
 

 

 
 

 

 
NOODVERORDENING  
 
Noodverordening vondst explosieven Kerspelweg te Tilligte. 
 

 
 

DE BURGEMEESTER VAN DINKELLAND 
 

 

OVERWEGENDE 
 

 
- constaterende dat er op het perceel DNK00K704,  te Tilligte diverse soorten munitie en restanten uit 

WOII zijn aangetroffen; 

 
- er door de politie meermaals gewaarschuwd is om het terrein niet te betreden en hier geen gehoor 

aan is gegeven; 
 

- dat het betreden van het terrein gevaar oplevert voor personen; 

- dat het in dit verband noodzakelijk is ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van het 

gevaar voor personen algemeen verbindende voorschriften te stellen. 

 

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet, 

 

BESLUIT 

vast te stellen de volgende verordening: 

Artikel 1 Begripsbepaling 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a.  kaart: de bij deze verordening behorende kaart (bijlage 1), kadastraal perceel DNK00K704 
 

Artikel 2 Ordemaatregelen 

Het is een ieder verboden om zich binnen het gebied op de kaart (bijlage 1) aangegeven gebied te 

bevinden of dit gebied te betreden vanaf donderdag 16 mei 2019 12.00 tot het moment dat door of 
vanwege de burgemeester bekend is gemaakt dat het gebied weer is opengesteld. 

 

Artikel 3 Ontheffing 

Het verbod als bedoeld in artikel 2 geldt niet voor degenen die uit hoofde van hun functie rechtstreeks 
betrokken zijn bij of uitdrukkelijk door het bevoegde gezag zijn belast met het uitvoeren van de 

werkzaamheden rond de openbare orde en veiligheid en het opruimen van de explosieven. 
 



 

 

 

Artikel 4 Aanwijzingen politie 

Alle aanwijzingen door de politie 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 en/of levende have 

dienen stipt te worden nagekomen. 
 

Artikel 5 Toezicht op naleving 

Met het toezicht op de naleving van deze verordening zijn belast: 

a. de ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 141, onderdeel b, van het Wetboek van 
Strafvordering; 

b. de door de burgemeester aangewezen buitengewoon opsporingsambtenaren, als bedoeld in artikel 

142, eerste lid onder a, van het Wetboek van Strafvordering. 
 

Artikel 6 Strafbepaling 

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 Intrekking besluit 

Het besluit Noodverordening vondst explosieven Kerspelweg te Tilligte gedateerd donderdag 16 mei 
2019, wordt ter zijner tijd op last van de burgemeester ingetrokken. 

 
Artikel 8 Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op donderdag 16 mei 2019 om 12.00 uur en vervalt op het 

moment dat door of vanwege de burgemeester bekend is gemaakt dat het gebied weer is 

opengesteld. 
 

Artikel 9 Citeertitel 

Deze verordening wordt aangehaald als Noodverordening vondst explosieven Kerspelweg te Tilligte. 
 
 

Bekend gemaakt:  

 

 

Gemeente Dinkelland, 16-05-2019, 12.00 

 

De burgemeester van Dinkelland, 

 

 

J.G.J. Joosten 

 



 

 

Deze verordening is ter kennis gebracht aan: 

De Commissaris van de Koning van de Provincie Overijssel; 

De Officier van justitie, hoofd van het  arrondissementparket Almelo; 

Politie Twente; 

Meldkamer Twente (alarmcentrale); 

De Raad van de gemeente Dinkelland.



 

 

Bijlage 1: Ontoegankelijk verklaard gebied: Noodverordening verbod op aanwezigheid perceel DNK00K704; 

 

 

 

 

 


