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Verordening van de burgemeester van de gemeente Harderwijk houdende
regels omtrent het treffen van maatregelen ter handhaving van de openbare
orde en ter beperking van gevaar (Noodverordening Harderwijk winkelcentrum
Tweelingstad en omgeving 27 januari 2021)
De burgemeester van de gemeente Harderwijk, gelet op artikel 176 van de Gemeentewet,
Overwegende dat:
-

-

-

-

op dit moment door de Covid-19 situatie Nederland zich in een lockdown bevindt;
sinds zaterdag 23 januari 2021 landelijk de avondklok is ingegaan als één van de maatregelen ter
bestrijding van de Covid-19 pandemie;
door de lockdown en avondklok een situatie ontstaat waardoor verveling, onrust en uitzichtloosheid
een grote rol gaan spelen bij een deel van de bevolking;
door de lockdown verschillende personen een uitlaatklep zoeken om deze situatie van verveling,
onrust en uitzichtloosheid een uiting te geven;
zich op zondag 24 januari 2021 en de daarop volgende dagen in diverse plaatsen in Nederland
ernstige ongeregeldheden hebben voorgedaan;
op woensdag 27 januari 2021 door de politie meerdere signalen zijn ontvangen dat personen de
openbare orde ernstig willen verstoren in het gebied winkelcentrum Tweelingstad en omgeving,
zoals aangeduid op bijgevoegde kaart, en daarbij ook gebruik willen maken van vuurwerk;
deze signalen zijn besproken in de Lokale Driehoek Veluwe West op woensdag 27 januari 2021;
er concrete aanwijzingen zijn dat ernstig rekening dient te worden gehouden met de mogelijkheid
dat een groep personen de intentie heeft om in dit gebied de openbare orde te verstoren en ernstige wanordelijkheden te veroorzaken;
het in verband met deze concrete aanwijzingen en mede met het oog op de situatie van afgelopen
maandag 25 januari 2021, waarin ook vergelijkbare signalen zijn ontvangen, het gewenst is
maatregelen te treffen ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar;
het noodzakelijk en wenselijk is om de openbare orde zo spoedig mogelijk te herstellen en de
leefbaarheid en veiligheid in Harderwijk te herstellen;
deze omstandigheid niet met reguliere of specifieke bevoegdheden of voorschriften kan worden
ondervangen;
dat de belangen van de openbare veiligheid, het voorkomen van verdere wanordelijkheden en
vanstrafbare feiten en de bescherming van de gezondheid hier zwaarder wegen dan het individuele belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van individuele burgers;

besluit de volgende noodverordening vast te stellen:

Artikel 1 – Aangewezen gebied
Deze verordening is van toepassing op het winkelcentrum Tweelingstad en omgeving te Harderwijk,
een en ander zoals aangeduid op de kaart in bijlage 1.

Artikel 2 – Vuurwerkverbod en brandstofverbod
Het is verboden om vuurwerk en brandstof voor handen te hebben op een publiek toegankelijke plaats.
Onder vuurwerk wordt onder meer consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk als bedoeld in
artikel 1.1.1, lid 1, Vuurwerkbesluit verstaan. Onder brandstof wordt onder meer (was) benzine, ethanol
en petroleum verstaan.

Artikel 3 – Samenscholingsverbod
Het is een ieder, voor zover niet rechtstreeks betrokken bij de hulpverlening, verboden zich zonder redelijk doel die past bij de bestemming in dat gebied, in groepen van meer dan twee personen op te
houden binnen het aangewezen gebied.

Artikel 4 – Gebiedsverbod
Het is eenieder die zich door voertuig(en), kleding, uitrusting, meegevoerde voorwerpen of gedraging(en)
manifesteert als (potentiële) deelnemer aan groepsactiviteiten met de kennelijke bedoeling om de
openbare orde te verstoren, verboden op een openbare plaats in Harderwijk zoals weergegeven op de
kaart (bijlage 1) aanwezig te zijn.
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Artikel 5 – Verbod op objecten die als wapen kunnen worden gebruikt
Het is verboden om in het aangewezen gebied zonder redelijk doel een object bij zich te hebben dat
gebruikt zou kunnen worden als wapen. Hieronder wordt onder meer verstaan: vuurwerk al dan niet
bewerkt of samengesteld, molotovcocktails, glaswerk, straatstenen, stokken en kettingen.

Artikel 6 – Gelding
Deze verordening gaat in op woensdag 27 januari 2021 om 18:00 uur en geldt tot donderdag 28 januari
2021
06:00 uur.

Artikel 7 - Aanwijzingen
Een ieder is verplicht op aanwijzing van een ambtenaar van politie zich terstond op de door de ambtenaar
aangegeven wijze en in de door de ambtenaar aangegeven richting te begeven, dan wel zich uit het
aangewezen gebied te verwijderen.

Artikel 8 Preventief fouilleren
Indien er sprake is van een redelijk vermoeden van het bij zich dragen in bijvoorbeeld (rug)tassen of
andere vervoermiddelen van verboden voorwerpen zoals bedoeld in artikel 5 van deze verordening,
dient een ieder toe te staan en mee te werken aan het op last of vordering van de politie fouilleren en
het tonen van de bij zich dragende of hebbende voorwerpen.

Artikel 9 – Straf
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 (€ 4.350,-).

Artikel 10 - Inwerkingtreding
Deze verordening wordt bekendgemaakt op de website van de gemeente Harderwijk en treedt in werking
op 27 januari 2021 om 18:00 uur. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Noodverordening
Harderwijk winkelcentrum Tweelingstad en omgeving 27 januari 2021’.
Aldus besloten door de burgemeester van de gemeente Harderwijk op 27 januari 2021 te Harderwijk.
Drs. H.J. van Schaik
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Bijlage 1: kaart bij deze noodverordening

De politie is belast met het toezicht op de naleving van deze verordening.
Opzettelijk niet voldoen aan de hierboven omschreven verordening is strafbaar op grond van artikel
184 Sr en artikel 443 Sr.
Afschriften aan:
de gemeenteraadsleden
de Commissaris van de Koningin
de Officier van Justitie, hoofd Arrondissementsparket Arnhem
-
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