
 
 
 
 
 
 

Besluit tot intrekking “Besluit aanwijzing 
verboden gebieden - Skatebaan Munnikenweg” 

Besluit tot intrekking van: het “Besluit aanwijzing verboden gebieden – Skatebaan Munnikenweg” van 

12 april 2020.  

   

 

De voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord,  

  

 

Overwegende dat: 

• De skatebaan aan de Munnikenweg in Alkmaar (hierna: skatebaan Munnikenweg) op 12 april 2020 

is aangewezen als verboden gebied omdat de beperkende maatregel met betrekking tot het 

houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige personen hier niet of niet in voldoende mate 

in acht werd genomen of het niet in acht nemen daarvan dreigde; 

• De skatebaan Munnikenweg echter voorziet in een lokale sport- en spelvoorziening voor de jeugd 

woonachtig in de omgeving van de skatebaan;  

• Is beoordeeld of er mogelijkheden zijn om de skatebaan Munnikenweg weer te laten gebruiken 

door de jeugd op een wijze dat de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland 

Noord 2 april 2020 (hierna: de noodverordening) door de aanwezige jeugd wordt nageleefd;  

• Er afstemming heeft plaatsgevonden met politie, handhaving en jongerenwerk over de 

mogelijkheden tot intrekking van het “Besluit aanwijzing verboden gebieden – skatebaan 

Munnikenweg”; 

• Er in samenwerking met politie en de afdeling handhaving met Jongerenwerk een schema is 

opgesteld voor wat betreft toezicht op de naleving van de noodverordening; 

• Er een tekstkar bij de skatebaan Munnikenweg wordt geplaatst met daarop de in acht te nemen 

regels; 

• Er gelet hierop thans geen reden meer bestaat om de skatebaan Munnikenweg langer aan te 

wijzen als verboden gebied; 

• Het “Besluit aanwijzing verboden gebieden – Skatebaan Munnikenweg” daarom wordt ingetrokken. 

  

   

BESLUIT het volgende:  

  

 

Artikel 1 Intrekking   

Het ‘Besluit aanwijzing verboden gebieden - Skatebaan Munnikenweg’, in werking getreden op 12 april 

2020, wordt ingetrokken.  

   

 

Artikel 2 Inwerkingtreding  

Dit intrekkingsbesluit wordt bekendgemaakt op de website van veiligheidsregio Noord-Holland Noord, 

www.vrnhn.nl, en treedt met ingang van 29 april 2020 in werking.  

  

 

 



 
 
 
 
 
 

Artikel 3 Citeertitel  

Dit besluit kan aangehaald worden als ‘Besluit tot intrekking “Besluit aanwijzing verboden gebieden - 

Skatebaan Munnikenweg”.  

   

 

Alkmaar, 28 april 2020  

  

De voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord,  

 

Piet Bruinooge 


