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N° 2021/952

Ministeriële Beschikking
Van de augustus 08, 2021 ,no 2021/952
Besluit van de Minister van Justitie tot verlenging van de aanwijzing van een
gebied van verscherpte handhavig in verband met overlast en crimineel gedrag
door overlast gevende personen;
De Minister van Justitie
Overwegende:
Dat vanaf maandag 8 augustus 0.00 uur nieuwe Covid-19 maatregelen van kracht zijn
met betrekking tot de sluitingstijd van voor het publiek toegankelijke lokaliteiten in
verband met de stijging van het aantal Covid-19 besmettingen;
Dat voorkomen moet worden dat het publiek na sluitingstijd zal gaan samenscholen op
voor het publiek toegankelijke openbare plaatsen;
Dat op 16 juni 2021 een samenscholingsverbod door de Minister van Justitie is afgekondigd
waarbij het verboden is voor grote groepen personen samen te komen op voor het publiek
toegakelijke gebieden;
Dat dit samenscholingsverbod wordt gehandhaafd door repressief optreden van de politie;
Dat gebleken is dat dit optreden effectief is en dat de overlast hierdoor wordt beperkt;
Dat het Korps Politie Sint Maarten heeft geadviseerd tot handhaving van het eerdere
samenscholingsverbod om herhaling van de ernstige verstoring van de openbare orde te
voorkomen alsmede een verdere aantasting van het woon- en leefklimaat te voorkomen;
Dat de politie streng preventief alsook streng repressief blijft op treden ten aanzien van
gedragingen die strafbaar zijn gesteld in onder meer de Algemene Politiekeur, de
Wegenverkeersverordening, de Opiumlandsverordening en de Wapenverordening;
Dat het belang van de beheersing van het aantal Covid-19 besmettingen en een stijging
van het aantal Covid besmettingen zwaarder weegt dan het belang van ieder op
eerbiediging van zijn privé-leven.
Gelet op:
- Artikelen 1 en 3 van de Algemene Politiekeur;
- Artikel 184 van het Wetboek van Strafvordering.
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BESLUIT:
Artikel 1
1. De hierna volgende openbare plaatsen aan te wijzen als een (algemeen)
overlastgebied waar de bevoegdheid op grond van artikel 3 van de Algemene
Politiekeur kan worden uitgeoefend;
2. Het overlastgebied omvat alle voor het publiek toegankelijke openbare plaatsen,
zoals:
a. Tankstations
b. Parkeerterreinen
c. Sportvelden
d. Schoolpleinen
e. Stranden
3. De opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 184 van het Wetboek van
Strafvoordering, houden tussen 23.00 en 06.00 uur op voor het publiek
toegankelijke openbare plaatsen verscherpt strafrechtelijk toezicht op de naleving
van het Algemene Politiekeur en treden streng preventief alsook streng
handhavend op ten aanzien van anderszins strafbaar gedrag, in het bijzonder
tegen overtredingen van de Wegenverkeersverordening, de Wapenverordening en
de Opiumlandsverordening door samenscholende personen.
Artikel 2
1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening ervan en
is geldig gedurende de looptijd van de Regeling van de Ministers van Toerisme,
Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie en van Volksgezondheid,
Sociale Ontwikkeling en Arbeid van 8 augustus 2021, tot wijziging van artikel 2 van
de Regeling maatregelen en economisch verkeer COVID-19 van de 8ste augustus1
2021(Afkondigingsblad van Sint Maarten, Jaargang 2021).
2. Dit besluit wordt bekendgemaakt in de Landscourant alsook op de officiële website
van de overheid van Sint Maarten en de Facebook-pagina van het Ministerie van
Justitie.

Philipsburg, 08 augustus 2021
DE MINISTER VAN JUSTITIE,
Anna E. Richardson
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