
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2.5 eerste lid van de Noodverordening COVID-19 

veiligheidsregio Gelderland-Zuid van 1 april 2020. 

De voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid, 

Overwegende:  

dat op 1 april 2020 de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid van 1 

april 2020 is vastgesteld en bekendgemaakt; 

dat artikel 2.5, eerste lid van de noodverordening de bevoegdheid bevat om gebieden en 

locaties aan te wijzen waar het verboden is zich te bevinden; 

dat artikel 3.1, eerste lid sub c de bevoegdheid geeft om uitzonderingen te maken op een 

verbod; 

dat in de afgelopen periode geconstateerd is dat door het gedrag van verschillende groepen 

verkeersdeelnemers er risico’s ontstaan ten aanzien van de onderlinge veilige afstand 

tussen de weggebruikers; 

dat , gelet op die constateringen niet voldaan wordt aan het aanhouden van de veilige 

afstand en de dreiging dat tijdens het Paasweekeinde opnieuw de afstandsnorm niet zal 

worden nageleefd, het noodzakelijk is gebieden in de vorm van weggedeelten aan te wijzen 

als verboden gebied voor gemotoriseerd verkeer en fietsers; 

dat de duur van de aanwijzing en de omvang van het aangewezen gebied proportioneel is 

in relatie tot het beoogde doel; 

gelet op het bepaalde in artikel 2.5, eerste lid en artikel 3.1, eerste lid sub c van de 

Noodverordening COVID-19 Gelderland-Zuid van 1 april 2020; 

Besluit 

1. de volgende gebieden/weggedeelten aan te wijzen als verboden gebieden als 

bedoeld in artikel 2.5, eerste lid:  

 

Gemeente Berg en Dal:   

Erlecomsedam, Ooijse Bandijk, Duffeltdijk en Rijndijk  

 

Gemeente Culemborg:  

Goilberdingendijk, Beusichemsedijk 
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Gemeente Heumen: 

Sluisweg, Maasdijk, Maasbandijk 

 

Gemeente Maasdriel: 

Harenseweg, Maasdijk, Hoenzadrielsedijk, Kloosterdijk, Heggeldijk 

 

Gemeente Neder-Betuwe:  

Waalbandijk (van Echteld tot Herveld) 

 

Gemeente Nijmegen:  

Waalkade 

 

Gemeente West Betuwe: 

Appeldijk tussen de Koornwaard en de oude kern (Heukelum), 

Lingedijk tussen Achterweg en Nieuwesteeg (Acquoy), 

Lingedijk tussen Middenstraat en Dorpsstraat (Rhenoy), 

Dorpsdijk tussen Raadsteeg en Veerweg (Rumpt), 

Mariënwaerdt Notendijk (Beesd) 

 

Gemeente Zaltbommel:  

Waaldijk, Waalbandijk, Maasdijk, Veerdam  

 

2. te bepalen dat dit verbod geldt voor alle gemotoriseerde verkeer en fietsers, met 

uitzondering van voetgangers en de in artikel 2.5, tweede lid noodverordening 

uitgezonderde personen; 

 

3. te bepalen dat dit verbod geldt voor de periode van zondag 12 april 2020, 08.00 uur 

tot maandag 13 april 2020, 20.00 uur.   

 

4. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt direct na bekendmaking, door plaatsing 

op de website van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. 

 

 

Vastgesteld op 9 april 2020 te Nijmegen 

 

De voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid 

 

 

 

Drs. H.M.F. Bruls 

 

 

 


