NOODVERORDENING OP GROND VAN ARTIKEL 176 GEMEENTEWET
De burgemeester van de gemeente Vlagtwedde,
overwegende:
 dat het bij grondwet vastgelegde recht van demonstratie wordt erkend;
 dat op 29 mei 2005 door de SP-afdeling Stadskanaal-Vlagtwedde een lokale culturele
manifestatie op 5 juni 2005 is gemeld tegen het gevoerde asielbeleid voor wat betreft
uitgeprocedeerde asielzoekers en het ontbreken van noodopvang voor uitgeprocedeerde
asielzoekers;
 dat de manifestatie om 13.00 uur zal beginnen en dat de afsluiting omstreeks 16.00 uur zal
plaatsvinden;
 dat de demonstratie muzikaal wordt omlijst, afgewisseld met (gast)sprekers;
 dat met het oog op de handhaving van de openbare orde en de veiligheid van burgers en
goederen en de veiligheid van betogers en eventuele demonstranten het stellen van
voorschriften en beperkingen noodzakelijk is;
 dat ernstig rekening dient te worden gehouden met de mogelijkheid dat er personen,
aanhangers van andere groeperingen dan door de organisatoren beoogd, aanwezig zullen
zijn dan wel op deze betoging zullen afkomen met geen ander doel dan de openbare orde
te verstoren;
 dat in verband met deze omstandigheden ernstige vrees bestaat voor het ontstaan van
ernstige verstoring van de openbare orde;
 dat onder ‘ernstige verstoring’ in dit verband wordt verstaan: vrees dat betogers en
‘tegenbetogers’ met elkaar of met de politie in conflict raken, dan wel dat betogers of
‘tegenbetogers’ vernielingen zullen aanrichten, dan wel het openbare leven in de
omgeving van het Vertrekcentrum in ernstige mate zullen verstoren of onmogelijk maken;
 dat de burgemeester in deze een bijzondere verantwoordelijkheid draagt;
 dat de gewone beschikbare middelen om de hierboven bedoelde problemen het hoofd te
bieden, tekortschieten;
 dat het in dit verband ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar
voor personen en goederen noodzakelijk is algemene voorschriften te geven;

gehoord de adviezen van het lokale driehoeksoverleg van donderdag 2 juni 2005;
gelet op artikel 176 Gemeentewet, juncto artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht;

BESLUIT:
vast te stellen de navolgende algemeen verbindende voorschriften ter handhaving van de
openbare orde en ter beperking van gevaar voor personen en goederen (Noodverordening).
Artikel 1
Begripsbepaling:
openbare weg: wegen als bedoeld in artikel 1 onder A van de Algemene Plaatselijke
Verordening van Vlagtwedde 2000

Artikel 2
1.
Het is verboden op 5 juni 2005 in de gemeente Vlagtwedde te betogen dan wel te
demonstreren (hierna te noemen demonstratie) als bedoeld in de Wet openbare
manifestaties.
2.
Dit verbod geldt niet voor de demonstratie zoals gemeld door de SP, indien en
voorzover:
- de demonstratie gehouden wordt op 5 juni 2005 van 13.00 tot maximaal 16.00 uur
in de directe omgeving (maximaal 100 meter) van de T-splitsing ter hoogte van de
toegangsweg naar het vertrekcentrum en de Ter Apelervenen;
- de demonstratie wordt begeleid door personen van de organisatie, die herkenbaar
zijn aan bijvoorbeeld bies op de mouw en of het dragen van fluoriserende hesjes;
- de organisatoren voor, tijdens en na de demonstratie telefonisch bereikbaar zijn
voor de politie;
- de demonstranten de aanwijzingen van de politie opvolgen; en
- de demonstranten zich niet -al dan niet groepsgewijs- afsplitsen van de door de SP
georganiseerde demonstratie met het kennelijke doel deze demonstratie op een
andere plek dan de aangewezen plek voort te zetten.
Artikel 3
Het is een ieder verboden in de gemeente Vlagtwedde en omgeving als bedoeld in artikel 4,
lid 1:
a. zich op of aan de openbare weg te gedragen met het kennelijke doel de openbare orde en
veiligheid te verstoren of zich zodanig te gedragen dat redelijkerwijs kan worden
aangenomen dat daardoor de openbare orde kan worden verstoord of de veiligheid in
gevaar kan worden gebracht;
b. op of aan de openbare weg voorwerpen of stoffen bij zich te hebben, te dragen of te
vervoeren, die bestemd zijn of kunnen worden gebruikt om de openbare orde te verstoren
of de veiligheid in gevaar te brengen;
c. op of aan de openbare weg bivakmutsen, helmen, sjaals of andere middelen voor handen
te hebben, te dragen of te gebruiken met het kennelijke doel om herkenning te
bemoeilijken;
d. racistische, beledigende dan wel aanstootgevende uitingen mee te voeren en/of te roepen.
Artikel 4
1.
Het is verboden op 5 juni 2005 zich te bevinden in het gebied binnen de ring
Westerstraat-provinciegrens Borger-Odoorn- Vetstukkermond-Ter ApelervenenNulweg-Kloosterveenweg-Westerstraat, welk gebied nader is aangegeven op de bij
deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart.
2.
Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet:
a. voor hen die kennelijk behoren tot de demonstranten, als bedoeld in artikel 2 lid 2;
b. voor hen die in het betreffende gebied wonen en/of werken;
c. voor vertegenwoordigers van de media;
d. voor personen wier aanwezigheid in verband met bijzondere omstandigheden - zulks
ter beoordeling van de politie - dringend noodzakelijk is.
Artikel 5
1. Het is verboden objecten containers, dranghekken en dergelijke die zijn geplaatst ter
afscherming van het in artikel 4, eerste lid, bedoelde gebied en alle andere daar aanwezige

hekken en omheiningen, te verplaatsen, te passeren, of daarover te klimmen, danwel zich
vast te ketenen aan toegangshekken en het blokkeren van toegangshekken.
2. Dit verbod geldt niet voor de in artikel 4, tweede lid bedoelde personen, voor zover het
betreft het passeren van deze objecten.
Artikel 6
Een ieder is verplicht op eerste aanwijzing van een ambtenaar van politie zich terstond op de
door die ambtenaar aangegeven wijze en in de door die ambtenaar aangegeven richting te
begeven, dan wel zich buiten het grondgebied als genoemd in artikel 4 lid 1 te begeven.
Artikel 7
Zo dikwijls de zorg voor de naleving van enig voorschrift van deze verordening dit vereist,
wordt hierbij aan ambtenaren van de politie, die met de handhaving van deze voorschriften
zijn belast, de last verstrekt alle al dan niet afgesloten terreinen en ruimten, niet zijnde een
woning, tegen de wil van de eigenaar, bewoner of gebruiker, te allen tijde te betreden of
binnen te treden.
Artikel 8
1.
Deze verordening treedt in werking op 5 juni 2005 om 10.00 uur en eindigt om
22.00 uur.
2.
Deze verordening wordt bekendgemaakt door bekendmaking via de lokale pers, de
website, door middel van ter inzage legging in het gemeentehuis en het politiebureau
en het aanplakken in het publicatiekastje van het gemeentehuis.
Vlagtwedde, 2 juni 2005

De burgemeester van Vlagtwedde,
De heer J. Broertjes,

