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Aanwijzingsbesluit bedelarij ex artikel 2:52 APV bedrijventerrein ZKD
De burgemeester van Den Haag,
overwegende dat:
-

het ingevolge artikel 2:52 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag
(APV) verboden is in door de burgemeester aangewezen wegen en tijden op of aan de weg of in
een voor het publiek toegankelijk gebouw om geld of andere zaken te bedelen;

-

dit besluit is gebaseerd op het samenstel van gegevensbronnen van de politie, klachten van
burgers, ondernemers en het beeld van de belanghebbende actoren;

-

de gemeente met Belangenvereniging Bedrijven ZKD, Commissie Loosduinen en Haag Wonen
een convenant (RIS 307582) heeft gesloten, waarbij partijen zich zullen inspannen het leef- en
vestigingsklimaat op het bedrijventerrein te verbeteren;

-

Belangenvereniging Bedrijven ZKD en Stichting BIZ ZKD al langere tijd pleiten voor een generiek
bedelverbod in het gebied;

-

het bedelverbod noodzakelijk is om in het aangewezen gebied de overlast terug te dringen en
beheersbaar te houden;

gelet op artikel 2:52 van de APV;
besluit:

1

I.

de wegen op het bedrijventerrein Zichtenburg, Kerketuinen en Dekkershoek, elk voor zich voor
de duur van een half jaar, aan te wijzen als weg waar het verbod is, gedurende van 00:00 uur tot
24:00 uur (de hele dag), op of aan de weg of in een voor het publiek toegankelijk gebouw om geld
of andere zaken te bedelen. Het aangewezen gebied omvat de wegen ingesloten door en inclusief
de straten: de Lozerlaan, de Meppelweg, de Dedemsvaartweg, de Escamplaan, Margaretha van
Hennebergweg, de Q.A. Nederpelstraat en Dekkershoek, zoals aangegeven in het rood op de onderstaande bij dit besluit behorende kaart

II.

dat dit besluit in werking treedt op de dag na uitgifte in het Gemeenteblad.
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Den Haag, 10 mei 2022
Jan van Zanen

B ezwaarclausule:
Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.
Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit in.
Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft
hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet.
Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:
De burgemeester
AWB/bezwaar
Postbus 12 600
2500 DJ DEN HAAG
In het bezwaarschrift moet het volgende staan:
naam en adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en emailadres;
de datum en handtekening;
een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur een kopie mee of noem
het kenmerk);
de argumenten voor bezwaar.
Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan schriftelijke en ondertekende verklaring
(volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.
Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de rechtbank Den Haag.
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