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Aan de dames en heren, 
leden van de gemeenteraad 

ONDERWERP  DATUM  BIJLAGEN  

Noodverordening  26 januari 2021  --  

BEHANDELD DOOR  TELEFOONNUMMER  ONZE REFERENTIE  

S (Stefan) Gybels  06 22568980  2021.02876  

E-MAILADRES  FAXNUMMER   UW REFERENTIE  

Stefan.gybels@maastricht.nl  043 - 350 4448  --  

Geachte raadsleden,  

  
R

aadsinform
atiebrief 

Vandaag heb ik in samenspraak met politie en openbaar ministerie, besloten een noodverordening af 
te kondigen voor onze hele stad. De noodverordening gaat vanavond in, en duurt tot en met 7 
februari. De maatregel houdt in dat de politie meer mogelijkheden heeft om in te grijpen als de 
openbare orde dreigt te worden verstoord.  
 
Daarnaast is de stad aangewezen als veiligheidsrisicogebied, waardoor er door de politie in de hele 
stad preventief kan worden gefouilleerd. Ik acht dit nodig gezien de signalen dat er zich mogelijk ook 
in Maastricht ongeregeldheden kunnen voordoen, zoals die de afgelopen dagen ook in andere 
steden helaas te zien waren. Via de noodverordening denk ik, en met mij politie en openbaar 
ministerie, dat we onze stad en onze inwoners zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen deze 
ongeregeldheden. Vanzelfsprekend zal deze noodverordening, die u aantreft in de bijlage, in de 
eerstvolgende raadsvergadering ter bekrachtiging worden voorgelegd aan uw gemeenteraad.  
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
J.M. Penn-te Strake 
Burgemeester 



 
 
 
 
 

NOODVERORDENING EX ARTIKEL 176 GEMEENTEWET HOUDENDE 
VOORSCHRIFTEN TER VOORKOMING VAN ERNSTIGE WANORDELIJKHEDEN EN 

VERSTORINGEN VAN DE OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 
 
 

De burgemeester van Maastricht, 
 
gelet op artikel 176 van de Gemeentewet, overwegende dat: 
 
 in diverse (afgeschermde) chatgroepen, met een bereik van een grote hoeveelheid personen, 

wordt opgeroepen tot grootschalige ongeregeldheden c.a. openbare verstoringen in de gemeente 
Maastricht; 
 

 in deze chatgroepen ook wordt gesproken over het mogelijke gebruik van wapens en het 
mogelijke gebruik van brandbare stoffen; 

 
 in deze chatgroepen ook wordt gesproken over eventuele alternatieve plekken voor 

ongeregeldheden in de gemeente en regio en dat hierin meerdere locaties in Maastricht als 
zodanig concreet wordt genoemd; 

 
 het in verband met het voorgaande gewenst is maatregelen te treffen ter handhaving van de 

openbare orde en ter beperking van gevaar; 
 
 er in de gemeente Maastricht sprake is van dreiging van ernstige wanordelijkheden waardoor de 

openbare orde wordt verstoord en bedreigd; 
 
 er schade dreigt te worden toegebracht aan voorwerpen in de publieke ruimte;  
 
 deze omstandigheid niet met reguliere of specifieke bevoegdheden of voorschriften kan worden 

ondervangen; 
 

besluit de volgende noodverordening vast te stellen: 
 
 
Artikel 1 – Aangewezen gebied 
Deze verordening is van toepassing op het gehele grondgebied van de gemeente Maastricht, zoals 
nader aangegeven op de kaart in bijlage 1. 
 
Artikel 2 – Vuurwerkverbod en brandstofverbod 
Het is verboden om vuurwerk en brandstof voor handen te hebben op een publieke toegankelijke 
plaats. Onder vuurwerk wordt onder meer consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk als 
bedoeld in artikel 1.1.1, lid 1, Vuurwerkbesluit verstaan. Onder brandstof wordt onder meer (was-) 
benzine, ethanol en petroleum verstaan. 
 
Artikel 3 – 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 gemeente 
Maastricht zoals weergegeven op de kaart (bijlage 1) aanwezig te zijn. 
 
Artikel 4 – Verbod op objecten die als wapen kunnen worden gebruikt 
Het is verboden om in het aangewezen gebied zonder redelijk doel een object bij zich te hebben dat 
gebruikt zou kunnen worden als wapen. Hierbij wordt onder meer verstaan; vuurwerk al dan niet 
bewerkt of samengesteld, molotovcocktails, glaswerk, straatsteen, stokken en kettingen. 



 
Artikel 5 – Verbod op gezichtsbedekkende kleding 
Het is verboden om in het aangewezen gebied op een publiek toegankelijke plaats, met uitzondering 
van een mondmasker, kleding te dragen die het gezicht geheel bedekt, dan wel onherkenbaar maakt. 
 
Artikel 6 – Gelding 
Deze verordening geldt tot 8 februari 2021, 06.00 uur. 
 
Artikel 7 – Aanwijzingen 
Eenieder 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 aanwezen gebied te verwijderen en zich verwijderd te houden. 
 
