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Geachte

Op 7 april 2022 ontving ik uw kennisgeving over de demonstratie die u op donderdag 14 april 2022 wilt houden 
in Utrecht. Op woensdag 6 april en maandag 11 april probeerden twee van mijn ambtenaren samen met de 
politie u telefonisch - per vaste lijn en mobiel en via drie telefoonnummers - te bereiken voor overleg over uw 
kennisgeving. Hoewel we meerdere nummers hebben geprobeerd, lukte het niet-, omdat de telefoon niet 
werd beantwoord dan wel omdat het nummer niet (langer) in gebruik bleek. Op basis van de kennisgeving 
heeft u de volgende demonstratie aangemeld:

a. Naam organisatie: Pegida Nederland.
b. Contactpersoon tijdens de demonstratie is dhr. |
c. Doel: "Tegen de islamisering en tradities van een fascistische ideologie".
d. Datum en tijd: 14-4-2022,19:00 uur - 20:00 uur.
e. Verwacht aantal deelnemers: maximaal 25.
f. Locatie: "Moskeeplein voor moskee".
g. Bijzonderheden:

• U maakt gebruik van banners/vlaggen/spandoeken.
• U houdt toespraken en u maakt gebruik van geluidsversterking.
• U heeft een eigen ordedienst

via

Beoordeling kennisgeving
De vrijheid van meningsuiting en het demonstratierecht zijn rechten die ik zeer hoog houd. Ik 
beoordeel elke demonstratie op grond van de Wet oOpenbaarheid Ma-mfe-s-ta-tie-s-manifestaties 
(WOMWom).

Bij het beoordelen van een demonstratie kijk ik nooit naar de inhoud van een demonstratie. Samen met 
de politie en het OM beoordeel ik demonstraties op grond van drie criteria. Deze criteria staan 
genoemd in de we£-Wet openbare manifestaties (Woml: In hoeverre leidt een demonstratie tot (1) (de 
vrees voor) wanordelijkheden, (2) risico’s voor de gezondheid en (3) beperkingen voor het verkeer.
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Slechts wanneer sprake is van één of meerdere van deze criteria zal ik beperkingen aan een 
demonstratie opleggen of in het uiterste geval de demonstratie verbieden.

Bij de beoordeling van uw kennisgeving neem ik de ervaringen met uw vorige demonstraties op 4 juni 
201 8, 5 oktober 201 8 en 1 9 januari 201 9 in Utrecht, alsmede ervaringen met demonstraties van 
Pegida elders in het land mee. De demonstraties van Pegida Nederland hebben in Utrecht en daar 
buiten veel reacties opgeroepen in de samenleving. Tevens beoordeel ik de setting van deze 
demonstratie. 44-14 april 2022 valt binnen de Ramadan. Dit is een belangrijk religieus feest binnen de 
islam. Het tijdstip van uw demonstratie bij de moskee is net voorafgaand aan het breken van de vasten 
in de ramadan maand. Hoewel u in uw kennisgeving niet spreekt over een BBQ, heeft u in recente 
uitingen op social media gesproken over BBQ feesten bij moskeeën tijdens de Ramadan.

Het belijden van godsdienst is evenals het uiten van een mening een grondrecht. Het recht van belijden 
van een godsdienst wordt beschermd door artikel 9 van het EVRM. Aan dit artikel kan ook een 
aanspraak worden ontleend tot het ongestoord (individueel en gezamenlijk) kunnen belijden van een 
geloof, ook in een gebouw.

Ik heb uw kennisgeving besproken in het driehoeksoverleg met het Openbaar Ministerie en de politie.

