Besluit aanwijzing verboden gebied voor fietsers op basis
van artikel 2.5 (centrum van ‘s-Hertogenbosch) van de
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio BrabantNoord 11 mei 2020
Besluit van de Voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d. 29 mei 2020 op grond van artikel
2.5 van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Brabant-Noord van 11 mei 2020;
Overwegende:
- dat in Nederland, maar ook wereldwijd, er een uitbraak is van het coronavirus (COVID19), behorende tot de groep A van de infectieziektes,
- dat ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de bevolking maatregelen
worden genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan,
- dat aan de voorzitter van Veiligheidsregio Brabant Noord door de minister van Medische
Zorg en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, in dit kader aanwijzingen zijn
gegeven tot het treffen van maatregelen,
- dat de voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant Noord op 11 mei 2020 de Noodverordening
COVID-19 Veiligheidsregio Brabant Noord 11 mei 2020 heeft vastgesteld
- dat het van essentieel belang is dat hetgeen in de Noodverordening COVID-19
Veiligheidsregio Brabant Noord is bepaald wordt nageleefd;
- dat de fysieke ruimtelijke indeling van de binnenstad van de Gemeente ‘s-Hertogenbosch beperkt is
en zich kenmerkt door smalle straten en stegen en slechts beperkt aantal pleinen;
- dat in de binnenstad van de Gemeente ‘s-Hertogenbosch fietsers overal mogen fietsen;
- dat deze fietsers voor een verstoring zorgen van de loopstromen van voetgangers;
- dat fietsers extra ruimte innemen door de snelheid van het fietsen;
- dat na de versoepeling van maatregelen per 1 juni 2020 het waarschijnlijk is dat een onwenselijke
situatie ontstaat, waarbij personen niet de vereiste 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden;
- dat artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 van de Veiligheidsregio Brabant Noord
de mogelijkheid biedt ter zake maatregelen te nemen ter voorkoming van verdere
verspreiding van het coronavirus.

De voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant Noord
Overwegende dat op 11 mei 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant Noord 11
mei 2020 is vastgesteld en bekendgemaakt;
dat het noodzakelijk is een gebied aan te wijzen zoals bedoeld in artikel 2.5 van de Noodverordening
COVID-19 Veiligheidsregio Brabant Noord 11 mei 2020, waar het verboden is om te fietsen dan wel
zich fietsend op een rijwiel of gelijkend voorwerp voort te bewegen,

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio's;
Besluit:
Daarom heeft de voorzitter van de veiligheidsregio besloten om het aangewezen gebied aan te wijzen
als verboden gebied voor fietsers.
1. Aanwijzing gebied
De Voorzitter wijst het gebied van de binnenstad van de Gemeente ‘s-Hertogenbosch aan, zoals
aangeduid op de kaart in Bijlage 1, waar het verboden is om te fietsen.
2. Definitiebepalingen
a. Fiets: een voertuig dat door trappen zich voort beweegt, al niet met (elektrische)
ondersteuning, of een gelijksoortig voertuig;
b. Fietsen: het zich voortbewegen op een fiets.
3. Werkingsduur
De aanwijzing als gebied waar fietsen is verboden geldt zolang de noodverordening van kracht is of
tot dit besluit is ingetrokken, maar in elk geval voor de periode 1 juni 2020 tot en met 15 oktober 2020,
en wel steeds op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 11.00 uur en 18.00 uur.
4. Bekendmaking en inwerkingtreding
Dit besluit wordt bekend gemaakt door plaatsing op de website van de Veiligheidsregio Brabant-Noord
(www.vrbn.nI) en treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking.

‘s-Hertogenbosch, 29 mei 2020
De Voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Drs. J.M.L.N. Mikkers

Toelichting
Met het aanwijzingsbesluit wordt bereikt dat er feitelijk een fietsverbod wordt ingesteld in een gedeelte
van de binnenstad van ’s-Hertogenbosch. De definitie van fiets is gebaseerd op de Van Dale en
uitgebreid om alle soorten fietsen te omvatten. De definitie van fietsen is afkomstig uit de Van Dale.
De werkingsduur is voor de gehele zomerterrasperiode en geldt tot 15 oktober 2020. Het fietsverbod
geldt op de dagen vrijdagochtend vanaf 07.00 uur tot zondagnacht tot 0.00 uur.
Het verbod geldt alleen voor het aangewezen gebied zoals dat is opgenomen in bijlage 1 bij dit
besluit.
Alle aanwijzingen en bevelen ter uitvoering van het voorgaande gegeven door politiefunctionarissen,
gemeentelijke opsporingsambtenaren of ambtenaren zoals bedoeld in artikel 4.2 van de
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant Noord dienen stipt nagekomen te worden. Het
met opvolgen van bedoelde aanwijzingen en bevelen levert een strafbaar feilt op.

Bijlage 1 bij het aanwijzingsbesluit gebied Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio BrabantNoord d.d. 29 mei 2020 ten behoeve van een gebiedsverbod voor fietsers in de binnenstad van de
gemeente ’s-Hertogenbosch
Aangewezen gebied voor een verbod om te fietsen in binnenstad van ’s-Hertogenbosch

_________________________________________________________________________________
Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. Het maken van bezwaar doet u door
het indienen van een bezwaarschrift bij de voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. U moet
uw bezwaarschrift indienen binnen 6 weken nadat het besluit, waartegen u bezwaar maakt, is
bekendgemaakt. U kunt uw bezwaarschrift per brief indienen.
Per brief bezwaar maken
In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden: uw naam en adres, de datum waarop u het
bezwaarschrift schrijft, een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken, de reden
waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. U moet uw bezwaarschrift richten aan: de voorzitter
van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, Postbus 218, 5201 AE ’s-Hertogenbosch.
Voorlopige voorziening rechter
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het genomen
besluit waartegen u bezwaar maakt wel geldt. Het kan zijn dat de werking van dit besluit onherstelbare
gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de bezwaarschriftprocedure de rechter vragen een
‘voorlopige voorziening’ te treffen. Zo’n voorlopige voorziening wordt vaak een schorsing genoemd.
U kunt hiertoe zelf een verzoekschrift opstellen en deze vervolgens naar de rechtbank sturen. Dit
verzoek moet u dan richten aan: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector
Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te ‘s-Hertogenbosch.
Aan de procedure voor ‘voorlopige voorziening’ zijn kosten verbonden (griffierecht).

