DE BURGEMEESTER VAN HILVERSUM

Gelet op artikel 175 van de Gemeentewet en 58m van de Wet publieke gezondheid,
overwegende dat,
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Op 26 januari 2021 via sociale media is opgeroepen om zich massaal te verzamelen op
verschillende locaties in Hilversum om het ongenoegen kenbaar te maken tegen de
coronamaatregelen en het creëren van wanorde in Hilversum;
de afgelopen dagen is gebleken dat dit soort (opruiende) oproepen hebben geleid tot zeer
ernstige verstoringen van de openbare orde. Groepen jongeren hebben de afgelopen dagen
ernstige ongeregeldheden en confrontaties veroorzaakt in meerdere steden. De politie heeft ten
gevolge van deze ongeregeldheden moeten optreden en aanhoudingen moeten verrichten;
er thans ook in Hilversum sprake is van (een concrete en ernstige vrees) voor het ontstaan van
een oproerige beweging of van ernstige wanordelijkheden, waaronder het verrichten van
vernielingen en plunderingen;
naast de genoemde ernstige verstoringen van de openbare orde, ook de veiligeafstandsnorm en
het groepsvormingsverbod op grote schaal worden overtreden;
gezien het voorgaande sprake is van een zeer ernstige situatie waartegen met de hoogste
prioriteit moet worden opgetreden, in het belang van de openbare orde, de veiligheid en de
volksgezondheid;
dit te meer klemt nu Nederland in een pandemie verkeert en deze situatie alle inspanningen ter
voorkoming van een verdere verspreiding van het virus ernstig ondermijnt;
de burgemeester verantwoordelijk is voor de handhaving van de openbare orde en daarbij over
een grote beoordelingsruimte beschikt om vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de openbare
orde te beslissen welke maatregelen moeten worden getroffen;
de burgemeester bovendien op grond van artikel 58m van de Wpg bevoegd is om de bevelen
te geven die nodig zijn om de naleving van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 58f t/m
58j van de Wpg op een openbare plaats te verzekeren, indien hij van mening is dat de
omstandigheden op een openbare plaats zodanig zijn dat de daar aanwezige personen het
bepaalde bij of krachtens deze artikelen niet in acht kunnen nemen, of bij ernstige vrees voor
het ontstaan daarvan. Deze bevoegdheid kan worden ingezet wanneer in gebieden zodanige
drukte ontstaat dat het niet mogelijk is om aan de gedragsregels, zoals de veiligeafstandsnorm
en het groepsvormingsverbod te voldoen, of dat de situatie dreigt zodanig te worden;
de reguliere beschikbare juridische instrumenten, waaronder de APV, de overige artikelen uit
hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid, ontoereikend zijn om bedoelde (ernstige vrees
voor) wanordelijkheden en verstoringen van de openbare orde te voorkomen of tegen te gaan
en om naleving van de covid-19 maatregelen te verzekeren;
het daarom noodzakelijk is om ter handhaving van de openbare orde en ter bescherming van
de veiligheid en de gezondheid voor personen dit bevel af te geven;
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zich, gelet op de aard en ernst van de genoemde belangen en risico’s, omstandigheden
voordoen als bedoeld in artikel 175 van de Gemeentewet en artikel 58m van de Wet publieke
gezondheid. Dit bevel bijgevolg voldoet aan de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit;
de toezichthouders van de gemeente en/of de politie belast zijn met de handhaving van deze
bevelen en ter feitelijke uitvoering hiervan aanwijzingen kunnen geven.

gelet op artikel 175 Gemeentewet en artikel 58m van de Wet publieke gezondheid,

BEVEELT
1. Personen die in of nabij het centrum van Hilversum aanwezig zijn dienen zich uit dat gebied te
verwijderen en verwijderd te houden.
2. alle aanwijzingen, gegeven door de politie ter handhaving en uitvoering van dit bevel in het belang
van de openbare orde of veiligheid van personen en goederen, dan wel ter beperking van gemeend
gevaar, terstond en stipt op te volgen;
3. zich op eerste aanzegging van de politie te begeven in een richting door de politie aangegeven;
4. identificatie niet te bemoeilijken door het dragen van bivakmutsen, helmen, sjaals of andere
middelen.
Bovenstaande geboden gelden niet voor hulpdiensten en voor personen die door de daartoe bevoegde
autoriteiten zijn ingezet om op deze locaties de orde te handhaven of om (medische) hulp te verlenen,
bewoners van woningen gelegen in het gebied en personen die in het gebied noodzakelijke
werkzaamheden verrichten.
Dit bevel treedt na afkondiging per direct in werking en vervalt op 27 januari 2021 om 04.30 uur.

Hilversum, 26 januari 2021
De burgemeester van Hilversum,

P.I. Broertjes

Het niet voldoen aan dit bevel is een misdrijf op grond van artikel 184 Wetboek van Strafrecht.

* Onder het gebied centrum wordt verstaan het rood gemarkeerde gebied zoals aangegeven op
bijgevoegde kaart

Bezwaarschrift
Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de verzending van deze brief een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de burgemeester (postbus 9900, 1201GM Hilversum). In het
bezwaarschrift moeten in ieder geval uw naam, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit en
de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit vermeld worden.
Het besluit treedt direct in werking, ook al wordt er bezwaar gemaakt. Wilt u voorkomen dat, zolang
nog niet op het bezwaarschrift is beslist, het besluit in werking treedt, dan kunt u aan de rechter een
voorlopige voorziening (schorsing) vragen. Het adres is: Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling
Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Aan de procedure voor
een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). De actuele bedragen kunt u opvragen
bij de rechtbank (tel 030-223 30 10) of via www.rechtspraak.nl.

Kaart centrum Hilversum