Op grond van bovenstaande kom ik tot het volgende beeld van de demonstratie
• Demonstreren en het belijden van het geloof zijn beide grondrechten die vallen onder 

bescherming van de overheid;
• U kiest voor een demonstratie bij een religieus gebouw op een voor moslims belangrijk 

moment. Dit kan op weerstand stuiten en personen kunnen hier aanstoot aan nemen. Het is 
tot dusver onbekend hoe op uw actie zal worden gereageerd. Ik houd er op basis van politie 
informatie rekening mee dat uw demonstratie zal leiden tot ernstige wanordelijkheden;

• U geeft aan dat er 25 deelnemers aan de demonstratie zijn, het definitieve aantal is echter nog 
onbekend;

• U bent niet bereikbaar voor de gemeente en geeft aan niet bereid te zijn tot het maken van 
afspraken waardoor wij onvoldoende kunnen inschatten of en hoe u zorgdraagt voor een veilig 
en ordelijk verloopt van de demonstratie;

• Het is mogelijk dat kwaadwillenden aansluiten bij uw demonstratie en4& hoe u hier mee om 
gaat is onbekend;

• Het Moskeeplein heeft een open karakter en diverse publieksfuncties. Het ligt dicht bij 
belangrijke wegen als Vleutenseweg en Westplein en is daarmee ongeschikt voor een 
demonstratie met een dusdanig risico op wanordelijkheden. Hierbij kijk ik ook naar de 
veiligheid van omstanders;;

• Gebruik van een warmtebron / BBQ en gebruik van messen en vorken is een gevaar bij een 
demonstratie met gerede kans op wanordelijkheden.

Op basis van bovenstaand beeld en het advies van de politie, die het Moskeeplein als locatie als 
ongeschikt beoordeelt om de demonstratie te beschermen en een veilig en vreedzaam verloop van de 
demonstratie te kunnen waarborgen, acht ik het houden van een statische demonstratie op het 
Moskeeplein zoals aangemeld door Pegida niet verantwoord.

Met politie en driehoek heb ik gekeken naar welke locaties in de nabijheid van het Moskeeplein 
geschikt zijn voor een veilig en ordelijk verloop van uw demonstratie. In mijn afwegingen over de
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locatie betrek ik dat u in uw kennisgeving nadrukkelijk opmerkt niet met de gemeente in contact te 
willen komen. Ik bescherm het demonstratierecht, maar het is ook mijn taak te waken voor de 
openbare orde.

Voorschriften (artikel 5 Wet openbare manifestaties)
Op grond van bovenstaande overwegingen verwijs ik uw demonstratie naar de locatie Paardeveld te 
Utrecht nabij restaurant Roost, ...? dan e (zie bijlage 1) en n neem dit op als voorschrift op in deze 
brief. Deze locatie acht ik geschikt om het doel van uw demonstratie te verwezenlijken, in het licht van 
het grondwettelijke gewaarborgde demonstratierecht en de vrijheid van meningsuiting.

De locatie van de demonstratie is één van de voorschriften die ik middels deze brief aan uw 
demonstratie verbind. Ik stel daarnaast nog enkele andere voorschriften, die ik ook baseer op de Wet 
openbare manifestaties. Samengenomen gaat het dan om het volgende:

De demonstratie vindt plaats op de precieze locatie die is gemarkeerd op de plattegrond 
die als Bijlage 1 bij deze brief is gevoegd. De deelnemers aan de demonstratie blijven voor 
de duur van de demonstratie binnen deze gemarkeerde locatie.
Uiterlijk op 14 april op 20:00 uur (stipt) is de manifestatie beëindigd.
De organisatie zorgt ervoor dat in- en uitgangen van gebouwen in de omgeving niet 
worden geblokkeerd en voor een ieder vrij toegankelijk blijven.
U maakt bij uw demonstratie geen gebruik van brandende/ontvlambare/verhitte 
(elektrische) apparaten/voorwerpen.
De organisatie zorgt zelf ook voor een ordelijk verloop van de manifestatie. Daartoe 
organiseert zij een eigen ordedienst van minimaal 2 personen. Deze zijn als zodanig 
herkenbaar en duidelijk te onderscheiden van deelnemers aan de manifestatie, 
bijvoorbeeld door middel van hesjes.

1.

2.
3.

4.

5.

Contact met gemeente en aanvullend pian
In aanvulling op deze voorschriften wil ik u dringend verzoeken om vóór woensdag 1 3 april om 1 2:00 
uur een plan aan te leveren waarin u duidelijk maakt op welke manier uw demonstratie volgens u de 
veilig en ordelijk kan plaatsvinden. U dient dit plan voor genoemd tijdstip toe te sturen aan: 
secretariaatveiligheid@utrecht.nl.

