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Noodverordening maatschappelijke onrust Eindhoven 2021
De burgemeester van de gemeente Eindhoven,
gelet op artikel 176 van de Gemeentewet;
gehoord de beraadslaging in het driehoeksoverleg van 26 januari 2021;
overwegende
Dat op zondag 24 januari 2021 een ernstige verstoring van de openbare orde, heeft plaatsgevonden in
de binnenstad van Eindhoven. Deze verstoring bestond uit massaal geweld tegen de politie, vernielingen,
plunderingen en brandstichting. De politie heeft bij deze rellen de Mobiele Eenheid, een waterwerper
en zelfs traangas ingezet;
Uit politie-informatie blijkt dat de komende periode rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid
dat groepen personen de intentie hebben om de openbare orde te verstoren;
Uit de politie-informatie blijkt verder dat men de confrontatie met politie zoekt en daarin geweld niet
schuwt. Politie vreest voor een aanzuigende werking op andere personen die met hen de openbare
orde ernstig komen verstoren;
Gelet op de aard en ernst van het voorgaande doet zich nu een situatie voor als bedoeld in artikel 176
van de Gemeentewet. Gewone rechtsregels bieden onvoldoende soelaas. Het is daarom voor de
handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar nodig onder deze buitengewone omstandigheden algemeen verbindende voorschriften vast te stellen. Hierbij is ook gekeken naar de vrijheden en belangen van de geadresseerden, maar de algemene belangen wegen zwaarder;

besluit vast te stellen de Noodverordening maatschappelijke onrust Eindhoven 2021;

Artikel 1 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 binnen de gemeentegrenzen van
Eindhoven aanwezig te zijn.

Artikel 2 Verbod op voorwerpen en brandbare stoffen
1. Het is eenieder verboden om op een openbare plaats in Eindhoven stenen, stokken, metalen voorwerpen, flessen of brandbare stoffen bij zich te hebben.
2. Onder brandbare stoffen wordt in ieder geval verstaan: (was)benzine, ethanol en petroleum.

Artikel 3 Vuurwerkverbod
1. Het is eenieder verboden om op een openbare plaats in Eindoven vuurwerk bij zich te hebben.
2. Onder vuurwerk wordt in ieder geval verstaan: consumentenvuurwerk (met uitzondering van vuurwerk
in categorie F1) en professioneel vuurwerk als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, van het Vuurwerkbesluit.

Artikel 4 Verbod op gezichtsbedekkende kleding
Het is verboden om in Eindhoven op een openbare plaats kleding te dragen die het gezicht geheel bedekt
dan wel onherkenbaar maakt, met uitzondering van een mondkapje zoals bedoeld in de Tijdelijke wet
maatregelen covid-19.
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Artikel 5 Inwerkingtreding en duur
Deze verordening treedt in werking onmiddellijk na bekendmaking op de website van de gemeente
Eindhoven en geldt tot en met 9 februari 2021.

Mededelingen
Deze verordening wordt zo spoedig mogelijk gezonden aan de raad, commissaris van de Koning en
hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Brabant. Overtreding kan worden gestraft
(artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht). Deze verordening wordt ook met al dan niet spoedeisende
bestuursdwang gehandhaafd (artikel 125 van de Gemeentewet).

Eindhoven, 26 januari 2021.
De burgemeester van de gemeente Eindhoven,
J.A. Jorritsma
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