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NOODVERORDENING 

De burgemeester van Urk 

overwegende, 

dat zich zaterdagavond 23 januari op Urk en de daarop volgende dagen 
ernstige wanordelijkheden hebben voorgedaan en in een aantal steden in 
Nederland, o.a. in verband met de genomen Covid-19 maatregelen 
zoals de avondklok; 

dat er vandaag blijkens de bij hem binnengekomen informatie van de 
politie, veel informatie wordt verspreid via sociale media waarbij 
oproepen worden gedaan om vanavond, ook op tijdstippen na het 
ingaan van de avondklok, op verschillende locaties in Urk te verzamelen; 

dat gezien de inhoud van de oproepen, de vrees bestaat dat deze oproepen 
mede tot doel hebben groepen mensen bijeen te brengen om onder andere 
de confrontatie met de politie aan te gaan, vernielingen te plegen; 

dat derhalve geconcludeerd moet worden dat er een ernstige vrees 
bestaat voor het ontstaan van ernstige verstoring van de openbare orde in 
de gemeente Urk; 

de toepassing van zijnde reguliere maatregelen zijn ontoereikend 
gebleken om de ernstige verstoring van de openbare orde te voorkomen 
en 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. 

Gelet op artikel 176 van de Gemeentewet, 

besluit: 

vast te stellen de volgende verordening: 

Artikel 1- Aangewezen gebied en tijdstip 

De voorschriften in deze verordening zijn van toepassing het gebied zoals 
aangegeven op de kaart in bijlage 1 en gelden van 29 januari 2021 16.00 uur tot en 
met 31 januari 2021 03.00 uur. 

Artikel 2- Gebiedsverbod 

1. 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 aangewezen gebied en 
gedurende de tijdstippen, zoals aangegeven in artikel 1 van deze verordening. 
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2. Het is niet toegestaan om in bouwwerken te klimmen of daarin aanwezig zijn of 

gebouwen te beklimmen. 
3. Het is niet toegestaan om objecten die zijn geplaatst ter omheining van gebied 

zonder toestemming van hulpdiensten of de burgemeester te verplaatsen dan wel 
daarop of daarin te klimmen. 

Artikel 3- Verboden voorwerpen 

Het is eenieder verboden voorwerpen of stoffen bij zich te hebben waarmee de openbare 
orde verstoord kunnen worden dan wel die zijn meebracht met dat kennelijke doel. 

Artikel 4- Alcoholhoudende dranken 

Het is eenieder verboden alcoholhoudende drank te nuttigen of bij zich te hebben (en te 
verkopen en te schenken) 

Artikel 5 - Geluidsapparatuur 

Het is eenieder verboden een radio/boombox/megafoon/toeter of vergelijkbaar 
versterkend apparaat in werking te hebben. 

Artikel 6- Aanwijzingen 

Alle aanwijzingen, door of namens het bevoegd gezag, ter handhaving van deze 
verordening dienen terstond en stipt te worden nagekomen. 

Artikel 7- Verbod op bestuurbare of programmeerbare vlieg-, voer en 
vaartuigen 

Het is eenieder verboden op genoemd tijdstip in genoemd gebied op afstand 
bestuurbare of programmeerbare vlieg-, voer-, vaartuigen, voorhanden te hebben, 
of te laten vliegen/varen/rijden. 

Artikel 8- Uitzondering van verbods- en gebodsbepalingen 

Genoemde verboden en geboden gelden niet voor hulpdiensten en voor door de 
burgemeester aangewezen personen. 

Artikel 9 - 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 10 - Inwerkingtreding 

Deze verordening wordt bekendgemaakt op de website van de gemeente Urk en 
treedt in werking op 29 januari 2021 om 16.00 uur. 

Artikel 11 - Geldingsduur 

Deze verordening duurt tot zondag 31 januari 2021 om 03:00 uur. 
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Deze verordening kan worden aangehaald als Noodverordening Urk 2021-1. Afschriften van 
deze verordening zijn verkrijgbaar op gemeentehuis te Urk. Deze verordening is tevens 
raadpleegbaar via de website van de gemeente Urk . Deze verordening wordt ingevolge 
artikel 176, lid 2 van de gemeentewet zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht van de 
gemeenteraad, van de commissaris van de Koning en van de hoofdofficier van justitie. 

Aldus vastgesteld, 

Urk, 29 januari 2021, 15.30 uur. 

De burgemeester van Urk 



Bijlage 1 4/4 

Toelichting gebied: Het gebied betreft de gehele bebouwde kom van de gemeente Urk. Men 
betreedt dit gebied zodra de toegangsborden met 'Urk' worden gepasseerd (op de kaarten 
aangegeven met een rode stip). 




