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Noodverordening van de burgemeester van de gemeente Venray houdende
voorschriften ter voorkoming van ernstige wanordelijkheden en verstoringen
van de openbare orde en veiligheid (Noodverordening wanordelijkheden
Gemeente Venray januari 2021)
De burgemeester van de gemeente Venray,
Gelet op artikel 176 van de Gemeentewet,
Overwegende dat:
•
•

•

•
•
•
•
•

Uit politie informatie en openbare bronnen blijkt dat er oproepen plaatsvinden om de openbare
orde ernstig te verstoren binnen de gemeente Venray;
Er vrees bestaat voor ernstige verstoring van de openbare orde, omdat er de personen actief
wordt opgeroepen tot geweldgebruik, al dan niet gebruikmaking van wapens en/of (zwaar)
vuurwerk;
Uit deze informatie ook blijkt dat grote groepen personen de openbare orde in de gemeente
Venray willen verstoren en zich daarbij nadrukkelijk willen keren tegen de overheid zoals politie,
handhavers en hulpverleners.
Dat gezien de oplopende spanningen en wanordelijkheden bij rellen in Nederland en nabijgelegen
gemeenten ernstige vrees bestaat voor ernstige verstoring van de openbare orde in Venray;
Er bij eerdere wanordelijkheden in Nederland gebruik is gemaakt van zwaar vuurwerk, er geweld
is gebruikt tegen politie en er plunderingen hebben plaatsgevonden van winkels;
Het noodzakelijk en wenselijk is om de openbare orde te handhaven en te voorkomen dat de
leefbaarheid en veiligheid in de gemeente Venray in gevaar komt;
Dat het ter voorkoming van ernstige wanordelijkheden noodzakelijk is om degenen die kennelijk
de bedoeling hebben de openbare orde te verstoren, te weren uit het gebied;
Deze omstandigheid niet met reguliere of specifieke bevoegdheden of voorschriften kan worden
ondervangen.

Besluit de volgende noodverordening vast te stellen:

Artikel 1 – Aangewezen gebied
Deze verordening is van toepassing op de gemeente Venray zoals nader aangegeven op de kaart, die
als bijlage is verbonden aan deze verordening en als zodanig van deze verordening deel uitmaakt.

Artikel 2 – Gebiedsverbod
Het is eenieder die zich door voertuig(en), kleding, uitrusting, meegevoerde voorwerpen of gedraging(en)
manifesteert als (potentiële) deelnemer met de kennelijke bedoeling om de openbare orde te verstoren,
verboden op een openbare plaats in de gemeente Venray zoals weergegeven op de kaart (bijlage)
aanwezig te zijn.

Artikel 3 – Verbod op voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden
Het is eenieder verboden om in het aangewezen gebied objecten of voorwerpen bij zich te hebben
waarmee de openbare orde kan worden verstoord. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: vuurwerk
al dan niet bewerkt of samengesteld, brandbare stoffen zoals (was)benzine, ethanol en petroleum,
glaswerk, stenen, stokken, metalen voorwerpen en kettingen.

Artikel 4 – Verbod op gezicht bedekkende kleding
Het is verboden om in het aangewezen gebied op een publiek toegankelijke plaats kleding te dragen
die het gezicht geheel bedekt, dan wel onherkenbaar maakt, met uitzondering van een mondkapje zoals
bedoeld in de Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19.

Artikel 5 – Aanwijzingen
Eenieder 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 en verwijderd te houden. Zij die woonachtig zijn in het omschreven
gebied, mogen zich binnen het gebied uitsluitend langs de kortste en meest directe weg, zonder zich
op te houden, naar hun woning begeven.
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Artikel 6 – Straf
Overtreding van deze noodverordening is op grond van artikel 443 Wetboek van Strafrecht een strafbaar
feit, waarop een hechtenis is gesteld van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede
categorie.

Artikel 7 - Inwerkingtreding
Deze verordening wordt bekendgemaakt op de website van de gemeente Venray en treedt in werking
op 29 januari 2021 om 14:00 uur en geldt tot intrekking van de avondklok.
Deze verordening kan worden aangehaald als Noodverordening wanordelijkheden Gemeente Venray
januari 2021

Aldus besloten door de burgemeester van de gemeente Venray op 29 januari 2021 te Venray
L.M.C. Winants
Burgemeester van Venray

Deze verordening is raadpleegbaar op de website van de gemeente Venray en via wetten.nl. Deze verordening wordt ingevolge artikel 176, lid 2 van de gemeentewet terstond na haar bekendmaking ter
kennis gebracht van de gemeenteraad, van de commissaris van de koning en van de hoofdofficier van
justitie.
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Bijlage: Aangewezen gebied noodverordening
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