
Noodverordening in verband met verwachtte verstoring van de openbare orde binnen het 

grondgebied van de gemeente Noardeast-Fryslân. 

 

De burgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân, 

 

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet,  

 

overwegende dat: 

• Er vrees bestaat dat er door verscheidene maatschappelijke ontwikkelingen, zoals onvrede over 
de coronamaatregelen en het vuurwerkverbod, er tijdens de jaarwisseling verstoringen van de 
openbare orde zullen optreden; 
 

• Het in verband met de druk die gelegd wordt op de hulpdiensten en de gemeentelijke 
toezichthouders gewenst is maatregelen te treffen ter handhaving van de openbare orde en ter 
beperking van gevaar; 
 

• Het noodzakelijk en gewenst is om de openbare orde zo spoedig mogelijk te herstellen en de 
leefbaarheid en veiligheid in Anjum te herstellen; 
 

• Er landelijk maatregelen zijn opgelegd voor ter bescherming van de volksgezondheid ten behoeve 
van de bestrijding van het covid-19 virus; 

 

• Er herhaaldelijk sprake is van verboden groepsvorming zoals bedoeld in artikel 58g Wpg; 
 

• Er herhaaldelijk sprake is van het niet houden van de veilige afstand zoals bedoeld in artikel 58f 
Wpg, welke middels het Tijdelijk besluit veilige afstand is vastgesteld op anderhalve meter; 
 

• Dat in de periode van 1 december 2021 tot 30 december 2021 24 meldingen van overlast van 
vuurwerk/carbidschieten zijn geregistreerd; 
 

• Dat op 5 december 2021 een melding is ontvangen over de Mûnebuorren te Anjum. En dat daar 
geconstateerd is dat er op de t-splitsing Mûnebuorren/Pheifferbuorren afval in brand is gezet. 

 

• Dat hieromheen een grote groep van 20 tot 30 personen aanwezig was die vuurwerk afstaken en 
met een brandbare vloeistof het vuur aanwakkerden.  
 

• Dat er op 5 december 2021 de groep zich verbaal tegen de politie heeft gekeerd waarbij de 
strekking was dat de politie beter kon vertrekken. Er heerste een grimmige sfeer; 
 

• Dat op 22 december 2021 naar aanleiding van een melding carbidschieten geconstateerd is dat 
er een grote groep personen op straat in Anjum aanwezig was en aan 1 persoon een proces 
verbaal is gegeven; 
 

• Dat op 23 december 2021 brand is gesticht op de Mûnebuorren waarbij 2 olievaten en een stapel 
autobanden op het vuur zijn gegooid. Dat de straat en straatmeubilair hierdoor is beschadigd; 
 



• Dat op 24 december 2021 dorpsbelangen Anjum een bericht heeft geplaatst op Facebook waarin 
is gemeld dat er een aantal families overlast ervaren en hiervan tal van slapeloze nachten en 
zorgen hebben; 
 

• Dat in datzelfde Facebookbericht gemeld wordt dat er signalen zijn om de politie naar Anjum te 
lokken en deze vervolgens uit te dagen; 
 

• Dat op 28 december 2021 een inwoner van Anjum is bedreigd nadat hij de jongeren in het dorp 
heeft aangesproken. De dreiging bestaat uit mishandeling en brandstichting woning; 
 

• Dat op 30 december 2021 uit zachte informatie blijkt dat er kerstbomen en hout wordt 
verzameld om de toegangswegen richting Anjum te versperren zodat hulpverleners en politie 
niet in Anjum kunnen komen; 
 

• Dat op donderdagavond 30 december 2021 omstreeks 22:00 uur in de voetbalkantine van VV 
Anjum, gelegen aan de Mûnebuorren 25A te Anjum, een illegaal feestje werd gehouden door 
circa 20 jongeren; 
 

• Dat de politie het gerucht heeft bereikt dat op donderdagavond 30 december 2021 wordt 
opgeroepen om 00:00 uur te verzamelen bij de Mc Donalds te Dokkum, om vervolgens naar het 
dorp Anjum te gaan; 
 