Voorts geldt in het algemeen voor uw bijeenkomst dat u zich dient te houden aan alle wet- en 
regelgeving. Onder andere:

• De demonstratie is vreedzaam en heeft niet als doel de openbare orde te verstoren;
• De genoemde contactpersoon is beschikbaar en bereikbaar als aanspreekpunt voor de 

politie;
• bemonstranten dienen zich te onthouden van gedragingen die het functioneren van het

consulaat aantasten;|__
• U houdt zich aan de verkeersregels;
• U zorgt ervoor dat de demonstratie geen afval achterlaat;
• De toegang van en naar winkels, panden en woningen mag door demonstranten op geen 

enkele manier worden belemmerd;
• Het is niet toegestaan om tekens, afbeeldingen, voorwerpen met u te voeren en/of teksten 

te uiten die strafbaar beledigend of opruiend zijn;
• Het gebruik van strafbare discriminerende uitdrukkingsvormen is verboden;

Alle overige door of vanwege de politie en/of gemeente gegeven aanwijzingen moeten 
worden opgevolgd.

]Commented [WH(1]: Deze zin kan weg.
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Met het door u ingediende aanvullend plan laat u zien dat u uw verantwoordelijkheid neemt ten 
aanzien van de voorschriften die ik u heb opgelegd, specifiek ten aanzien van de veiligheid en 
gezondheid voor de demonstranten en de omgeving in het algemeen.

Ik wijs erop dat ik de mogelijkheid heb om bij gewijzigde omstandigheden, zoals ontwikkelingen met 
betrekking tot uw demonstratie, op basis van de Wet openbare manifestaties nieuwe beperkingen 
en/of voorschriften op te nemen. Dit kan tot het laatste moment voorafgaand aan de demonstratie. 
Ook tijdens de demonstratie heb ik de mogelijkheid om (extra) maatregelen te treffen of extra 
aanwijzingen te geven of in een uiterst geval de demonstratie te beëindigen.

Hoogachtend,
De burgemeester van Utrecht,

Sharon A.M. Dijksma

Bezwaarclausule
Vindt u het besluit om bepaalde reden onjuist?

Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaar digitaal indienen. 
Daarvoor kunt u alleen gebruik maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale 
formulier. Dit vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar. U kunt het bezwaar niet per e-mail insturen. Maakt
u
liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen aan de burgemeester van Utrecht, 
Postbus 1 6200, 3500 CE Utrecht.

Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop deze brief is 
verzonden. Daarmee voorkomt u dat ik uw bezwaarschrift niet meer kan behandelen.
In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval op:
- uw naam, adres, datum en handtekening: graag ook het telefoonnummer waarop u overdag te 
bereiken bent;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; vermeld hierbij de 
verzenddatum en
- het kenmerk van dat besluit en stuur een kopie daarvan mee;
- de reden waarom u vindt dat het besluit onjuist is.

De indiener van het bezwaarschrift kan, als onverwijlde spoed dat - gelet op de betrokken belangen 
vereist - eveneens een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Utrecht, sector Bestuursrecht, postbus 1 3023, 3507 LZ, Utrecht. Voor het in behandeling nemen van 
een dergelijk verzoek is griffierecht aan de rechtbank verschuldigd.
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Bijlage 1
Locatie voor demonstratie: Plantsoen aan het Paardeveld te Utrecht (nabij restaurant Roostj.r
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OOV Officemanagement" <secretariaatveiligheid@utrecht.nl> 
14 Apr 2022 08:49:44 +0200 

@pegidanederland.com" <|
Demonstratie 14 april 2022 
Brief demonstratie Pegida 14-4-2022.pdf

From:
Sent:

@pegidanederland.com>To:
Subject:
Attachments:

Geachte

Hierbij ontvangt u een brief inzake uw demonstratie van vandaag.

