










































































































































NOODVERORDENING

De burgemeester van de gemeente Oss;

overwegende dat door de Nederlandse Volksunie op 15 mei 2008 een demonstratie is aangemeld

gemeld op zaterdag 31 mei 2008;  

dat deze demonstratie tijdig is gemeld en daardoor ook wordt toegelaten tussen 14.00 en 16.00

uur;  

dat, gelet op het door de politie uitgebrachte advies, rekening moet worden gehouden met ernstige

wanordelijkheden voor, tijdens en/of na afloop van de demonstratie;

dat in het gebied tussen Gasstraat,  Paralelweg, Kantsingel, Vijversingel, Kapelsingel, Singel 1940-

1945,Professor Regoutstraat, Burgemeester van den Elzenstraat, Booglaan, Spoorlaan tot 

NS-station, extra maatregelen noodzakelijk zijn; 

 gelet op artikel 176 van de Gemeentewet;

besluit:

 VAST TE STELLEN DE VOLGENDE NOODVERORDENING 

A. voor eenieder die zich door kleding, uitrusting of gedraging manifesteert als  deelnemer aan de

demonstratie, gelden de volgende voorschriften:

1. het is verboden om voorwerpen mee te voeren waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen

dat ze bedoeld zijn om de openbare orde te verstoren, zoals kettingen, stenen, knuppels e.d.; de

politie is bevoegd terzake de nodige fouilleringen te verrichten;

2. het is verboden om vermommingen, zoals helmen, maskers, shawls of bivakmutsen te dragen

teneinde zich onherkenbaar te maken;

3. het is verboden om de door of namens de burgemeester aangewezen route te verlaten;

4. het is verboden racistische leuzen te uiten of andere uitingen van discriminerend gedrag ten

toon te spreiden;   

5. het is verboden geluidsapparatuur te gebruiken die tijdens de demonstratie een hoger

geluidsniveau op de gevels produceert dan 75 dB (A) als LAeq (10 minuten) gemeten; 

6. aanwijzingen en bevelen van politie-ambtenaren tot vervolging van de weg, tot verwijdering uit

een aangewezen gebied of tot het zich buiten de gemeentegrenzen begeven in de door de

politie aan te geven richting, dienen na eerste aanzegging stipt te worden opgevolgd;

7. het is slechts toegestaan één redevoering tijdens de demonstratie te houden, en wel in het park

op de hoek Vijversingel-Spoorlaan;     



8. de demonstratie is alleen toegestaan voor deelnemers te voet; er zijn geen voertuigen in de

demonstratie toegestaan;

9. aanwijzingen en bevelen van politie-ambtenaren, namens de burgemeester gegeven, die

noodzakelijk worden geacht om ernstige wanordelijkheden te voorkomen of beëindigen dienen

na eerste aanzegging stipt te worden opgevolgd.

B. Voor eenieder die kennelijk niet behoort tot de groep waarvoor een demonstratie is aangemeld,

gelden de volgende voorschriften: 

1.  het is verboden om voorwerpen mee te voeren waarvan redelijkerwijs kan worden

aangenomen dat ze bedoeld zijn om de openbare orde te verstoren, zoals kettingen, stenen,

knuppels e.d.; de politie is bevoegd terzake de nodige fouilleringen te verrichten; 

2. het is verboden om vermommingen, zoals helmen, maskers,shawls of bivakmutsen te

dragen, teneinde zich onherkenbaar te maken;

3. het is verboden om zich in de demonstratie te begeven;

4. het is verboden geluidsapparatuur te gebruiken die tijdens de demonstratie een hoger

geluidsniveau op de gevels produceert dan 75 dB (A) als Laeq (10 minuten) gemeten; 

5. het is verboden racistische leuzen te uiten of andere uitingen van discriminerend gedrag

ten toon te spreiden; 

6. aanwijzingen en bevelen van politieambtenaren tot vervolging van de weg, tot

verwijdering uit een aangewezen gebied of tot het zich buiten de gemeentegrenzen

begeven in de door de politie aan te geven richting, dienen na eerste aanzegging stipt te

worden opgevolgd. 

7. aanwijzingen en bevelen van politieambtenaren, namens de burgemeester gegeven, die

noodzakelijk worden geacht om ernstige wanordelijkheden te voorkomen of te beëindigen,

dienen na eerste aanzegging stipt te worden opgevolgd.

Deze verordening wordt bekend gemaakt via de website van de gemeente 0ss. (www.Oss.nl) 

Oss, 30 mei 2008  

De loco-burgemeester van Oss, 

J. Iding                                                                       Origineel exemplaar verstrekt aan politie 
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