BEVEL TER HANDHAVING VAN DE OPENBARE ORDE (EX ART. 175 GEMEENTEWET)
De burgemeester van de gemeente Coevorden,
Overwegende dat:
•
in de wijk Poppenhare in Coevorden sinds enige tijd veel overlast is en dat er rond de
jaarwisseling 2020/2021 diverse incidenten hebben plaatsgevonden in en rond, maar niet
uitsluitend, de Jan Steenstraat, de Jozef Israëlsstraat en de Rembrandtlaan in Coevorden
(hierna: het risicogebied);
•
dat de overlast bestaat uit onder andere samenscholing door personen die zich agressief
gedragen, die vernielingen plegen waaronder het stichten van branden en daarbij (zwaar)
vuurwerk gebruiken;
•
er in het risicogebied schade wordt toegebracht aan gebouwen, objecten en aan het openbaar
gebied;
•
er vanwege belangen van bewoners verscherpte veiligheidsmaatregelen zijn/worden getroffen
en het toezicht en beveiligingsniveau is verhoogd, om onrust, ongeregeldheden en strafbare
feiten en/of overtredingen te voorkomen;
•
er bij deze ongeregeldheden mede personen betrokken zijn geweest die niet woonachtig zijn
op een adres in de wijk Poppenhare;
•
de dreiging aanwezig is dat deze personen de confrontatie met bewoners zoeken en op deze
wijze, dan wel anderszins, de openbare orde en veiligheid in Coevorden verstoren;
•
dat deze dreiging inmiddels een dusdanig karakter heeft aangenomen dat van
ernstige vrees voor ernstige wanordelijkheden en/of van rampen of zware ongevallen zoals
bedoeld in artikel 175 lid 1 Gemeentewet gesproken moet worden;
•
dat hierdoor het leven en gezondheid van personen die zich in het risicogebied bevinden
ernstig wordt bedreigd;
•
dat ter handhaving van de openbare orde of beperking van het gevaar het navolgende bevel
nodig wordt geacht.
Gelet op:
•
artikel 175 Gemeentewet;
•
artikel 2:1 Algemene plaatselijke verordening Coevorden 2020.
BEVEELT:
1. een ieder zich niet met meer dan twee personen op te houden op een voor het publiek
toegankelijke plaats zonder redelijk doel binnen het op de bij dit bevel behorende kaart
aangemerkte risicogebied (samenscholingsverbod);
2. een ieder die zich binnen het op de bij dit bevel behorende kaart aangemerkte risicogebied op
de openbare weg bevindt zich op eerste aanzegging van een ambtenaar van politie of
brandweer uit dit risicogebied te verwijderen, behoudens de bewoners van de in dit gebied
gelegen woningen, en de gebruikers van in dit gebied gelegen gebouwen;
3. een ieder terstond elke aanwijzing, vordering dan bevel van de politie op te volgen;
4. een ieder zich op eerste aanzegging van de politie in de richting te begeven die door de politie
wordt aangegeven dan wel zich te verwijderen en verwijderd te houden uit het risicogebied
dat de politie aangeeft dan wel afgezet heeft of aan het afzetten is, dan wel zich te
verwijderen en verwijderd te houden uit het risicogebied.
Wanneer personen woonachtig zijn in het gebied dat door de politie is afgezet, dan wel afgezet wordt
dan wel als niet te betreden wordt aangegeven of wier aanwezigheid in dat gebied om dringende
redenen noodzakelijk is, mogen zij alleen de kortste weg volgen om hun huis te bereiken. Dit op
aanwijzingen van de politie.
Dit bevel is geldig van donderdag 7 januari 2021 19:30 uur tot en met maandag 11 januari 2021
08:00 uur.
Het niet nakomen van dit bevel is strafbaar gesteld in artikel 184 van het Wetboek
van Strafrecht.

De burgemeester van Coevorden,

J. Huizing
Locoburgemeester

Situatiekaart behorende bij bevel ter handhaving van de openbare orde (ex art. 175
gemeentewet)

Risicogebied, in Coevorden, geheel of deels, zoals hieronder weergegeven op de bij dit bevel behorende
en als zodanig gewaarmerkte situatiekaart, onder andere, de straten: Rembrandtlaan, Doctor
Picardtlaan, Rubensstraat, Frans Halsstraat, Pieter Breughelstraat, Rogier van der Weijdenstraat, Willem
Marisstraat, Jozef Israëlsstraat, Jan Steenstraat, Johannes Vermeerstraat, Breitnerstraat, Jan van
Schorelstraat, Jeroen Boschstraat, Mesdagstraat en Paulus Potterstraat.

Coevorden, 7 januari 2021
De burgemeester van Coevorden,

J. Huizing
Locoburgemeester

