
 

pagina 1 van 4 

 

 

 

Besluit aanwijzing verboden gebied/locatie artikel 2.5  

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 3 april 

2020 

 

Besluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid op grond van artikel 39, 

eerste lid, Wet veiligheidsregio’s, artikel 176 Gemeentewet en artikel 2.5 van de 

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 3 april 2020 

 
Overwegende: 
 

- dat in Nederland, maar ook wereldwijd, er een uitbraak is van het coronavirus (COVID-19), 

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 Zuid-Holland Zuid door de minister voor 

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 Zuid-Holland Zuid op 31 maart 2020 een 

aanvullende aanwijzing COVID-19 heeft ontvangen van de minister voor Medische Zorg en 

Sport en van de minister van Justitie en Veiligheid om uitvoering te geven aan de 

maatregelen ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid door verdere verspreiding 

van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan; 

 

- dat de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid op 3 april 2020 de 

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 3 april 2020 heeft 

vastgesteld; 

 

- dat is vastgesteld dat ten aanzien van het gebied/de locatie Sportpark Schenkeldijk, 

Schenkeldijk 1 te Dordrecht, het volgende is vastgesteld  dat er zich ondanks 

herhaaldelijke waarschuwingen en verbaliseringen een groot aantal wisselende individuen 

zich blijft bevinden op en nabij de betreffende locatie. 

 

- dat er hier derhalve sprake is van het niet of niet in voldoende mate voldoen aan 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 achtnemen daarvan dreigt. 

 
Gelet op: 

- artikel 39, eerste lid van de Wet Veiligheidsregio’s; 

- artikel 176 Gemeentewet; 
- artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 3 april 

2020 
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BESLUIT : 

 
1. Het gebied/de locatie Sportpark Schenkeldijk, Schenkeldijk 1 te Dordrecht, zoals 

weergegeven in bijlage 1, per direct aan te wijzen als verboden locatie/gebied als bedoeld 

in artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 3 

april 2020.   

2. Dit besluit geldt tot dinsdag 14 april 2020 08:00 uur. 

3. Dit besluit wordt bekend gemaakt op www.zhzveilig.nl en treedt direct na bekendmaking in 

werking. 

 

Dordrecht, 11 april 2020 

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, 

 

 

 

 

 

mr. A.W. Kolff 
  

http://www.zhzveilig.nl/
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Bijlage 1 
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