Met vriendelijke groet,

I

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Openbare Orde en Veiligheid 
Stadsplateau 1 
13e etage Zuid
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 
Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

OQ©0
Utrecht•Mii\v

Vieren wij samen.9~>0
Gemeente Utrecht

5.1,2E

5.1,2E 5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E5.1,2E

5.1,2E



)" <1 @politie.nl>From:
Sent: Thu, 14 Apr 2022 09:25:38 +0200

|@utrecht.nl>To:
Subject: FW: Demonstratie Pegida

Beste

@veenendaal.nl>;Zoals beloofd de namen OOV Veenendaal 
@veenendaal.nl @veenendaal.nl>;

Met vriendelijke groet,

Politie | Eenheid Midden-Nederland | Stad-Utrecht 
Basisteam Utrecht-Centrum 
Kroonstraat 25, 3511 RC Utrecht 
Postbus 8300, 3503 RH Utrecht
M

|) NamensVan:
Verzonden: donderdag 14 april 2022 08:59

)<l @politie.nl> 
@veenendaal.nl>;

Aan:
@veenendaal.nlCC:

@veenendaal.nl>; 
Onderwerp: FW: Demonstratie Pegida

|@politie.nl>

Beste

Op de website van Pegida staat inderdaad dat men Veenendaal gaat aandoen met hun BBQ. De gemeenten Veenendaal 
(AOVers in CC) hebben intresse in de brief waar jij aan refereerde. Verzoek om deze aan hen te verstrekken.

BVD

Politie | Midden Nederland | Basisteam Heuvelrug 
Boompjesgoed 12 te Veenendaal 
Postbus 8300 
3503 RH Utrecht.

Van:
Verzonden: donderdag 14 april 2022 05:24
Aan: )<l(5)politie.nl>; >;

)<l |(5)politie.nl>; 
(5)politie.nl>

(5)politie.nl>;

)<l (5)politie.nl>CC: >;
Onderwerp: RE: Demonstratie Pegida
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Ik mis in de lijst.

(|) Namens MDN -Van:
Verzonden: woensdag 13 april 2022 21:59

-OPCO

)<l )<l@politie.nl>; @politie.nl>;Aan:

)<l |@politie.nl>; 
@politie.nl>

@1 >;

)<l|@politie.nl>; @politie.nl>CC:
Onderwerp: FW: Demonstratie Pegida

Mannen,
Deze mail zat in de OPCO mail box.
Gezien jullie taakaccent en contacten........
Willen jullie eens kijken naar het gestelde verzoek? 
Dan graag even laten weten wat de uitkomst is.

Uiteraard onze OPCO ook even informeren als dat nodig is ©

Gr

Van:
Verzonden: woensdag 13 april 2022 16:36
Aan: MDN - BT Amersfoort - OPCO <opco.amersfoort(5)politie.nl>; MDN - BT De Copen - OPCO 
MDN - BT Heuvelrug - OPCO <opco.heuvelrug(5)politie.nl>; MDN - BT Lekpoort - OPCO <opco.lekpoort(5)politie.nl>; MDN - BT De 

-OPCO

(5)politie.nl>;

Bilt >
CC: >; >;

)<l(5)politie.nl>; 
(5)politie.nl>;

|(5)politie.nl>;

)<l (5)politie.nl>; (5)politie.nl>;<
|)<| )<l@politie.nl>; @politie.nl>

Onderwerp: Demonstratie Pegida

Beste collega’s

Pegida Nederland is momenteel actief met demonstraties bij Moskeeën tijdens de Pegida Ramadan BBQ Tour 2022. Bedoeling 
is om tijdens een gebedsdienst te protesteren bij een Moskee en daar vooral provocerend aanwezig te zijn. Hoewel niet in de 
kennisgeving in Utrecht aangegeven kan niet worden uitgesloten dat ze daar gaan staan met een BBQ en voor moslims onrein 
varkensvlees.

