Noodbevel
Datum 28 januari 2016

DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER
Overwegende,
-

dat op 28 januari 2016 door de gemeente Noordoostpolder een beeldvormende
informatieavond wordt gehouden met direct omwonenden met als onderwerp de
mogelijke opvang van vluchtelingen in de gemeente Noordoostpolder;

-

dat deze informatieavond besloten is;

-

dat alleen direct omwonenden voor deze informatieavond een persoonlijke
uitnodiging hebben ontvangen;

-

dat deze uitnodiging recht geeft op toegang tot de informatieavond voor maximaal
twee personen;

-

dat gezien het landelijk beeld deze informatieavonden risico’s kunnen inhouden voor
de openbare orde en veiligheid en in een aantal gevallen gewelddadig zijn verlopen;

-

dat in gemeente Noordoostpolder verstoring van de openbare orde en veiligheid niet
is uit te sluiten;

-

dat mogelijk andere personen dan de uitgenodigde omwonenden de informatieavond
willen bezoeken;

-

dat de teamchef van de politie Midden Nederland, basisteam Dronten –
Noordoostpolder – Urk een advies heeft uitgebracht d.d. 27 januari 2016;

-

dat er inmiddels ongeregeldheden hebben plaatsgevonden, in het bijzonder doordat
uitgenodigde bewoners door de pers worden benaderd en daardoor de
informatieavond niet ongestoord en anoniem kunnen bijwonen;

-

dat, gelet op het uitgebrachte advies van de politie rekening gehouden moet worden
gehouden met ernstige wanordelijkheden voor, tijdens en/of na afloop van de
informatiebijeenkomst;

-

dat er derhalve ernstige vrees bestaat voor een ernstige verstoring van de openbare
orde en veiligheid;

-

dat de burgemeester in deze een bijzondere verantwoordelijkheid draagt;

-

dat de beschikbare reguliere juridische instrumenten om de hierboven geschetste
problemen het hoofd te bieden, tekortschieten om de verwachte wanordelijkheden te
voorkomen of tegen te gaan.

-

dat het ter voorkoming van ernstige wanordelijkheden noodzakelijk is om degenen
die de kennelijke bedoeling hebben een confrontatie te creëren of anderszins de
openbare orde te verstoren, te weren uit het in de bijlage aangegeven gebied in
gemeente Noordoostpolder;

Gelet op artikel 175 van de Gemeentewet;
Beveelt:
1. al degenen – met uitzondering van ambtenaren in de uitoefening van hun functiedie kennelijk niet behoren tot de genodigden van gemeente Noordoostpolder en
dat door bijvoorbeeld kleding, uitrusting, gedragingen of anderszins kenbaar
maken, dan wel door de politie als zodanig zijn herkend, of op een of andere wijze
de openbare orde verstoren of dreigen te verstoren, zijn verplicht zich verwijderd
te houden uit het in de bijlage aangegeven gebied, in gemeente Noordoostpolder
op donderdag 28 januari 2016 van 17.00 uur tot donderdag 28 januari 2016
23.59 uur, voorzover zij niet woonachtig zijn in de gemeente Noordoostpolder.
2. al degenen – met uitzondering van ambtenaren in de uitoefening van hun functiedie kennelijk niet behoren tot de genodigden van gemeente Noordoostpolder en
dat door bijvoorbeeld kleding, uitrusting, gedragingen of anderszins kenbaar
maken, dan wel door de politie als zodanig zijn herkend, of op een of andere wijze
de openbare orde verstoren of dreigen te verstoren, zijn verplicht zich op eerste
aanzegging van de politie buiten de gemeentegrenzen van
Noordoostpolder te begeven in de door de politie aan te geven route en richting
op donderdag 28 januari 2016 van 17:00 uur tot donderdag 28 januari 2016
23.59 uur, voorzover zij niet woonachtig zijn in de gemeente Noordoostpolder.
3. alle personen die zich schuldig maken aan (ernstig) opruiend of wanordelijk
gedrag, alsmede op een of andere wijze de openbare orde verstoren of dreigen
te verstoren zich op eerste aanzegging van de politie te verwijderen en
verwijderd te houden uit het betreffende gebied in de gemeente Noordoostpolder
waar op dat moment de openbare orde wordt verstoord of dreigt te worden
verstoord en zich te verwijderen tot buiten een straal van 500 meter
vanuit dit gebied, dan wel te verwijderen uit de gemeente Noordoostpolder.
4. alle directe omstanders zich onmiddellijk te verwijderen van de plaats van de
genoemde ongeregeldheden en zich daarvan verwijderd te houden, opdat de
politie ordeherstellend en handhavend haar werk kan doen.
5. Overtreding van het bepaalde in dit bevel is strafbaar op grond van artikel 184
van het Wetboek van Strafrecht.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht kunnen al diegenen van wie het belang
rechtstreeks bij dit besluit is betrokken daartegen bezwaar aantekenen. Dat kan door
binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift in
te dienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.
In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende vermeld worden:
•
de naam en het adres van de indiener;
•
de datum van het bezwaarschrift (dagtekening);
•
een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;
•
de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt;
•
een handtekening.
Wanneer iemand een bezwaarschrift heeft ingediend, kan hij daarnaast de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht
(Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) vragen een voorlopige voorziening te treffen, indien
de onmiddellijke uitvoering van het besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst namelijk niet automatisch de geldigheid van
het besluit. Aan de indiening van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten
verbonden. Nadere informatie over de behandeling van bezwaarschriften kan worden
verkregen bij het cluster Advies, tel. (0527) 63 35 12/63 33 66.

