Aanwijzingsbesluit gebieden lachgasverbod
Besluit tot aanwijzing van gebieden waarbinnen het niet is toegestaan om distikstofmonoxide
(lachgas) voorhanden te hebben of recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen
daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te
hebben.
Burgemeester en wethouders van Roosendaal;
Overwegende:
dat op <datum> de ‘Algemene Plaatselijke Verordening’ (hierna te noemen APV) is
vastgesteld door de gemeenteraad;
dat zij met het oog op de uitvoering van de APV nadere voorschriften en regels kunnen
vaststellen;
dat het op grond van artikel 2:48a, tweede lid van de APV verboden is om op een openbare
plaats die deel uitmaakt van het door het college ter bescherming van de openbare orde of
het woon- en leefklimaat aangewezen gebied distikstofmonoxide (lachgas) voorhanden te
hebben of recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of
ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben;
dat er op diverse plaatsen in Roosendaal met enige regelmaat sprake is van met
distikstofmonoxide (lachgas) samenhangende overlast;
Het betreft de volgende gebieden:
-

-

Kortendijk: Desmijndijk-Diamantendijk, Covelijndijk (parkeerplaats bij
Bloemschevaert, Amethistdijk (parkeerplaats achter het huizenblok 41 tot en met 57
en parkeerplaats achter het huizenblok 50 tot en met 64), Lavadijk (parkeerplaatsen
ter hoogte van de scouting Lavadijk 185)
Westrand: Permekeplein, Rembrandtgalerij
Kalsdonk: Rector Hellemonsstraat (parkeerplaats van de school en het Cruyffcourt),
Philipslaan (Parkeerplaats pand voormalige Aldi)
Tolberg: Parkeerplaats rondom Tolbergcentrum
Langdonk: Parkeerplaats ’t Zand, Luciadonk (parkeerplaats ter hoogte van
basisschool Luciadonk 65), Parkeerplaats ter hoogte van flatgebouw Lodewijkdonk,
Parkeerplaats ter hoogte van Evelindeflat, Parkeerplaats rondom winkelcentrum
Lindenburg, Parkeerplaats ingang Rugby/Honkbal sportpark Vierhoeven zijnde
Kalverstraat

dat een verbod op het voorhanden hebben van distikstofmonoxide (lachgas) of op het
gebruik van distikstofmonoxide (lachgas) recreatief als roesmiddel, voorbereidingen daartoe
te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben binnen
deze gebieden kan bijdragen aan het verminderen van de overlast;
dat een lachgasverbod binnen deze gebieden kan bijdragen aan het verminderen van
vervuiling van de openbare ruimte, het verminderen van gezondheidsrisico’s en daarmee
samenhangend risicovol gedrag en het beschermen van de natuur;
gelet op de hierna te noemen artikelen van de geldende APV;

B E S L U I T E N:
Vast te stellen de hiernavolgende aanwijzing ‘Aanwijzingsbesluit gebieden
lachgasverbod’.
Artikel 1 verbod om distikstofmonoxide (lachgas) voorhanden te hebben of recreatief
als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve
van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben
Als gebieden in de zin van artikel 2:48a, tweede lid, binnen welke gebieden het op openbare
plaatsen verboden is om distikstofmonoxide (lachgas) voorhanden te hebben of recreatief
als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat
gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben aan te wijzen:
Kortendijk
-

Desmijndijk-Diamantendijk
Covelijndijk (parkeerplaats bij Bloemschevaert)
Amethistdijk (parkeerplaats achter het huizenblok 41 tot en met 57 en parkeerplaats
achter het huizenblok 50 tot en met 64)
Lavadijk (parkeerplaatsen ter hoogte van de scouting Lavadijk 185)

Westrand
-

Permekeplein
Rembrandtgalerij

Kalsdonk
-

Rector Hellemonsstraat (parkeerplaats van de school en het Cruyffcourt)
Philipslaan (Parkeerplaats pand voormalige Aldi)

Tolberg:
-

Parkeerplaats rondom Tolbergcentrum

Langdonk
-

Parkeerplaats ’t Zand
Luciadonk (parkeerplaats ter hoogte van basisschool Luciadonk 65)
Parkeerplaats ter hoogte van flatgebouw Lodewijkdonk
Parkeerplaats ter hoogte van Evelindeflat
Parkeerplaats rondom winkelcentrum Lindenburg, Parkeerplaats ingang
Rugby/Honkbal sportpark Vierhoeven zijde Kalverstraat

Als gebieden, als bedoeld in artikel 1 lid 1 van dit aanwijzingsbesluit, gelden de gebieden die
als zodanig zijn aangeduid op de kaarten die als bijlagen zijn gevoegd bij dit
aanwijzingsbesluit en hiervan integraal onderdeel uitmaken.
Artikel 2 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag waarop de Verordening tot wijziging van de Algemene
plaatselijke verordening in werking treedt.

Artikel 3 Citeertitel
Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit gebieden lachgasverbod’.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op datum,

De secretaris, De burgemeester,

Bijlagen: Kaarten

Bezwaarmogelijkheid
U kunt tegen dit besluit binnen zes weken bezwaar maken door het indienen van een
bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Roosendaal. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: uw
naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden
waarop het bezwaarschrift rust. Zolang u nog geen beslissing heeft gekregen op uw
bezwaar blijft ons besluit bijna altijd geldig. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de
rechter vragen om voorlopig te oordelen over ons besluit. Dit heet een voorlopige
voorziening. Meer informatie over de voorlopige voorziening en hoe u deze kunt aanvragen,
leest u op Rechtspraak.nl, voorlopige voorziening.