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 gelboete 
van de tweede categorie (€ 4.350,00). 
 
Artikel 9 – Inwerkingtreding 
Deze verordening wordt bekendgemaakt op de website van de gemeente Maastricht en treedt in 
werking op 26 januari 2021 om 18.00 uur en geldt tot 8 februari 2021 06.00 uur. Deze verordening 
kan worden aangehaald als Noodverordening wanordelijkheden Gemeente Maastricht 2021. 
 
Aldus besloten door de burgemeester van de gemeente Maastricht op 26 januari 2021.  
 
Maastricht, 26 januari 2021 

 
 
 
J.M. Penn-te Strake  
Burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 1: aangewezen gebied noodverordening 
 
*deze verordening is raadpleegbaar via wetten.nl en op de website van de gemeente Maastricht. De verordening 
wordt ingevolge artikel 176, lid 2 van de Gemeenteweg terstond na haar bekendmaking ter kennis gebracht van 
de gemeenteraad, van de commissaris van de koning en van de hoofdofficier van justitie. 
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Aanwijzing veiligheidsrisicogebied 
Art. 174b Gemeentewet 

 
De Burgemeester van Maastricht 

 
Overwegende dat: 

 
 de burgemeester op basis van artikel 174b van de Gemeentewet de bevoegdheid heeft om bij 

verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige 
vrees voor het ontstaan daarvan, in een onvoorziene spoedeisende situatie een gebied, met 
inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij 
behorende erven, voor ten hoogste twaalf uur aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied; 
 

 momenteel in het kader van de bestrijding van het COVID-19 virus sprake is van een 
lockdown en in heel Nederland een avondklok geldt; 
 

 gedurende de afgelopen weken veelvuldig sprake is van geweest van demonstraties tegen het 
gevoerde (landelijke) beleid; 
 

 in verband met demonstraties de afgelopen weken sprake is geweest van verhoogde 
waakzaamheid bij politie gelet op de aanzuigende werking die van demonstraties is uitgegaan 
op andere groeperingen; 
 

 de openbare orde daarmee gedurende de afgelopen periode onder druk heeft gestaan; 
 

 er personen zijn die zich verzetten tegen deze strenge maatregelen en via sociale media 
oproepen om (groepsgewijs) in opstand te komen tegen het gevoerde beleid;  
 

 dit de afgelopen dagen in meerdere steden in Nederland tot ernstige ongeregeldheden heeft 
geleid; 
 

 op sociale media wordt opgeroepen om naar Maastricht te komen waarbij uit politie-informatie 
de verwachting blijkt dat grote groepen mensen mogelijk de openbare orde in Maastricht 
willen verstoren en zich daarbij ook mogelijk keren tegen politie, handhaving en hulpverleners; 
 

 in diverse (afgeschermde) chatgroepen op sociale media wordt opgeroepen tot grootschalige 
ongeregeldheden, openbare ordeverstoringen en vernielingen; 
 

 de vrees bestaat voor verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, 
waarbij ook vuurwerk als wapen wordt aangemerkt, dit gelet op het feit dat bij 
ongeregeldheden in andere steden politie en hulpverleners zijn bekogeld met vuurwerk; 
 

 in de chatgroepen tevens wordt gesproken over mogelijk gebruik van wapens en brandbare 
stoffen; 
 

 er schade dreigt te worden toegebracht aan voorwerpen in de publieke ruimte; 
 

 preventief fouilleren als geschikt middel wordt gezien om wapengebruik terug te dringen dan 
wel tijdig te signaleren en in dit geval een extra bijdrage kan leveren in het waarborgen van de 
veiligheid in dit gebied; 

 
 de politie het gelet op de ernstige vrees voor het ontstaan van een verstoring van de openbare 

orde noodzakelijk acht om in het gebied te kunnen fouilleren op de aanwezigheid van wapens 
c.q. vuurwerk, aanvullend op andere maatregelen die genomen worden;  
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 de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten 
en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het 
individuele belang van burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer); 
 

 overleg gevoerd is met de Officier van Justitie en dat deze heeft ingestemd met dit besluit; 
 

 gehoord de lokale driehoek; 
 

 
gelet op artikel 174b van de Gemeentewet: 

  
Besluit: 

 
1. Het gehele grondgebied van de gemeente Maastricht, als aangeduid op de bijgevoegde kaart, 

aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied; 
 

2. De aanwijzing als bedoeld onder 1 voor maximaal twaalf uur te laten gelden van 26 januari 
18.00 uur tot 27 januari 06.00 uur. 
 

3. Dit besluit na bekendmaking op de website van de gemeente Maastricht in werking te laten 
treden op het onder 2 genoemde tijdstip.  

 
 
Maastricht, 26 januari 2021 
 

 
 
 
J.M. Penn-te Strake  
Burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de goede orde deel ik u, onder verwijzing naar de artikelen 7:1 en 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht, 
nog mede dat u, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift 
kunt indienen bij de burgemeester van Maastricht.  
 
U kunt tevens, gelet op artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de 
Arrondissementsrechtbank te Maastricht verzoeken om een voorlopige voorziening in deze. 
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