
 
 

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld tot 
aanwijzing van een gebied waar het verboden is alcoholhoudende drank te 
nuttigen of bij zich te hebben op grond van artikel 2:48 van de Algemene 
plaatselijke verordening gemeente Barneveld (Aanwijzing alcoholverbod 
Stroe 22 juni 2022) 
 

 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;  

 

gelet op artikel 2:48 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Barneveld; 

 

Overwegende dat het gewenst is om (overmatig) alcoholgebruik en de daaraan gerelateerde 

openbare orde problematiek te voorkomen voor, tijdens en na de demonstratie op woensdag 22 juni 

2022 te Stroe; 

 

besluit: 

 

vast te stellen de Aanwijzing alcoholverbod Stroe 22 juni 2022 

 

Artikel 1. Aanwijzingsbesluit 

1. Op 22 juni 2022 is het verboden om op een openbare plaats tussen 00.00 en 24.00 uur 

alcoholhoudende dranken te nuttigen of aangebroken verpakkingen met alcoholhoudende 

drank bij zich te hebben in de kern Stroe en het omliggende buitengebied dat is gelegen 

binnen de volgende wegen: N310 – Kootwijkerdijk – Harskamperweg – Ravenweg – 

Stroeërweg – Stroeërschoolweg en deze noordelijk doortrekken tot de A1 – N310. 

2. Op grond van het tweede lid van artikel 2:48 van de Apv geldt dit verbod niet voor terrassen 

bij een horecabedrijf of plaatsen waarvoor een ontheffing op grond van artikel 35 Alcoholwet is 

verleend. 

 

Artikel 2. Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt op 22 juni 2022 om 00.00 uur in werking en geldt tot en met 22 juni 2022 om 24.00 

uur. 

 

Artikel 3. Citeertitel 

Dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzing alcoholverbod Stroe 22 juni 2022”. 

 

Aldus vastgesteld op 21 juni 2022, 

 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

W. Wieringa 

Secretaris  

 

 

J.J. Luteijn, 

Burgemeester 

 

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na datum van bekendmaking bezwaar maken bij 
burgemeester en wethouders van Barneveld, postbus 63, 3770 AB, Barneveld. Hiervoor dient een bezwaarschrift 
te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van 
het bezwaar moet bevatten. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Gelderland in Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem, worden verzocht om met betrekking tot het besluit 
een voorlopige voorziening te treffen. Zie voor meer informatie rechtspraak.nl 


