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Nieuwe noodverordening regio Utrecht vanaf 1 juni 

2020 
 

Graag wil ik u informeren over de nieuwe noodverordening die vanaf 1 juni 2020 in werking treedt. De voorzitter 

van de Veiligheidsregio Utrecht heeft de nieuwe noodverordening vastgesteld. In de noodverordening zijn de 

maatregelen die het kabinet heeft genomen uitgewerkt. 

Opnieuw versoepeling 

Per 1 juni worden opnieuw enkele maatregelen versoepeld. Onder meer voor groepen, horeca, onderwijs en 

culturele instellingen. Er komt iets meer ruimte in het openbare leven. Dat kan alleen als iedereen zich goed aan de 

maatregelen tegen het coronavirus houdt. De basisregels blijven van kracht, zoals: houd 1,5 meter afstand en 

vermijd drukte, was vaak je handen, blijf thuis bij verkoudheidsklachten en werk zoveel mogelijk thuis. Dat is de 

enige manier om te voorkomen dat het virus zich verspreidt en mensen ziek worden. 

 

Ook heeft de voorzitter op 28 mei 2020 besloten een aanwijzingsbesluit ontheffing locaties 

Rijksvaccinatieprogramma vast te stellen. 

 

De noodverordening en de geldende aanwijzingsbesluiten vindt u op de website van de Veiligheidsregio Utrecht. 

 

---------------- 
 

Jongerenoverlast Breukelen Noord en Zebraspoor 
 

Breukelen Noord 

Sinds een aantal weken zien we een stijging in het aantal meldingen van jongerenoverlast in Breukelen Noord en 

incidenten met jongeren. Naar aanleiding daarvan is de aanpak van de jongerenoverlast met diverse partners weer 

geïntensiveerd.   
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1 juni 2012 

De toegenomen overlast heeft geleid tot aanvullende maatregelen in aansluiting op de reeds bestaande aanpak 

van overlast door jongeren. Eén van de aanvullende maatregelen die is getroffen is het plaatsen van een flexibele 

camera bij de speeltuin aan de Schepersweg. Deze is vandaag geplaatst en zal in ieder geval voor de duur van 

drie maanden op deze locatie staan. 

Zebraspoor 

Sinds de coronacrisis zijn het basketbal- en voetbalveld en de speeltuin in Zebraspoor plekken geworden waar 

veel jongeren samenkomen. In korte tijd hebben deze plekken zich ontwikkeld tot een locaties waar sprake is van 

jongerenoverlast. Er zijn diverse incidenten geweest en er is een stijging in het aantal meldingen. Samen met onze 

veiligheidspartners hebben wij diverse maatregelen in gang gezet om deze overlast een halt toe te roepen. Zo zijn 

bij de velden tekstborden geplaatst die melden dat het na 22.00 uur verboden is om op de velden aanwezig te zijn. 

Politie en Boa’s zullen hierop handhaven.  

---------------- 
 

 

 

 


