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Besluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 

inhoudende de intrekking van de aanwijzing van verboden gebieden en 

locaties (Aanwijzingsbesluit verboden gebieden en locaties veiligheidsregio 

Amsterdam-Amstelland 30 april 2020) 
 

De voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, 

 

overwegende:  

• dat op 8 mei 2020 de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-

Amstelland van 8 mei 2020 (hierna: ‘de noodverordening’) is vastgesteld;  

• dat deze noodverordening op 11 mei 2020 in werking treedt; 

• dat de voorzitter van de veiligheidsregio op 29 april 2020 een aanwijzingsbesluit heeft 

genomen op grond van artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio 

Amsterdam-Amstelland van 29 april 2020 waarin verschillende gebieden en locaties in de 

veiligheidsregio werden aangewezen als verboden gebied; 

• dat deze aanwijzing op grond van artikel 5.3 van de noodverordening van 8 mei 2020 

onverminderd van kracht zou blijven; 

• dat de in het aanwijzingsbesluit verboden gebieden en locaties veiligheidsregio 

Amsterdam-Amstelland opgenomen gebieden en locaties gelet op de versoepelingen in 

de noodverordening van 8 mei 2020 niet langer als verboden gebied of locatie 

aangemerkt hoeven worden en deze gebieden en locaties weer opengesteld kunnen 

worden; 

 

besluit: 

 

Het aanwijzingsbesluit verboden gebieden en locaties veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 30 

april 2020 per 11 mei 2020 in te trekken. 

 

Dit besluit wordt bekendgemaakt op www.amsterdam.nl/coronavirus en treedt per 11 mei 2020 in 

werking. Dit besluit wordt tevens in het Gemeenteblad gepubliceerd.  

 

Aldus vastgesteld op 8 mei 2020. 

 

Voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 

 
Femke Halsema  
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Bijlage 1: overzichtskaart gesloten locaties Amstelveen  
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Bijlage 2: overzichtskaart gesloten locaties Ouder-Amstel 
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Bijlage 3: overzichtskaart gesloten locaties Amsterdam 
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Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij de voorzitter van de veiligheidsregio 

Amsterdam Amstelland, postbus 202, 1000 AE Amsterdam, t.a.v. de directie Juridische Zaken, of per fax 020 552 2402. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit 

besluit  niet. U kunt een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW 

Amsterdam. 

 


