
NOODBEVEL WANORDELIJKHEDEN JAARWISSELING ACHTERBERG 

DE BURGEMEESTER VAN RHENEN  

 

Gelet op artikel 175 Gemeentewet; 

 
Overwegende dat:  

• de jaarwisseling altijd al een gebeurtenis is die gepaard gaat met onrust, waardoor het reëel 
is te veronderstellen dat tijdens de jaarwisseling grote groepen de straat opgaan waarbij het 
risico bestaat op (grote) openbare ordeverstoringen; 

• op basis van voorgaande ervaringen geconstateerd kan worden dat bovenstaande van 

toepassing is op het verloop van de jaarwisseling in Achterberg, waarbij ernstige 

wanordelijkheden herhaaldelijk voorkomen; 

• de wanordelijkheden, bestaande uit het ontsteken van vuren op openbare wegen (o.a. de 

kruising vab de Achterbergsestraatweg, de Cuneraweg en de Friesesteeg in Achterberg), 

het verbranden van goederen zoals autobanden, caravans die al dan niet gevuld zijn met 

brandbare stoffen, autovoertuigen, boten en aanhangers, alsmede het gooien van (zeer 

zwaar) illegaal vuurwerk naar hulpverleners, het belemmeren van de hulpverleners in de 

uitoefening van hun publieke taak en het in woord en daad aanleiding geven tot 

gewelddadige confrontaties met hulpverleners;  

• bovenstaande handelingen een herhaaldelijk karakter hebben, hetgeen blijkt uit het feit dat 

hulpdiensten meerdere malen zijn ingezet om moedwillig aangestoken vuren en/of 

middelen in de openbare ruimte te doven, waaronder een daartoe geprepareerde trailer 

met daarop een boot gevuld met autobranden; 

• de politie op 31 december 2022 én 1 januari 2023, gedurende de viering van de 
jaarwisseling, ter plaatse constateert dat groepen jongeren zich niet laten aanspreken, 
agressief en provocatief reageren en de politie op basis daarvan inschat dat verbaliseren 
leidt tot escalatie waarbij een te groot veiligheidsrisico ontstaat voor politiefunctionarissen;  

• de politie op 31 december 2022 én 1 januari 2023, gedurende de viering van de 
jaarwisseling, ter plaatse constateert dat groepen jongeren zich op een grote hoeveelheid 
verschillende plaatsen herhaaldelijk schuldig maken aan brandstichting in de openbare 
ruimte, waaronder het ontbranden van autobanden en hout; 

• de politie op 31 december 2022 én 1 januari 2023, gedurende de viering van de 
jaarwisseling, ter plaatse constateert dat groepen jongeren zich op agressieve wijze 
manifesteren en daarmee actief trachten de inzet van hulpverleners c.q. het blussen van 
branden te voorkomen;   

• de politie op 31 december 2022 én 1 januari 2023, gedurende de viering van de 
jaarwisseling, ter plaatse constateert dat groepen jongeren zich herhaaldelijk bedienen van 
zeer zwaar illegaal vuurwerk, hetgeen zij herhaaldelijk gebruiken als wapen jegens in het 
gebied aanwezige agenten en hulpverleners;  

• daarom sprake is van een oproerige beweging en/of van ernstige wanordelijkheden, dan 

wel de ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, zoals bedoeld in artikel 175 

Gemeentewet;  

• onder “ernstige vrees voor wanordelijkheden” in dit verband ook wordt verstaan: de vrees 

dat personen met elkaar of met de politie in conflict zullen raken, dan wel dat vernielingen 

worden aangericht, dan wel dat het openbare leven in de omgeving in ernstige mate zal 

worden verstoord; 

• de burgemeester in dezen een bijzondere verantwoordelijkheid draagt; 

• de reguliere politie bevoegdheden en de bevoegdheden uit de Gemeentewet en de 

Algemene Plaatselijke Verordening Rhenen 2022 niet langer toereikend zijn om de 

veiligheid en rust te kunnen waarborgen; 



• het daarom nodig is om ter handhaving van de openbare orde, de gezondheid en ter 

bescherming van de veiligheid voor personen en goederen, maatregelen te treffen in de 

vorm van een noodbevel;  

• dit noodbevel is afgegeven op 1 januari 2023 om circa 04:00 uur. 

 

Gelet op artikel 175, eerste lid van de Gemeentewet volgens welke bepaling in geval van oproerige 

beweging, van ernstige wanordelijkheden van rampen of zware ongevallen, dan wel ernstige vrees 

voor het ontstaan daarvan, de burgemeester bevoegd is alle bevelen te geven die hij ter handhaving 

van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig acht.  

Beveelt dat: 

Personen die zich alleen of in groepsverband manifesteren in het gebied Achterberg en de omgeving 

(zie kaart in bijlage 1), omgeven door de Lijnweg, Cuneraweg, Frieseteeg, Weteringsteeg, De Dijk, 

Cuneraweg, Boslandweg en Bovenweg, dienen;  

1. zich op eerste aanzegging van de politie te verwijderen uit Achterberg en de omgeving, en 

zich te begeven in een door de politie aangegeven richting of locatie, al dan niet met 

medeneming van voertuigen, voorwerpen, stoffen en goederen die een gevaar vormen voor 

de openbare orde of veiligheid.  

2. Alle aanwijzingen, gegeven door de politie in het belang van de openbare orde, gezondheid 

of veiligheid van personen en goederen, dan wel ter beperking van gevaar, terstond of stipt 

op te volgen;  

Dit bevel was van kracht tot 07:00 uur op 1 januari 2023.  

 

Rhenen, 1 januari 2023 

De burgemeester van Rhenen  

 

 

 

 

 

drs J.A. van der Pas  

Dit bevel wordt bekend gemaakt op de website van de gemeente Rhenen. Afschriften van dit bevel 

zijn verkrijgbaar bij het huis van de gemeente Rhenen.



Afbeelding 1: gebied waarop het noodbevel van toepassing is 

 

 