• Dat om 00:15 uur op basis van geruchten bij de Mc Donalds te Dokkum circa 25 voertuigen door 
de politie zijn gecontroleerd. De politie bevestigd dat deze voertuigen richting Anjum rijden; 
 

• Dat het dorp Anjum de jaarlijkse traditie heeft om vanaf 02.00 uur op 31 december te starten 
met carbidschieten; 
 

• Dat in de nacht van 30 op 31 december 2020 er sprake was van een dermate grote dreiging en 
gevaarzetting dat de ME ter plaatse is geweest; 
 

• De vrees voor verstoring van de openbare orde een dusdanig karakter heeft aangenomen dat 
van ‘ernstige verstoring’ van de openbare orde moet worden gesproken; 

 

Onder ‘ernstige verstoring’ wordt in dit verband verstaan: er is vrees dat burgers met elkaar of 

met de politie in conflict raken, dan wel vernielingen zullen aanrichten, dan wel het openbare 

leven in ernstige mate zullen verstoren dan wel onmogelijk maken, dan wel 

slachtoffers/gewonden kunnen vallen; 

 

• Er vrees is dat er schade wordt toegebracht aan openbaar gebied; 
 

• Deze omstandigheid niet met reguliere of specifieke bevoegdheden of voorschriften kan worden 
ondervangen; 

 

• Het noodzakelijk is maatregelen te treffen ter voorkoming van bedoelde ernstige 
wanordelijkheden; 

 



• Met het oog op de handhaving van de openbare orde en veiligheid van burgers en goederen een 
noodverordening daarom noodzakelijk is ter handhaving van de openbare orde of ter beperking 
van het gevaar; 

 

• De burgemeester in deze een bijzondere verantwoordelijkheid draagt; 
 

• De beschikbare juridische instrumenten ontoereikend zijn om bedoelde wanordelijkheden te 
voorkomen en/of tegen te gaan; 

 

• De noodverordening bijgevolg voldoet aan de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit; 
 

 
Besluit:  

 

de volgende noodverordening vast te stellen: 

 

Artikel 1 Aangewezen gebied 

Deze verordening is van toepassing op het de gehele grondgebied, bebouwde kom van Anjum en de 

voor het openbare verkeer openstaande wegen welke toegang geven tot de bebouwde kom van 

Anjum van de gemeente Noardeast-Fryslân. Kaart in bijlage 1. 

Artikel 2 Verbod samenscholing 

Het is verboden deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen of door uitdagend 

gedrag aanleiding te geven tot wanordelijkheden. 

Artikel 3 Verbod belemmeren vrije doorgang 

Het is verboden op enigerlei wijze de vrije doorgang en veiligheid van het verkeer op de openbare 

weg te belemmeren, te hinderen, in gevaar te brengen en/of te vertragen ook indien het gebruik van 

de weg op zichzelf niet in strijd is met wettelijke regels voor het gebruik van de weg. 

Artikel 4 Gebodsbepalingen  

Alle aanwijzingen gegeven door de politie zich te verwijderen en verwijderd te houden alsmede alle 

overige aanwijzingen gegeven door de politie in het belang van de openbare orde en/of veiligheid 

van personen, vee, andere levende have en goederen dienen stipt te worden nagekomen. 

Artikel 5 Sanctie  

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 6 Inwerkingtreding   

1. Deze verordening wordt bekendgemaakt op de website van de gemeente Noardeast-Fryslân en 
treedt in werking op 31/12/2021 om 00:30. 

2. Deze verordening geldt tot en met 03/01/2022 om 08:00 uur. 



3. Deze verordening wordt aangehaald als Noodverordening gemeente Noardeast-Fryslân 
jaarwisseling 2021-2022. 

Aldus besloten door de burgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân op 31/12/2021 te 
Dokkum. 

 

 

 

 

 

 

Mr. J. G. Kramer  

 

*Deze verordening is raadpleegbaar via de website van de gemeente Noardeast-Fryslân Deze verordening wordt ingevolge artikel 176, lid 2 

van de gemeentewet terstond na haar bekendmaking ter kennis gebracht van de gemeenteraad, van de commissaris van de koning en van 

de hoofdofficier van justitie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


