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VERORDENING TER HANDHAVING VAN DE OPENBARE ORDE EN TER BEPERKING 

VAN GEVAAR WEGENS HET BEZOEK VAN HM KONINGIN BEATRIX OP VRIJDAG 28 

AUGUSTUS 2009. 

 
 
DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE DALFSEN 

 
OVERWEGENDE, 
  
� dat op 28 augustus 2009 HM koningin Beatrix een bezoek zal brengen aan Dalfsen; 
� dat uit ambtsberichten is gebleken dat de mogelijkheid bestaat dat een aantal personen 

van plan is de orde te verstoren tijdens het bezoek; 
� dat er op grond van de Wet Openbare Manifestaties geen demonstraties zijn aangemeld; 
� dat er een ernstige vrees bestaat voor verstoring van de openbare orde; 
� dat op grond van informatie van de politie, mede gelet op recente ontwikkelingen 

gerelateerd aan risicogroepen en/of - personen, ervaringen op koninginnendag 2009 in 
Apeldoorn en Bevrijdingsfestival op 5 mei 2009 in Zwolle, ernstig gevreesd moet worden 
voor een toename van het wapenbezit c.q. het meevoeren van wapens in voertuigen 
en/of op de persoon in het aangewezen gebied; 

� dat het in dat verband noodzakelijk kan worden geacht om het instrument van preventief 
fouilleren in te zetten teneinde een verstoring van de openbare orde door de mogelijke 
aanwezigheid van (vuur)wapens te voorkomen; 

� dat het hierdoor noodzakelijk is geworden om het aangewezen gebied als een 
Veiligheidsrisicogebied ex artikel 2.60 van de Algemene Plaatselijke verordening, aan te 
wijzen; 

� dat in dat verband overleg heeft plaats gevonden met de officier van justitie en de politie, 
één en ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 151b van de Gemeentewet, 
alvorens tot deze aanwijzing over te gaan; 

� dat het met het oog op dit alles noodzakelijk is vergaande maatregelen in het belang van 
de veiligheid en ter voorkoming van een verstoring van de openbare orde te treffen; 

� dat de beschikbare juridische instrumenten ontoereikend zijn  om een verstoring van de 
openbare orde tegen te gaan; 

� dat met het oog hierop noodzakelijk is in afwijking en in aanvulling op de bestaande 
wettelijke voorschriften een regeling vast te stellen die hierin kan voorzien; 

 
Gelet op artikel 176 Gemeentewet; 
 
BESLUIT 
 
vast te stellen de hierna volgende  

VERORDENING TER HANDHAVING VAN DE OPENBARE ORDE TER BEPERKING VAN 

GEVAAR WEGENS HET BEZOEK VAN HM KONINGIN BEATRIX OP 28 AUGUSTUS 

2009. 
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*Artikel 1 Begripsomschrijving 
Weg: hetgeen artikel 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) daaronder verstaat; 
Aangewezen gebied:  
Deze noodverordening is van toepassing op de volgende gebieden in de gemeente Dalfsen: 
 
1. Het gebied nabij sportpark Gerner  (inclusief de toegangswegen, parkeerplaatsen 

sportvelden, tribunes  gelegen aan de Haersolteweg.  
Een en ander nader aangeduid op bijbehorende kaart genummerd bijlage 1.  
 
2. De rijroute en aangrenzende wegen met een afstand tot 100 meter vanaf de rijroute 

gerekend, in- en uitritten en plantsoenen van sportpark Gerner naar het gemeentehuis 
van Dalfsen; 

• Haersolteweg, het gedeelte gelegen tussen de Koesteeg en Koekoeksteeg; 

• De Koesteeg; 

• Rondweg; 

• Vechtdijk; 

• Raadhuisstraat; 
Een en ander nader aangeduid op bijbehorende kaart genummerd bijlage 2. 
 
3. Het gebied rondom het oude en het nieuwe gemeentehuis van Dalfsen gelegen aan de 

Raadhuisstraat 1 te Dalfsen. 

• Burg van Bruggenplein 

• Raadhuisstraat  

• Bruinleeuwstraat 
 
Een en ander nader aangeduid op bijbehorende kaart genummerd bijlage 3.   
 
*Artikel 2 

Al degenen die kennelijk van plan zijn de openbare orde te verstoren en dat bijvoorbeeld 
door kleding, uitrusting, gedragingen of anderszins kenbaar maken en zich in of in de 
omgeving van het aangewezen gebied bevinden, zijn verplicht zich op eerste aanzegging 
van de politie verwijderd te houden dan wel te verwijderen uit dit gebied op 28 augustus 
2009 van 08.00 uur tot 13.00 uur.     
 
*Artikel 3 Bijzondere verbodsbepalingen 
Voor het in deze verordening aangegeven gebied gelden in afwijking van het bepaalde in de 
Algemene Plaatselijke Verordening, de volgende beperkingen: 

- een verbod tot het houden van demonstraties  
- een verbod tot het bij zich dragen van spandoeken  
- een verbod tot het roepen van ordeverstorende leuzen en schreeuwen. 

 

*Artikel 4 Bijzondere gebodsbepalingen 
In het in deze verordening aangegeven gebied is een ieder verplicht om op aanwijzing  
gegeven door of namens de burgemeester: 

- zich te verwijderen in de aangegeven richting;  
- vlaggen(stokken), spandoeken, vliegers e.d. die zich op of boven de openbare weg 

bevinden te verwijderen;  
- handelingen, welke strijd opleveren met artikel 3 te staken en de gevolgen van deze 

handelingen te beperken. 
 

*Artikel 5 Veiligheidsrisicogebied 
Het gebied zoals omschreven in artikel 1 is aangewezen als Veiligheidsrisicogebied. Dit 
heeft tot gevolg dat in dit gebied personen zoals omschreven in artikel 2 op aanwezigheid 
van wapens gefouilleerd kunnen worden. 
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*Artikel 6 Naleving en handhaving 
Een ieder is verplicht de aanwijzingen door of namens de burgemeester op grond van deze 
verordening gegeven, stipt en terstond op te volgen. 
Overtreding van het bepaalde in deze verordening is strafbaar op grond van artikel 443 van 
het Wetboek van Strafrecht. 
 

*Artikel 7 Inwerkingtreding en geldigheidsduur 
De verordening treedt in werking op 28 augustus 2009 om 08.00 uur en geldt tot 28 augustus 
2009 om 13.00 uur, of zoveel langer of korter als de vrees voor ernstige verstoringen van de 
openbare orde blijft bestaan. 
 

*Artikel 8 Slotbepaling 
Deze verordening kan worden aangehaald als “noodverordening streekbezoek 28 augustus 
2009” 
 
Afschriften van de verordening zijn kosteloos verkrijgbaar bij de receptie van het 
gemeentehuis Dalfsen. De verordening is bovendien te raadplegen op de website van de 
gemeente (www.dalfsen.nl)  
 
De verordening wordt ingevolge artikel 176 tweede lid van de Gemeentewet, terstond na 
haar bekendmaking ter kennis gebracht van de gemeenteraad, van de Commissaris van de 
Koningin in de provincie Overijssel en de Officier van Justitie, hoofd van het 
arrondissementsparket Zwolle. 
 
Dalfsen, 26 augustus 2009  
De burgemeester van de gemeente Dalfsen,  
 
 
 
 
 
L.V. Elfers 


