NOODVERORDENING VAN DE BURGEMEESTER VAN DE
GEMEENTE LEEUWARDEN, HOUDENDE VOORSCHRIFTEN TER
VOORKOMING VAN ERNSTIGE WANORDELIJKHEDEN EN
VERSTORINGEN VAN DE OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

DE BURGEMEESTER VAN LEEUWARDEN, OVERWEGENDE:
-

dat er in de afgelopen dagen ernstige ongeregeldheden hebben
plaatsgevonden in een aantal steden in Nederland, o.a. in
verband met de genomen Covid-19 maatregelen zoals de
avondklok;

-

dat er blijkens de bij hem binnengekomen informatie van de
politie, veel informatie wordt verspreid via sociale media
waarbij oproepen worden gedaan (en veelvuldig gedeeld) om
op zaterdag 30 januari 2021, vanaf zonsondergang, al dan niet
onherkenbaar gemaakt door het gebruik van hoofd- en
gezichtsbedekkende kleding, te verzamelen, op tot nog toe
onbekende locaties in Leeuwarden;

-

dat daarbij is aangegeven dat de exacte verzamellocaties zeer
kort van tevoren bekend zullen worden gemaakt;

-

dat de vrees bestaat dat deze oproepen mede tot doel hebben
groepen mensen bijeen te brengen teneinde de confrontatie
met de politie aan te gaan, vernielingen te plegen, vuurwerk af
te steken of hiermee te gooien of overige ongeregeldheden te
veroorzaken;

-

dat er, gelet op de ervaringen in verschillende steden in
Nederland in de afgelopen dagen, ernstig rekening mee moet
worden gehouden dat er grote groepen relschoppers zich zullen
verzamelen op tot nog toe onbekende locaties binnen het
stedelijk gebied van de gemeente Leeuwarden;

-

dat derhalve geconcludeerd moet worden dat er een ernstige
vrees bestaat voor het ontstaan van ernstige wanordelijkheden
in de gemeente Leeuwarden;

-

dat redelijkerwijs moet worden aangenomen dat dit gevaar niet
met reguliere middelen het hoofd kan worden geboden, en de
toepassing van normale bevoegdheden ontoereikend is om de
noodzakelijke maatregelen te treffen en de situatie het hoofd
te kunnen bieden;

-

dat het ter handhaving van de openbare orde en ter beperking
van gevaar noodzakelijk is de hieronder genoemde
voorschriften vast te stellen.

Blad 2

BESLUIT, GELET OP ARTIKEL 176 VAN DE GEMEENTEWET, DE
VOLGENDE NOODVERORDENING VAST TE STELLEN:
Artikel 1 – Aangewezen gebied
Deze verordening is van toepassing op het gebied, zoals
aangegeven op de kaart in de bijlage.
Artikel 2 – 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 aanwezig te zijn op een openbare plaats in het
gebied, aangegeven op de kaart in de bijlage.
Artikel 3 - 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 4 – 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 5 - Inwerkingtreding
Deze verordening wordt bekendgemaakt op de website van de
gemeente Leeuwarden en treedt in werking op zaterdag 30
januari 2021 om 17.00 uur.
Artikel 6 – Geldingsduur
Deze verordening geldt tot zondag 31 januari 2021 om 04.30 uur.
Aldus vastgesteld,
Leeuwarden, 30 januari 2021, 14.25 uur.

De burgemeester van Leeuwarden
mr. S. van Haersma Buma.
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