
 

 

 
‘NOODVERORDENING COVID-19 MARKTEN VEILIGHEIDSREGIO LIMBURG-NOORD’ 
 
 
 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, 
 
 

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s, 

gelet op de aanwijzing van de minister voor Medische Zorg en Sport, mede namens de mi-

nister van Justitie en Veiligheid, kenmerk 1662578-203166-PG, 

 
overwegende, dat op 18 maart 2020 de ‘Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Lim-
burg-Noord’ is vastgesteld en bekendgemaakt, 
dat samenkomsten waar meer dan honderd personen gelijktijdig samenkomen ingevolge die 
verordening zijn verboden, 
dat onduidelijkheid bestaat of het deelnemen aan markten in de gemeente binnen de wer-
kingssfeer van de verordening valt, 
dat de ernstige vrees bestaat dat op de markten grote groepen personen samenkomen, het-
geen ernstige nadelige gevolgen kan hebben voor de reeds getroffen maatregelen ter ver-
spreiding van het coronavirus (COVID19) 
dat het noodzakelijk is om ook dergelijke samenkomsten te verbieden, 
 

B E S L U I T : 
 vast te stellen de navolgende: 
 
‘Noodverordening COVID-19 MARKTEN Veiligheidsregio Limburg-Noord’ 
 
Artikel 1. Werkingssfeer 
Deze verordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten die behoren tot 
de veiligheidsregio Limburg-Noord, te weten de gemeente Beesel, gemeente Bergen, ge-
meente Echt-Susteren, gemeente Gennep, gemeente Horst aan de Maas, gemeente Leudal, 
gemeente Maasgouw, gemeente Mook en Middelaar, gemeente Nederweert, gemeente Peel 
en Maas, gemeente Roerdalen, gemeente Roermond, gemeente Venlo, gemeente Venray, 
gemeente Weert. 
 
Artikel 2. Verboden 
1. Het is verboden om markten te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren, dan wel te la-

ten ontstaan of daaraan deel te nemen. 
2. Onder markten als bedoeld in eerste lid wordt verstaan alle door het gemeentebestuur 

van de in artikel 1 genoemde gemeenten georganiseerde markten, alsmede elke verza-
meling van meer dan 5 marktkramen op één locatie. 

 
Artikel 3. Opvolgen aanwijzingen 
Alle aanwijzingen ter uitvoering van deze verordening gegeven door daartoe bevoegde amb-
tenaren dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.  
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
Artikel 4. Toezicht 
Met het toezicht op de naleving van deze verordening zijn belast: 
a. ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 141, onderdeel b, van het Wetboek van 

Strafvordering; 
b. alle buitengewone opsporingsambtenaren, werkzaam bij de in artikel 1 genoemde ge-

meenten; 
c. alle gemeentelijke medewerkers, feitelijk belast met handhaving en toezicht, werkzaam 

bij de in artikel 1 genoemde gemeenten; 
d. militairen van de Koninklijke Marechaussee als bedoeld in artikel 141, onderdeel c, van 

het Wetboek van Strafvordering.  
 
Artikel 5. Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking. 
 
Artikel 6. Citeertitel 
Deze verordening wordt aangehaald als: Noodverordening MARKTEN COVID-19 veilig-
heidsregio Limburg-Noord. 
 
Vastgesteld op 19 maart 2020 te Venlo  
 
De voorzitter van de veiligheidsregio Limburg-Noord 
 
 
 
 
Antoin Scholten 


