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Aanwijzingsbesluit Alcoholverbodsgebieden 2014 
op grond van artikel 2:48 van de Algemene Plaatselijke Verordening Amersfoort 
 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort, 
 
Gelet op het bepaalde in artikel 2:48 van de Algemene Plaatselijke Verordening Amersfoort; 
 
Overwegende dat:  
 

- aangewezen alcoholverbodgebieden met enige regelmaat geactualiseerd dienen te worden, 
waarmee gewaarborgd wordt dat de concrete klachten en aanwijzingen van aantasting van 
de openbare orde als gevolg van hinderlijk drankgebruik actueel zijn; 

- de politie en de gemeente in het licht van de actualisatie alle bestaande aangewezen 
gebieden bekeken en zonodig aangepast hebben of niet meer relevant verklaard; 

- voor de aan te wijzen gebieden concrete klachten en aanwijzingen zijn van aantasting van 
de openbare orde als gevolg van hinderlijk drankgebruik; 

- gevreesd wordt dat bij het niet aanwijzen van deze gebieden ook in de toekomst sprake zal 
zijn van aantasting van de openbare orde als gevolg van hinderlijk drankgebruik;  

 
BESLUITEN: 
 
1. de navolgende gebieden aan te wijzen als gebieden waarin het verboden is om op een openbare 

plaats, alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, glazen, blikjes en dergelijke 
met alcoholhoudende drank bij zich te hebben: 

 
A. De Linie, het gebied tussen en met inbegrip van de Kortenaerstraat, Liendertseweg, 

Ringweg Kruiskamp, de Piet Heinstraat en de Witte de Withstraat alsmede de 
speelfaciliteiten tussen de Witte de Withstraat en de volkstuinen aan het spoor; 

B. Het Eemplein, zijnde het gebied begrensd door en met inbegrip van de Kleine Koppel, 
Brabantsestraat, De Nieuwe Poort en de Gaslaan; 

C. Gebied dat wordt omsloten door en met inbegrip van de Magelhaenstraat, 
Nansenstraat,Ringweg Kruiskamp, Beringstraat, Davisstraat, Columbusweg tussen de 
huisnummers 21 tot en met 35, Marco Polostraat, Bartholomeusstraat Diasstraat, tussen 
aansluiting Magelhaenstraat en Vasco da Gamastraat, en de Vasco da Gamastraat; 

D. rondom het Waterpark en de daar aanwezige boerderij in Nieuwland, het gebied dat wordt 
omgrensd door en met inbegrip van de Zeldertsedreef, de Waterkers, Kleefkruid,de Lage 
Boog, de Sijsjespeergaarde en de Watersalamander; 

E. Van Galenstraat en Meridiaantunnel, zijnde het gebied Hooglandseweg Zuid alsmede 
Meridiaantunnel, van Galenstraat, Banckertstraat gedeelte tot en met Evertsenstraat, 
gedeelte Evertsenstraat tot en met en inclusief van Brakelstraat; 

F. Binnenstad, zijnde het gebied dat wordt begrensd door en met inbegrip van het Smallepad, 
de Schimmelpennickstraat, Scheltussingel, Flierbeeksingel en de Stadsring/gedeelte 
Amsterdamseweg tot aan de spoorwegtunnel met uitzondering van de mobiele 
ontmoetingsplek ter hoogte van het Annie Brouwerplantsoen; 

G. Arnhemseweg zijnde het gebied rondom en nabij de Plusmarkt dat omsloten wordt door en 
met inbegrip van de Arnhemseweg, Prinses Julianaplein, Lange Beekstraat, 
Bekensteinselaan, Souverein en de Stadsring alsmede het deel van de Stadsring tot en met 
inbegrip van de Kleine Haag; 

H. Operaplein, zijnde het gebied dat aan de oostzijde begrensd wordt door de A28, aan de 
zuidzijde begrensd wordt door de aftakking van het Valleikanaal en voorts begrensd wordt 
en met inbegrip van Operaweg, Tenorplaats, Ariaweg, Operaweg en de Hogeweg; 

