--NOODVERORDENING HEERLEN--

“Ernstige wanordelijkheden avondklok”
De burgemeester van de gemeente Heerlen,
OVERWEGENDE DAT

















er signalen zijn dat één of meerdere groep(en) personen in de komende periode op verschillende
dagen en tijdstippen gaan samenkomen er in Heerlen van waaruit een dreiging gaat tot het
ontstaan van ernstige wanordelijkheden waardoor de openbare orde ernstig wordt verstoord;
aanleiding hiertoe in beginsel de onvrede over de ingestelde avondklok de gemene deler is doch
ook sterke aanwijzingen zijn dat deze groepen personen enkel uit zijn op rellen, plunderen en
geweld tegen personen, dieren en gebouwen;
er in de diverse (afgeschermde) chatgroepen, met een groot bereik, wordt opgeroepen tot
grootschalige ongeregeldheden c.a. openbare verstoringen op verschillende en snel afwisselende
gebieden in de gemeente Heerlen;
in deze chatgroepen ook wordt gesproken over het mogelijke gebruik van wapens en het
mogelijke gebruik van zwaar vuurwerk, vuurwerkbommen en brandbare stoffen;
deze vrees onderstreept wordt door de recente ernstige wanordelijkheden in andere steden
waarbij groepen personen (grof) geweld hebben gebruikt richting ordehandhavers en op grote
schaal vernielingen hebben aangericht alsmede geplunderd en brandgesticht hebben;
op dinsdagavond 26 januari 2021 er al door een acute veiligheidssituatie een kortstondig
veiligheidsrisicogebied moest worden ingesteld en de officier van justitie een last tot preventief
fouilleren heeft afgegeven;
er op dinsdagavond 26 januari 2021 eveneens een noodbevel afgegeven werd om de dreigende
ernstige wanordelijkheden het hoofd te bieden;
het noodzakelijk is voor een langere periode bevelen te geven tot de handhaving en beperking van
de, vrees tot, ernstige wanordelijkheden en ernstige verstoring van de openbare orde en gevaar
door oproerige beweging in Heerlen;
er schade dreigt te worden toegebracht aan voorwerpen in de publieke ruimte;
deze omstandigheden niet met reguliere of andere minder zwaarwegende bevoegdheden of
voorschriften kunnen worden ondervangen;

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet,
BESLUIT
vast te stellen de volgende noodverordening:
Artikel 1: Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
 het gebied: het gehele gebied binnen de gemeente Heerlen en zoals weergegeven op de als
bijlage opgenomen kaart;
 verboden voorwerpen: voorwerpen waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze
gebruikt kunnen of zullen worden voor het verstoren van de openbare orde. Hieronder worden in
ieder geval, doch niet limitatief verstaan, stokken, stenen, brandbare en brandversnellende
middelen, bivakmutsen, honkbalknuppels, vermommingen, consumenten- en professioneel
vuurwerk.

Artikel 2: Gebiedsverbod
Het is eenieder die zich door voertuig(en), kleding, uitrusting, meegevoerde voorwerpen of
gedraging(en) manifesteert als (potentiële) deelnemer aan groepsactiviteiten met het kennelijke doel
de openbare orde te verstoren, verboden op een openbare plaats in het aangewezen gebied aanwezig
te zijn.
Artikel 3: Verboden voorwerpen
Onverminderd de Wet wapens en munitie, is het een ieder, voor zover niet rechtstreeks betrokken bij
de hulpverlening, verboden zich zonder redelijk doel binnen het in deze verordening bedoelde gebied
te begeven in bezit van verboden voorwerpen zoals bedoeld in artikel 1 van deze noodverordening.
Artikel 4: Verboden op gezichtbedekkende kleding
Het is verboden om in het aangewezen gebied op een publiek toegankelijke plaats kleding te dragen
die het gezicht geheel bedekt, dan wel bewust onherkenbaar maakt. Hiervan uitgezonderd een
mondkapje als bedoeld in artikel 1.1. van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19.
Artikel 6: Aanwijzingen opvolgen
Alle aanwijzingen, gegeven door de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren, ter handhaving
van deze noodverordening, dienen stipt te worden nagekomen. Daaronder ook te verstaan zich
terstond op de door de ambtenaar aangegeven wijze in de aangegeven richting te begeven, dan wel
zich uit het aangewezen gebied te verwijderen en verwijderd te houden.
Artikel 7: Strafbaarheid
Overtreding van deze noodverordening is op grond van artikel 443 Wetboek van Strafrecht een
strafbaar feit, waarop een gevangenisstraf is gesteld van ten hoogste drie maanden of een geldboete
van de tweede categorie (€ 4350).
Artikel 8: Inwerkingtreding
Deze noodverordening wordt bekendgemaakt op www.heerlen.nl en in werking op 27 januari 2021,
16.00 uur en geldt tot en met 8 februari, 06.00 uur of tot de dag en tijdstip waarop door of vanwege
de burgemeester bekend is gemaakt dat de noodverordening wordt ingetrokken.
Deze verordening kan worden aangehaald als “Noodverordening Ernstige wanordelijkheden avondklok.
Afschriften van deze noodverordening zijn, in verband met de covid-19 maatregelen alleen op
afspraak, verkrijgbaar op het Stadskantoor te Heerlen, Putgraaf 188.
Deze verordening wordt ingevolge artikel 176, lid 2 van de Gemeentewet terstond na haar
bekendmaking ter kennis gebracht van de gemeenteraad Heerlen, van de commissaris van de Koning
en van de Hoofdofficier van Justitie van het Openbaar Ministerie Limburg.

Heerlen, 27 januari 2021
de locoburgemeester van Heerlen,

P.M.A. van Zutphen
Dit besluit is digitaal ondertekend en daarom staat er geen handtekening onder.
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