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Bevel op grond van artikel 175 van de Gemeentewet jo. artikel 39 Wet Veiligheidsregio’s
DE VOORZITTER VAN DE VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT,
OVERWEGENDE;
-

dat door de organisatie ‘Nederland in opstand’ bij de gemeente een demonstratie is

-

dat hij op grond van artikel 5 van de Wet Openbare Manifestaties ter bescherming van de

-

aangemeld voor zaterdag 4 juli van 17.00 tot 19.00 uur op het Jaarbeursplein te Utrecht;

volksgezondheid en ter voorkoming van wanordelijkheden deze demonstratie Utrecht

verboden heeft;

dat hem (uit ambtsberichten) is gebleken dat, ondanks dat genoemde demonstratie

verboden is, grote groepen relschoppers van diverse pluimage, waaronder harde

kernsupporters van een groot aantal voetbalclubs, voornemens is af te reizen naar

Utrecht om een gewelddadige confrontatie met de politie op te zoeken dan wel op
-

andere wijze de orde te verstoren;

dat deze dreiging inmiddels een dusdanig karakter heeft aangenomen dat van ernstige
vrees voor ernstige wanordelijkheden en/of oproerige bewegingen zoals bedoeld in

artikel 175 lid 1 Gemeentewet, alsmede verstoring van de openbare orde moet worden
gesproken. Onder "ernstige verstoring" wordt in dit verband verstaan: er is vrees dat

demonstranten bewust de confrontatie met de politie zoeken, dan wel dat

demonstranten vernielingen zullen aanrichten, dan wel het openbare leven in de

-

gemeente Utrecht in ernstige mate zullen verstoren dan wel onmogelijk maken;

dat gelet op de vrees dat de relschoppers bewust de confrontatie met de politie

opzoeken niet de onderlinge afstand van ten minste 1,5 meter tot elkaar in acht
genomen kan worden, zoals voorgeschreven in de noodverordening COVID-19

Veiligheidsregio Utrecht van 1 juli 2020, waardoor zowel relschoppers als politie-

ambtenaren, medewerkers van andere hulpdiensten en passanten aan onaanvaardbare
-

gezondheidsrisico’s komen bloot te staan;

dat hem (uit ambtsberichten) is gebleken is dat deze relschoppers aanwijzingen van de

politie, gegeven in het belang van de openbare orde en de verkeersveiligheid, negeren;

dat ter handhaving van de openbare orde of beperking van het gevaar het navolgende
bevel nodig wordt geacht;

BEVEELT:
1. al degenen die zich door kleding, uitrusting, meegevoerde voorwerpen, uitingen of
gedragingen manifesteren als personen die deel willen nemen aan de verboden

demonstratie op het Jaarbeursplein of op enige andere wijze de openbare orde verstoren
of dreigen te verstoren zich te verwijderen en verwijderd te houden uit de gemeente

Utrecht op 4 juli, voor zover zij niet woonachtig zijn in de gemeente Utrecht.
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2. al degenen woonachtig in de gemeente Utrecht die zich door kleding, uitrusting,

meegevoerde voorwerpen, uitingen of gedragingen manifesteren als personen die deel
willen nemen aan de verboden demonstratie op het Jaarbeursplein of op enige andere

wijze de openbare orde verstoren of dreigen te verstoren zich op 4 juli te verwijderen en
verwijderd te houden uit de omgeving van de Utrechtse binnenstad, waarbij de volgende
begrenzing geldt: Vredenburg, Lange Viestraat, Oude Gracht oostzijde, Van Asch van
Wijckskade, Begijnekade, Van Asch van Wijckskade, Plompetorenbrug, Wolvenstraat,

Wolvenplein, denkbeeldige lijn tussen de hoek Wolvenplein/Wittevrouwenkade over de

gracht naar de Wittevrouwensingel, Wittevrouwensingel, Biltstraat, Gasthuisstraat, Steve
Buitendieckplein, Kruisstraat, Kruisdwarsstraat, Mulderstraat, Nachtegaalstraat,
Zocherplantsoen, Molenplantsoen, Lange Smeestraat, Bartholomeüsbrug,

Catharijnesingel, Nicolaas Beetsstraat, denkbeeldige lijn tussen Nicolaas Beetsstraat en
Mineurslaan, Mineurslaan, Croeselaan, Westplein, Leidseveertunnel, Smakkelaarsveld,
Nieuwe Daalstraat, Knipstraat, Daalse singel, Catharijnekade.

3. dit bevel treedt in werking zodra het (mondeling) bekend is gemaakt.

Utrecht, 4 juli 2020, 13:10 uur,

De heer L. M. M. Bolsius
Plaatsvervangend Voorzitter Veiligheidsregio Utrecht

Bezwaarclausule
Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking een
bezwaarschrift indienen bij de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht, Postbus 3154,
3502 GD Utrecht. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet
bestuursrecht zijn ondertekend en gedateerd en tenminste uw naam en adres bevatten,
naast een omschrijving of afschrift van dit besluit en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt, kunt u daarnaast bij een spoedeisend belang om een voorlopige
voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Utrecht, sector
Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het indienen van een voorlopige
voorziening moet een griffierecht worden betaald. De griffier van de Rechtbank kan u
informeren over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.
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Kaartje met begrenzing gemeente Utrecht

Kaartje met begrenzing binnenstad Utrecht