I. Kleine Koppel, Grote Koppel inclusief de onderdoorgangen onder het spoor; 
J. Noordzijde van de Dollardstraat, zijnde het gebied dat omsloten wordt door en met inbegrip 

van de Dollardstraat, Twentseweg, Amsterdamseweg, Drentseweg en de IJsselstraat; 
K. De Brink, zijnde het gebied dat wordt omsloten door en met inbegrip van de Duisterweg, 

Oude Veenweg, Wageningseberg, Wezeperberg en de Darthuizerberg; 
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L. Winkelcentrum Schothorst (Pieter Stastokerf), zijnde het gebied dat wordt omsloten door en 
met inbegrip van de Holkerweg, Abraham Blankaartsingel, Bartje Blomstraat en de Camera 
Obscurastraat; 

M. Stationsgebied, zijnde het gebied dat wordt begrensd door en met inbegrip van de BW-laan, 
vanaf de aansluiting met de Heinsiuslaan, Stationsplein tot en met de kruising 
Snouckaertlaan, de Brouwersstraat/Brouwerstunnel en Piet Mondriaanplein/-laan tot en met 
de aansluiting op de Brouwerstunnel; 

N. Bruispad, zijnde het gebied begrensd en met inbegrip van Klaartje Donzepad, Meester 
Pennewipstaart, Abraham Blankaartsingel, het Keggeplein en de Camera Obscurastraat; 

O. Emiclaer, zijnde het gebied dat wordt omsloten en met inbegrip van Laan van Emiclaer, De 
Waag, Balans, Weegsteen, Laan der Hoven, Aziering, Het Broek, Het Masker, De Beurs, De 
Koers, Knuppelweg; 

P. Station Schothorst, zijnde het gebied begrensd door en met inbegrip van de Geintunnel, de 
Sara Burgerhartsingel en wel het gedeelte tussen de gebouwencomplexen met de 
perceelsnummers 301 t/m 401 en 2 t/m 84, alsmede het spoor; 

Q. Neptunusplein, zijnde het gebied dat wordt omsloten door en met inbegrip van de Van 
Neckstraat, van Spilbergenstraat, Lemairestraat, Balboastraat en het Neptunusplein 
inclusief het gedeelte van de Van Randwijcklaan, gelegen tussen de aansluiting met de 
Cabralstraat en de Magelhaenstraat en het gedeelte van Linschotenstraat tussen de van 
Randwijcklaan en de Hudsonstraat;  

R. De Zonnehof, zijnde het gebied dat aansluit op de Utrechtseweg, Arnhemseweg en de 
Bergstraat; 

S. Juliana van Stolberg, zijnde het gebied begrensd door en met inbegrip van de Graaf 
Hendriklaan en de Leusderweg, voor zover betreffende het gedeelte dat aansluit op de 
Graaf Hendriklaan; 

T. Winkelstrip Leusderweg, zijnde het deel van de Leusderweg tussen de Van Rootselaarstraat 
en de Scheltemalaan; 

U. Noordewierweg, zijnde het gedeelte tussen Rijnstraat en Berkelstraat  en het gebied 
rondom de Emmauskerk dat wordt omsloten door en met inbegrip van de Noorderwierweg, 
Lekstraat, Waalstraat en de Grebbestraat en het gedeelte Noordewierweg dat aansluit op 
de Tulpstraat. 

 
2. De in de bijlagen opgenomen situatietekeningen A t/m U  waarop de hiervoor genoemde 

gebieden zijn weergegeven, maken onderdeel uit van dit aanwijzingsbesluit. 
 

3. Eerder verleende aanwijzingsbesluiten die gegeven zijn op grond van artikel 2:48 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening Amersfoort worden ingetrokken. 

 
4. Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit Alcoholverbodsgebieden 2014. 
 
5. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking. 

 

Vastgesteld in de vergadering van  6 mei 2014. 
 
De secretaris,   De burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een ieder die door dit besluit rechtstreeks in zijn of haar belang wordt getroffen kan daartegen 
gemotiveerd bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de dag van 
inwerkingtreding te worden gezonden aan burgemeester en wethouders van Amersfoort, Postbus 
4000, 3800 EA te Amersfoort. 
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