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Noordverordening vliegtuigbom 

De burgemeester van Vlissingen; 

Overwegende: 

- dat hedenochtend, 28 november 2018, een vliegtuigbom is opgebaggerd door een 
baggerschip; 

- dat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) heeft geconstateerd dat het 
om een 1000-ponder uit de Tweede Wereldoorlog gaat; 

- dat de vliegtuigbom op een veilige manier ontmanteld zal worden aan boord van het 
schip op 28 november 2018 tussen 20.00 uur en 21.30 uur; 

- dat het schip is aangemeerd aan de steiger, gelegen aan de kop van de Piet 
Heinkade; 

- dat het in dit verband noodzakelijk is ter handhaving van de openbare orde en ter 
beperking van het gevaar voor personen en goederen algemeen verbindende 
voorschriften te geven; 

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet; 

BESLUIT 

vast te stellen de volgende verordening: 

Artikel 1. 
Op aanwijzing van de politie dienen de personen die zich in een straal van 300 meter binnen 
het op de bij dit bevel behorende kaart als rood gearceerd gebied - aangegeven met nummer 
1 - bevinden, zich voor 20.00 uur uit dit gebied te verwijderen en daarvan verwijderd te 
houden, totdat de politie toestemming geeft bedoeld gebied weer te betreden. 

Artikel 2. 
Op aanwijzing van de politie dienen de personen die zich in een straal van meer dan 300 
meter, maar minder dan 1.300 meter, binnen het op de bij dit bevel behorende kaart als rood 
gearceerd gebied - aangegeven met nummer 2 - bevinden, zich vanaf 20.00 uur niet buiten 
te bevinden, totdat de politie toestemming geeft om weer naar buiten te gaan. 

Artikel 3. 
Het is een ieder verboden het op de bij deze verordening behorende kaart gearceerd gebied 
te betreden, totdat van de zijde van de politie mededeling is ontvangen dat het in dit artikel 
neergelegde verbod is opgeheven. 
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Artikel 4.  
De verplichtingen bedoeld in artikel 1 en 2 en het verbod in artikel 3 gelden niet voor 
degenen die uit hoofde van hun functie rechtstreeks betrokkenen zijn bij of door het 
bevoegde gezag uitdrukkelijk zijn belast met het onschadelijk maken en verwijderen van de 
in de aanhef bedoelde vliegtuigbom. 

Artikel 5. 
Alle aanwijzingen door ambtenaren van de gemeente Vlissingen, de politie en het ministerie 
van defensie gegeven, in het kader van de naleving van het bepaalde in deze verordening of 
in het belang van de openbare orde of veiligheid van personen, levende have en/of 
goederen, dienen stipt te worden nagekomen. 

Artikel 6. 
Het overtreden van enige bepaling van deze verordening wordt gestraft met een hechtenis 
van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie conform artikel 443 
Wetboek van Strafrecht. 

Artikel 7. 
Deze verordening treedt in werking op 28 november 2018 om 20.00 uur en duurt tot 9.00 uur 
op 29 november 2018 of vervalt op het moment dat door of vanwege de burgemeester 
bekend is gemaakt dat het gebied weer is opengesteld. 

Artikel 8. 
Deze verordening wordt aangehaald als Noodverordening vliegtuigbom. 

Vlissingen, 28 november 2018, 

Burgemeester van Vlissingen 

Drs. A.R.B. van den Tillaar 
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