Vandaag hebben we gesproken met 
kennisgeving heeft gedaan en dat hij van slechts twee plaatsen, Utrecht en Hilversum (Nood-Holland), een reactie heeft gehad. 
Tevens geeft hij aan dat hij mogelijk naar deze derde gemeente gaat om te demonstreren bij een Moskee omdat hem daar geen 
beperkingen zijn opgelegd en deze gemeente mogelijk zit te slapen.

die aangeeft dat hij in drie plaatsen in de provincie Utrecht een

Volgens de lijst zijn er in de volgende steden in de provincie Utrecht een moskee. Amersfoort, Soest, Driebergen, Houten, 
Vianen, IJsselstein, Nieuwegein, Woerden, Veenendaal en Bilthoven.

Betreft een demonstratie op donderdag 14 april 2022 tussen 19:00 - 20:00 uur in de directe omgeving van een moskee.

Met vriendelijke groet,
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Politie | Eenheid Midden-Nederland | Stad-Utrecht 
Basisteam Utrecht-Centrum 
Kroonstraat 25, 3511 RC Utrecht 
Postbus 8300, 3503 RH Utrecht
M

-------------------------Disclaimer----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die 
van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een 
geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en 
het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en 
phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn 
vastgesteld door het Forum Standaardisatie.
Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. 
De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

The information sent in this E-mail message (including any attachments) is exclusively intended for the individual(s) 
to whom it is addressed and for the individual(s) who has/have had permission firom the recipient(s) to read this 
message.
Access by others is not permitted.
The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a confidential nature and may form part 
of the duty of confidentiality and/or the right of non-disclosure.
If you have received this E-mail message in error, please notify the sender without delay and delete the E-mail 
message (including any attachments).
In conformity with the security policy of the Police, E-mails from and to the Police are checked for viruses, spam and 
phishing and this E-mail must meet the standards of the government-imposed E-mail security as set by the 
Standardization Forum.
Any E-mail fading to meet said security policy may be blocked as a result of which it will not reach the intended 
recipiënt. The recipiënt concerned will not be notified.
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Instemmen met eventuele inzet van aanvullend juridisch instrumentarium 
Instemmen met uitwerking voorgestelde scenario’s 
Instemmen met de voorgestelde inzet door politie en gemeente 
Instemmen met de voorgestelde communicatiestrategie
Instemmen met een mogelijke extra driehoek op woensdag 13 april en het hanteren van de ‘reguliere’ 
bereikbaarheidsafspraken voorde driehoek.

De agenda is doorlopen van het memo en gevraagde beslissingen:
1. Kennisnemen van het laatste informatiebeeld (maandag aangevuld door politie) 

. Instemmen met doelen en uitgangspunten 

. Instemmen met de duiding van het beeld

4. Instemmen met toestaan demonstratie met voorgeschreven demonstratielocatie Jaarbeursplein en andere voorschriften

5. Instemmen met aanvullende voorschriften en deze op nemen in de na de driehoek te versturen WOM brief driehoek

lil M @utrecht.nl>From:
Sent: Fri, 8 Apr 2022 16:34:05 +0200

@om.nl)lil II @utrecht.nl>;
|@utrecht.nl>;

II l| IIITo:
@om.nl>; 
@politie.nl>; 

|@politie.nl>

lil lil II l| III<
lil lil @utrecht.nl>; lil lil|@|< <

<
(AP Midden Nederland) 

@utrecht.nl>;

ii l| @politie.nl'" <| >•" IIICc: |@| t

|@om.nl>; 
|@utrecht.nl>;

lil @utrecht.nl>;
|@utrecht.nl>

extra driehoek Pegida maandag 11 april, 17.00 - 17.30 uur 
20221104 voorbereiding driehoek pegida 14 4 22.docx

II lil lil lil lil<
lil lil<

Subject:
Attachments:

Geachte leden van de driehoek,

Bij deze ontvangt u het voorbereidend memo voor de extra driehoek over Pegida op maandag as.
Maandagmorgen ontvangt u het meest actuele informatiebeeld van politie en een advies over de plaatsing op het Jaarbeursplein 
van de Pegidademonstratie en eventuele tegendemonstratie(s).

