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AANWIJZINGSBESLUIT RIJNKADE ONDERKADE TE ARNHEM
NOODVERORDENING CORONAVIRUS VGGM
De voorzitter van de VGGM,
Overwegende,
o dat op 27 maart jl. de 'Noodverordening coronacrisis veiligheidsregio VGGM' door de voorzitter van
de VGGM is vastgesteld en bekendgemaakt;
o

dat in artikel 2.1 van de noodverordening is bepaald dat het verboden is om samenkomsten te laten
plaatsvinden, te (laten) organiseren ofte laten ontstaan, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel
te nemen;

o

dat in artikel 2.2 van de noodverordening is bepaald dat het verboden is zich in een groep van drie of
meer personen op te houden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen
een afstand te houden van tenminste 1,5 meter;

®

dat in artikel 2.5 van de noodverordening is bepaald dat het verboden is zich te bevinden in door de
voorzitter aangewezen gebieden en locaties;

e

dat dergelijke locaties kunnen worden aangewezen indien op deze locaties niet of in onvoldoende
mate de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen de daar
aanwezige personen in acht wordt genomen, of het niet in acht nemen daarvan dreigt;

o

dat sinds de noodverordening inwerking is getreden is gebleken dat op de onderkade van de
Rijnkade te Arnhem de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand
tussen de daar aanwezige personen niet of in onvoldoende mate in acht wordt genomen;

®

dat meer specifiek de veilige afstand die men met 3 personen of meer in acht moet nemen in en om
voertuigen door jongeren niet in acht wordt genomen;

®

dat ondanks de gedeeltelijke afzetting van de onderkade op 4 april 2020 's avonds tientallen auto's
op het niet afgesloten gedeelte van de kade stonden en de bezoekers zich niet hielden aan het
verbod om samenkomsten te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren ofte laten ontstaan,
dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen, zodat gedeeltelijk afsluiten van de onderkade
onvoldoende effectief is;

o

dat dit blijkt uit terugkoppeling van de politie en de handhavers die ter plekke aanwezig zijn geweest;

•

dat dit alles er op duidt dat de in artikel 2.1 en 2.2 van de noodverordening opgenomen beperkende
maatregel niet in acht worden genomen, dan wel dat het niet in acht nemen daarvan dreigt;

®

dat door de onderkade geheel af te zetten voor gemotoriseerd verkeer en niet toegankelijk te maken
voor gemotoriseerd verkeer verwacht wordt dat overtreding van de noodverordening wordt
tegengegaan.
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BESLUIT:
I.

de onderkade van de Nieuwe Kade af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer vanaf de af- toeritten
nabij de John Frostbrug tot aan de meest oostelijke af-toerit aan de Nieuwe Kade. De
parkeerplekken in dit gebied komen te vervallen. Bestemmingsverkeer kan de onderkade alleen
vanaf de meest oostelijke af-toerit aan de Nieuwe Kade bereiken;

II.

dat dit besluit in werking treedt direct na bekendmaking en terugwerkende kracht heeft tot en met 4
april 2020, 22:30 uur.

Arnhem, 6 april 2020

i.a.a.:

Burgemeester van de gemeente Arnhem, Afdeling Veiligheid gemeente Arnhem

Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag
waarop dit besluit is bekend gemaakt een bezwaarschrift indienen bij het Dagelijks Bestuur Veiligheids- en
Gezondheidsregio Gelderland-Midden, Postbus 5364, 6802 EJ Arnhem. Het bezwaarschrift moet zijn
ondertekend en moet ten minste bevatten: naam van de indiener; dagtekening; aanduiding, omschrijving van het
besluit waartegen het bezwaar zich richt (onderwerp, datum en kenmerk van het besluit vernielden); de gronden
van het bezwaar.
Tevens kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Gelderland, sector Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem verzoeken om een voorlopige
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het vragen van een
voorlopige voorziening is slechts mogelijk indien u binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift indient.
Het verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team
bestuursrecht Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
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