
Noodverordening van de burgemeester van de gemeente 
Doetinchem houdende voorschriften ter voorkoming van ernstige 
wanordelijkheden en verstoringen van de openbare orde en 
veiligheid 15 mei 2021 
 
De burgemeester van de gemeente Doetinchem, 

gelet op artikel 176 eerste lid van de Gemeentewet, 

gelet op het overleg als bedoeld in artikel 13 van de Politiewet 2012 (driehoeksoverleg) van 13 
mei 2021; 
 
overwegende dat: 

 Naar aanleiding van de ernstige ongeregeldheden en escalatie van excessief geweld op 
aan het einde van de avond van 12 mei 2021 en begin van 13 mei 2021 is gebleken dat 
een grote groep van personen uit was op confrontatie met de politie; 

 dat deze groep de openbare orde zeer ernstig heeft verstoord en dat deze groep onder 
andere gebruik heeft gemaakt van stenen, keien, glaswerk en zwaar vuurwerk; 
  

 er ernstige vrees bestaat voor wederom een ernstige verstoring van de openbare orde, er 
in besloten (app)groepen mogelijk actief wordt opgeroepen tot geweldgebruik/ rellen, al 
dan niet met gebruikmaking van voorwerpen en/of (zwaar) vuurwerk; 
  

 er ernstige vrees bestaat dat groepen personen de openbare orde in Doetinchem willen 
verstoren en zich daarbij uitdrukkelijk willen keren tegen politie en/of stewards van De 
Graafschap; 
  

 er afgelopen nacht sprake was van ernstige wanordelijkheden die noodzaakten tot het 
afkondigen en vaststellen van een noodbevel, omdat er sprake was van escalatie,  

 

 er schade is toegebracht zaken, goederen, politiematerieel en personen; 
  

 het noodzakelijk en wenselijk is om de openbare orde te handhaven en te voorkomen 
dat de leefbaarheid en veiligheid in Doetinchem (wijken Vijverberg/Oosseld) wederom in 
gevaar komen; 
  

 deze omstandigheid niet met reguliere of specifieke bevoegdheden of voorschriften kan 
worden ondervangen. 

Besluit de volgende noodverordening vast te stellen: 
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Artikel 1 – Aangewezen gebied 

Deze verordening is van toepassing op de wijk Vijverberg/Oosseld in de gemeente Doetinchem 

zoals nader aangegeven op de kaart, die als bijlage 1 is verbonden aan deze verordening en als 

zodanig van deze verordening deel uitmaakt. 

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 op een openbare plaats in de wijk 
Vijverberg/Oosseld zoals weergegeven op de kaart (bijlage 1), aanwezig te zijn. 

Artikel 3 – Samenscholingsverbod 

Het is verboden om zich met meer dan twee personen op te houden op een openbare plaats in 
de wijk Vijverberg/Oosseld zoals weergegeven op de kaart (bijlage 1). 

Artikel 4 – Verbod op voorwerpen, vuurwerk en andere brandbare stoffen 

1. Het is eenieder verboden om op een openbare plaats in het aangewezen gebied zoals 
weergegeven op de kaart (bijlage 1) vuurwerk, stenen, stokken, metalen voorwerpen, 
honkbalknuppels, flessen of brandbare stoffen voor handen te hebben. 

2. Onder vuurwerk wordt onder meer consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk als 
bedoeld in artikel 1.1.1, lid 1 Vuurwerkbesluit verstaan. 

3. Onder brandbare stoffen wordt in ieder geval verstaan: (was)benzine, ethanol en 
petroleum. 

Artikel 5 – Alcoholverbod 

Het is eenieder verboden om op een publiek toegankelijke plaats alcoholhoudende drank te 
nuttigen of bij zich te hebben. 
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Artikel 6 – Verbod op gezichtsbedekkende kleding 

Het is verboden om in het aangewezen gebied op een publiek toegankelijke plaats kleding te 
dragen die het gezicht geheel bedekt, dan wel onherkenbaar maakt, met uitzondering van een 
mondkapje zoals bedoeld in de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19. 

Artikel 7 – 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 8 – 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 9 – Inwerkingtreding 

Deze verordening wordt bekendgemaakt op de website van de gemeente Doetinchem en treedt 
in werking per 15 mei 2021 17.00 uur tot 16 mei 2021 00.00 uur. 

Deze verordening kan worden aangehaald als Noodverordening wanordelijkheden Gemeente 
Doetinchem 15 mei 2021. 

Artikel 10 Intrekking vorige noodverordening 

Deze Noodverordening wanordelijkheden Gemeente Doetinchem wordt op 16 mei 00.00 uur 
ingetrokken. 
 
Doetinchem, 14 mei 2021 

Burgemeester van Doetinchem, 

 

mr. M. Boumans MBA MPM 
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Bijlage 1 

 

Begrenzing gebied: 

Kruising Oostelijke Randweg / Terborgseweg  

Oversteek (brug) Oostelijke Randweg - Rembrandtweg 

Vijverlaan / Badweg / Dennenweg 

Oude Terborgseweg / Terborgseweg / Oostelijke Randweg 