Met vriendelijke groet,

en openbare orde en veiligheid

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Openbare Orde en Veiligheid 
Stadsplateau 1 
13e etage, Zuid
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

00€K§>
UlrechflVv

Vieren wij samen.9~>0
Gemeente Utrecht
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From:
Sent: Wed, 13 Apr 2022 10:58:56 +0200

"Secretariaatburgemeester" <secretariaatburgemeester@utrecht.nl> 
RE: Extra driehoek woensdag einde (mid)dag

To:
Subject:

Goedemorgen,

Dank je wel voor het plannen, heel fijn. Als je politie en OM ambtelijk gelijk uit zou willen nodigen, heel graag: 
l@om.nl 

l@politie.nl

Zal ze daar ook over informeren.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Openbare Orde en Veiligheid

OO®0
utrecht

Vieren wij samen*900
Gemeente Utrecht

Van: Secretariaatburgemeester <secretariaatburgemeester@utrecht.nl> 
Verzonden: woensdag 13 april 2022 10:46
Aan: |@utrecht.nl>
Onderwerp: RE: Extra driehoek woensdag einde (mid)dag 
Urgentie: Hoog

Hoi

We kunnen 15.30 tot max 16 uur inplannen voorde extra digitale driehoek. Kunnen wij een vergaderverzoek met een link naar 
MS Teams versturen aan de deelnemers? Informeer jij OM en Politie?

Met vriendelijke groet,
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/
secretariaatburqemeester@utrecht.nl
De agenda van burgemeester Sharon Dijksma is veranderlijk. Daardoor kunnen afspraken altijd op korte
termijn worden gewijzigd. Onder dit voorbehoud worden afspraken in de agenda van de burgemeester
opgenomen.
Gemeente Utrecht 
Bestuursondersteuning 
Stadsplateau 1 
20e etage Noord 
Vrijdag afwezig

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

OO00
utrechtlVv

Vieren wij samen.9~>0
Gemeente Utrecht

l@utrecht.nl>Van:
Verzonden: dinsdag 12 april 2022 18:59
Aan: Secretariaatburgemeester <secretariaatburgemeester@utrecht.nl> 
Onderwerp: Extra driehoek woensdag einde (mid)dag

Goedenavond

begreep ik dat de burgemeester morgen, woensdag 13 april, graag aan het einde van de (mid)dag met 
potlood een extra driehoek ingepland wil hebben m.b.t. de aanstaande demonstratie van Pegida. Als aanvullend op de reguliere 
uitnodiging ook en ik uitgenodigd kunnen worden, heel graag.

Ik stuur de vraag of deze gepland kan worden alvast via deze weg, maar ik zal morgenochtend ook nog even bellen. Dat is altijd 
wat fijner dan via de mail, helemaal omdat we elkaar nog niet ontmoet hebben.

Alvast bedankt!

Een fijne avond en met hartelijke groet,
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From:
Sent: Tue, 12 Apr 2022 18:58:59 +0200

"Secretariaatburgemeester" <secretariaatburgemeester@utrecht.nl> 
Extra driehoek woensdag einde (mid)dag

To:
Subject:

Goedenavond,

begreep ik dat de burgemeester morgen, woensdag 13 april, graag aan het einde van de (mid)dagVan
met potlood een extra driehoek ingepland wil hebben m.b.t. de aanstaande demonstratie van Pegida. Als aanvullend op 
de reguliere uitnodiging ook en ik uitgenodigd kunnen worden, heel graag.

Ik stuur de vraag of deze gepland kan worden alvast via deze weg, maar ik zal morgenochtend ook nog even bellen. 
Dat is altijd wat fijner dan via de mail, helemaal omdat we elkaar nog niet ontmoet hebben.

Alvast bedankt!

