
NOODBEVEL 

De burgemeester van gemeente Dalfsen 

 

Overwegende dat: 

 er een illegaal evenement zou plaatsvinden op een onbekende locatie; 

 de locatie vanwege de opgelegde last onder dwangsom door organisator is verplaatst naar 

Burgemeester van Bruggenplein te Dalfsen; 

 er op sociale media opgeroepen wordt om naar Burgemeester van Bruggenplein te komen;  

 zowel burgemeester als politie over informatie beschikken dat een bijeenkomst of niet 

toegestane/gemelde manifestatie plaatsvindt op Burgemeester van Bruggenplein; 

 er een grote groep aanwezig is waarbij ook vuurwerk wordt afgestoken en alcohol aanwezig 

is; 

 er daarom ernstige vrees voor wanordelijkheden en gevaar voor de volksgezondheid is 

ontstaan; 

 het daarom noodzakelijk is om ter handhaving van de openbare orde, de gezondheid en ter 

bescherming van de veiligheid voor personen en goederen, maatregelen te treffen in de vorm 

van een noodbevel;  

 De dreiging een dusdanig karakter heeft dat van ernstige vrees voor ernstige verstoring van 

de openbare orde moet worden gesproken. Onder ‘ernstige verstoring’ wordt in dit verband 

verstaan: er is vrees dat personen in conflict raken met de politie of op een andere manier de 

openbare orde verstoren en organisaties zoals de politie, brandweer en/of geneeskundige 

hulpdiensten, het onmogelijk maken hun werkzaamheden te verrichten; 

Gelet op artikel 175 van de Gemeentewet en besproken en akkoord bevonden door de 

gezagsdriehoek, 

 

IS HET VOLGENDE BEVEL UITGEVAARDIGD: 

1. al degenen die kennelijk behoren tot de groep c.q. groepen openbare orde verstoorders en 

dat door bijvoorbeeld kleding, uitrusting, gedraging, meegebrachte voorwerpen of anderszins 

kenbaar maken of daartoe een redelijk vermoeden geven, dan wel door politie als zodanig zijn 

herkend en op een of andere wijze de openbare orde verstoren of dreigen te verstoren, zijn 

verplicht zich te verwijderen en verwijderd te houden van de op bijgevoegde kaart 

aangegeven gebieden (geel omrand), voor zover zij niet woonachtig zijn in de aangegeven 

gebieden. 

 

2. al degenen die kennelijk behoren tot de groep c.q. groepen openbare orde verstoorders en 

dat door bijvoorbeeld kleding uitrusting, gedraging, meegebrachte voorwerpen of anderszins 

kenbaar maken of daartoe een redelijk vermoeden geven, danwel door politie als zodanig zijn 

herkend en op een of andere wijze de openbare orde verstoren of dreigen te verstoren, zijn 

verplicht zich op eerste aanzegging van de politie te begeven op een door de politie te 

bepalen wijze en volgens een door de politie te bepalen route en/of een door de politie aan te 

geven richting te begeven buiten de op bijgevoegde kaart aangegeven gebieden (geel 

omrand) dan wel zich te verwijderen uit de gemeente Dalfsen voor zover zij niet woonachtig 

zijn in de aangegeven gebieden.  

 

3. al degenen die kennelijk behoren tot de groep c.q. groepen openbare orde verstoorders en 

dat door bijvoorbeeld kleding, uitrustig, gedragingen, meegebrachte voorwerpen of anderszins 

kenbaar maken of daartoe een redelijk vermoeden geven, danwel door politie als zodanig zijn 

herkend en op een of andere wijze de openbare orde verstoren of dreigen te verstoren en 

woonachtig zijn in de aangegeven gebieden op de bijgevoegde kaart (geel omrand) zich niet 

te begeven in de richting van de plaats van de ongeregeldheden. 



 

4. alle directe omstanders zich onmiddellijk te verwijderen van de plaats van de genoemde 

ongeregeldheden en zich daarvan verwijderd te houden, opdat de politie orde herstellend en 

handhavend haar werk kan doen.  

 

5. 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, 

de wijk of buurt in de gemeente Dalfsen waar op dat moment de openbare orde verstoring of 

dreigen te verstoren zich op eerste aanzegging van de politie te verwijderen en verwijderd te 

houden uit het betreffende gebied, de wijk of buurt in de gemeente Dalfsen 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, deze wijk, buurt. 

 

6. Dit bevel is van kracht met ingang van 15 januari 2022 21:20 en is geldig tot 16 januari 2022 

05:00.  

 

 

Gevolg bij overtreding 

Het niet naleven van dit bevel is strafbaar op grond van artikel 184 Wetboek van strafrecht. 

 

 

Plaats: Dalfsen 

Datum: 15-01-2022 

Tijdstip: 21:20  

De burgemeester van Dalfsen 

 

 

 

 

E. van Lente  



 

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na verzenddatum/uitreiking bezwaar 

maken bij de burgemeester van gemeente Dalfsen. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden 

ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden 

van het bezwaar moet bevatten. Een kopie van het besluit waartegen het bezwaar zich richt moet 

worden meegezonden. Als u een bezwaarschrift indient, kunt u, indien u een spoedeisend belang 

heeft, tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de 

sector bestuursrecht van de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle. Het postadres is: postbus 10067, 

8000 GB Zwolle. Voor de inhoud van dit verzoek gelden dezelfde eisen als voor het indienen van het 

bezwaarschrift.  

 

  



Bijlage: 

 

 

Dalfsen 


