebben mede door het vergroten van het gevoel
van veiligheid in het aangewezen gebied;
- dat de inzet van cameratoezicht is besproken in het overleg zoals bedoeld in artikel 13 van de
Politiewet 2012 (driehoeksoverleg);
- dat daarbij is aangegeven dat het “live” uitkijken van de camerabeelden slechts plaatsvindt op
momenten van verhoogd risico, zoals tijdens uitgaansavonden en grote evenementen in de
binnenstad;

-

dat bezoekers bij het betreden van het gebied waar cameratoezicht plaatsvindt hier met bebording
op attent worden gemaakt;
dat het cameratoezicht in deze gebieden voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet
stelt aan het instellen van cameratoezicht; kenbaarheid van cameratoezicht, proportionaliteit en
subsidiariteit.

Gelet op:
- artikel 151c Gemeentewet;
- artikel 2:77 Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle 2015;
Brengt ter algemene kennis dat hij op 18 juni 2018 heeft besloten:
1. de binnenstad van Zwolle aan te wijzen als gebied waar cameratoezicht plaatsvindt;
2. te bepalen dat dit besluit geldt voor de periode van vijf jaar;
3. te bepalen dat dit besluit wordt bekendgemaakt in het gemeenteblad en in werking treedt op 25
juni 2018.
De burgemeester van de gemeente Zwolle, drs. H.J. Meijer
Zwolle, 18 juni 2018

