
Gemeente Artikel APV 
Vechtverbod vermeld 

in APV 
Alkmaar 2.1.1.1 Nee 
Anna Paulowna 2.1.1.1 Nee 
Andijk 2.1.1 Nee 
Bergen 2.1 Nee 
Castricum 2.1 Nee 
Den Helder 2.1.1.1 Nee 
Drechterland 2.1.1.1 Nee 
Enkhuizen 2.1 Nee 
Opmeer 2.1.1.1 Nee 
Graft de Rijp 2.1.1.1 Nee 
Harenkarspel 2.1 Nee 
Heerhugowaard 2.1 Nee 
Heiloo 2.1.1.1 Nee 
Hoorn 2.1 Nee 
Koggenland 2.1 Nee 
Langedijk 2.1 Nee 
Medemblik 2.1 Nee 
Niedorp 2.1.1.1 Nee 
Schagen 2.1 Nee 
Schermer 2.1.1.1 Nee 
Stedebroec 2.1 Nee 
Texel 2.1 Nee 
Wervershoof 2.1 Nee 
Wieringen 2.1.1.1 Nee 
Wieringermeer 2.1.1.1 Nee 
Zijpe 2.1.1.1 nee 
 
 
 
 
Het komt nogal eens voor komt dat personen die zich schuldig maken aan een vechtpartij, vaak 
uitgaansgeweld tussen jongeren onder invloed van drank en/of drugs, er mee weg komen. Redenen 
hiervoor kunnen zijn dat beide partijen geen aangifte doen, er geen letsel is, het feit niet in vereniging 
is gepleegd en/of de betrokkenen te dronken zijn om een fatsoenlijke verklaring af te leggen. Veelal 
kan door het opmaken van een ambtelijk rapport al vervolgd worden, maar als geen duidelijk beeld 
heerst van dader/slachtoffer is het vaak nog onmogelijk voor de politie om hier tegen te kunnen 
optreden. 
 
Door het toevoegen van de woorden “te vechten” aan artikel 2:1, lid 1, kan een krachtig signaal 
afgegeven worden dat elke vorm van geweld in West-Friesland onacceptabel is.  
 
Door deze wijziging in de APV kan de politie op grond van de APV een proces-verbaal uitschrijven 
voor de lichtere vormen van geweld. 
 
Origineel artikel 2:1, lid 1 in APV; 
Het is verboden op een openbare plaats zich tezamen met anderen te begeven naar of al dan niet 
tezamen met anderen deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen of door 
uitdagend gedrag aanleiding te geven tot ongeregeldheden. 
 
Nieuw artikel 2:1, lid 1 in APV; 
Het is verboden op een openbare plaats zich tezamen met anderen te begeven naar of al dan niet 
tezamen met anderen deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen, door uitdagend 
gedrag aanleiding te geven tot ongeregeldheden, te vechten of op andere wijze de orde te verstoren 
 