Een fijne avond en met hartelijke groet,
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\@utrecht.nl>From:
Sent: Tue, 12 Apr 2022 10:50:47 +0200

\@utrecht.nl>To:
Subject:
Attachments:

Fwd: Gevraagd besluit: demonstratie Pegida El Tawheed moskee 
Concept Wom-brief\ 2022.doc, Kaartje demonstratie Pegida Nederland 12 april 

2022.pdf, Concept Scenarios optreden demonstraties Pegida 12 april 2022 (OOl).docx, Brief burgemeester aan 
moskeebestuurders. docx

Outlook voor Android downloaden
@amsterdam.nl>From:

Sent: 11, 2022 9:31:29 PM
@utrecht.nl>

Subject: FW: Gevraagd besluit: demonstratie Pegida El Tawheed moskee
To: <

Ha
Bijgaand collegiaal onze concept WOM-brief en scenario's. In concept ook een brief van de burgemeesters aan de 
Amsterdamse moskeebestuurders. De demo leeft best in het netwerk, en we hadden onlangs ook een incident met hate mail. 
Vandaar dat BM een brief wil sturen.
Er moet nog met de stukken worden ingestemd.
Succes in Utrecht!

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat 
dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.
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)" <1 @politie.nl>From:
Sent: Wed, 13 Apr 2022 11:34:00 +0200

|@utrecht.nl>To:
Subject:
Attachments:

RE: Info mbt Pegida
Concept Scenarios optreden demonstraties Pegida 12 april 2022 (OOl).docx

Plop...

Met vriendelijke groet,

Politie | Eenheid Midden-Nederland | Stad-Utrecht 
Basisteam Utrecht-Centrum 
Kroonstraat 25, 3511 RC Utrecht 
Postbus 8300, 3503 RH Utrecht
M

Van:
Verzonden: woensdag 13 april 2022 11:32
Aan:
Onderwerp: FW: Info mbt Pegida

)<l @politie.nl>

Van:
Verzonden: woensdag 13 april 2022 10:16
Aan:
Onderwerp: Info mbt Pegida

@politie.nl>

Hierbij een aantal documenten die ons goed op weg hebben geholpen. 
Het laatste inforapport van mij heb ik bijgevoegd.

Wenselijk:

Mvgr en suc6 morgen,

-------------------------Disclaimer----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die 
van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
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De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een 
geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en 
het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en 
phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn 
vastgesteld door het Forum Standaardisatie.
Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. 
De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

The information sent in this E-mail message (including any attachments) is exclusively intended for the individual(s) 
to whom it is addressed and for the individual(s) who has/have had permission firom the recipient(s) to read this 
message.
Access by others is not permitted.
The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a confidential nature and may form part 
of the duty of confidentiality and/or the right of non-disclosure.
If you have received this E-mail message in error, please notify the sender without delay and delete the E-mail 
message (including any attachments).
In conformity with the security policy of the Police, E-mails from and to the Police are checked for viruses, spam and 
phishing and this E-mail must meet the standards of the government-imposed E-mail security as set by the 
Standardization Forum.
Any E-mail fading to meet said security policy may be blocked as a result of which it will not reach the intended 
recipiënt. The recipiënt concerned will not be notified.



"OOV Officemanagement" <secretariaatveiligheid@utrecht.nl>
Thu, 7 Apr 2022 10:25:18 +0200 
"!OOV WOM" <oovwom@utrecht.nl>
FW: Ingediend elektronisch formulier voor 'Kennisgeving optocht, manifestatie, betoging of

From:
Sent:
To:
Subject:
demonstratie'
Attachments: kennisgeving_optocht,_manifestatie, _betoging_of_demonstratie_9949654.pdf

Van: noreply@utrecht.nl
Verzonden: donderdag 7 april 2022 10:25:17 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, 
Aan: OOV Officemanagement; Politie-Evenementenbureau; (Extern); (Extern);

Onderwerp: Ingediend elektronisch formulier voor 'Kennisgeving optocht, manifestatie, betoging of demonstratie'

Er is een transactie binnengekomen. U vindt het ingevulde formulier in de bijlage van dit e-mailbericht.

Zaaknummer: 9949654
Naam organisatie: Pegida Nederland
Doel: Tegen de islamisering en tradities van een fascistische ideologie.
Datum demonstratie: 14-04-2022
Tijdstip: 19.00 - 20.00
Locatie: Moskeeplein voor Moskee
Aantal deelnemers: 25

Tijdstip van versturen: 07-04-2022 om 10:25:17
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Gemeente Utrecht

Kennisgeving optocht, manifestatie, 

betoging of demonstratie

Zaaknummer 9949654 

Datum :07-04-2022 

Tijd:10:25:15



Gegevens organisatie

Gegevens organisatie

Naam organisatie Pegida Nederland

Wat zijn uw gegevens?

