gemeente roerdalen

Noodverordening verbod ophouden (ramp)gebied Nationaal Park de Meinweg
De burgemeester van de gemeente Roerdalen,
Overwegende,
dat vanaf maandag 20 april 2020 een hevige natuurbrand heeft gewoed in het Nationaal
Park de Meinweg;
dat bij haar de ernstige vrees bestaat voor ernstige wanordelijkheden en/of oproerige
bewegingen zoals bedoeld in artikel 175, lid 1 Gemeentewet en/of openbare orde, zoals
het voorkomen van ramptoerisme. Ramptoerisme, naar gevreesd moet worden, zal leiden
tot een ernstige verstoring van de hulpverlening en ernstig gevaar voor de openbare orde;
dat het in dit verband noodzakelijk is ter handhaving van de openbare orde en ter
beperking van het gevaar voor personen en dieren algemeen verbindende voorschriften
te geven;
dat zo dikwijls de naleving van enig voorschrift dit vereist, hierbij aan hen, die met de
handhaving van dat voorschrift zijn belast of daaraan moeten meewerken, de last wordt
verstrekt al dan niet afgesloten terreinen en ruimten desnoods tegen de wil van de
eigenaar of gebruiker, te allen tijde te betreden of binnen te treden;
dat alle aanwijzingen, gegeven door de daartoe bevoegde autoriteiten in het belang van
de openbare orde en/of veiligheid van personen, vee, andere levende have en goederen
stipt dienen te worden nagekomen.

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet;
BESLUIT:

vast te stellen de navolgende Noodverordening verbod ophouden (ramp)gebied:
Artikel 1
1. Het is een ieder, voor zover niet rechtstreeks betrokken bij de rampbestrijding en aanverwante
hierop volgende werkzaamheden, verboden vanaf de inwerkingtreding van deze verordening zich
op te houden binnen het in deze verordening bedoelde gebied.
2. Onder dit gebied wordt verstaan het gebied zoals rood omlijnd is aangegeven op bijgevoegde
kaart.
Artikel 2
1. De verplichting bedoeld in artikel 1 en het verbod bedoeld in artikel 1 gelden niet voor
personen aan wie door de burgemeester een ontheffing is verleend.
2. De burgemeester kan aan deze ontheffing nadere voorwaarden verbinden. Bij overtreding van
deze voorwaarden kan de burgemeester de ontheffing intrekken.
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