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Verblijfsontzeggingen:
Extra maatregel tegen overlast in Lombok-Oost
De burgemeester van Utrecht heeft een gebied aangewezen waar verblijfsontzeggingen
opgelegd kunnen worden aan mensen die overlast veroorzaken op straat in Lombok-Oost.
Met de verblijfsontzegging hebben de gemeente en politie de mogelijkheid om
overlastplegers te verbieden in Lombok-Oost te komen. Het is één van de maatregelen
waarmee gemeente, politie en Openbaar Ministerie de (drugs)overlast in de buurt willen
verminderen en de veiligheid vergroten. Deze maatregel gaat op 1 april 2019 in.
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