Voorletter(s)

Tussenvoegsel(s)

Achternaam

Geslacht

Adresgegevens

Postcode

IHuisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Plaatsnaam

Aanvullende gegevens

Telefoonnummer

Zaaknummer 9949654 Pagina 2 van 6
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Communicatie

Op welk e-mailadres wilt 
u de correspondentie 

ontvangen?

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid tijdens de optocht, manifestatie, betoging of demonstratie

Bent u ook de
contactpersoon tijdens de Ja 

demonstratie?

Mobiel telefoonnummer

Wilt u nog een 

contacpersoon toevoegen?
Nee

Doel

Doel van de optocht, manifestatie, betoging of demonstratie

Zaaknummer 9949654 Pagina 3 van 6
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Tegen de islamisering en tradities van een fascistische 

ideologie.
Wat is het doel?

Hoeveel deelnemers 

verwacht u?
25

Rijden er voertuigen 

mee tijdens de optocht, 
manifestatie, betoging of 
demonstratie?

Nee

Worden er voor, tijdens 

of na de optocht, 
manifestatie, betoging of 
demonstratie toespraken 

gehouden?

Ja

Wordt van
geluidsversterkers gebruik Ja 

gemaakt?

Worden er spandoeken 

meegevoerd?
Ja

Welke maatregelen 

treffen de organisatoren 

om te zorgen voor een 

ordelijk verloop van de 

demonstratie, betoging of 
optocht?

Eigen Ordedienst

Datum

Datum start- en eindtijd van de optocht, manifestatie, betoging of 
demonstratie

Datum: 14-04-2022

Starttijd: 19.00

Eindtijd: 20.00

Zaaknummer 9949654 Pagina 4 van 6



Plaats of route

Plaats of route van de optocht, manifestatie, betoging of demonstratie

De optocht, manifestatie, 
betoging of demonstratie Op 1 plek
is:

Beschrijf precies waar 
de optocht, manifestatie, 
betoging of demonstratie 

plaats vindt. Bijvoorbeeld: 
de plaats bevindt 
zich onderaan bij de 

roltrappen van het nieuwe 

Stadskantoor.

Moskeeplein voor Moskee

Opmerkingen

Hebt u nog nadere 

opmerkingen of 
mededelingen? Vermeld 

deze hieronder.

Hebben vaak genoeg met bijltje gehakt, melding is 

duidelijk, over andere locaties etc en tijden is geen contact 
nodig want gaan we niet mee akkoord.

Verklaring

• van de antwoorden op de vragen op de pagina's over Doel, Datum en Plaats mag 

niet worden afgeweken (Afdeling 2.2., Artikel 2:6 van de Algemene Plaatselijke 

Verordening Utrecht);

• de kennisgeving van het houden van een optocht, betoging of demontratie eerst is 

verricht door inlevering van het volledig ingevulde en verzonden formulier:

• het gemeentebestuur zich de bevoegdheid voorbehoudt op hem/haar te verhalen 

kosten die de gemeente moet maken:

Zaaknummer 9949654 Pagina 5 van 6



1. voor het schoonmaken van als gevolg van de optocht, betoging of demonstratie 

verontreinigde straten, huizen en gebouwen;
2. tot herstel van de schade die tengevolge van de optocht, betoging of 
demonstratie aan eigendommen van degemeente -alsmede van derden, voor zover 
de gemeente daarvoor aansprakelijk blijkt te zijn,- mocht zijn toegebracht.

• de door u opgegeven contactpersoon is tijdens demonstratie aanwezig en 

beschikbaar voor politie en gemeente.

Verklaring

Ik verklaar, namens de organisatie, met bovenstaande bekend te zijn

Bijlagen toevoegen

Bijlagen toevoegen

Wilt u bijlagen meesturen? Nee, ik wil geen bijlagen meesturen

Zaaknummer 9949654 Pagina 6 van 6



)" <1 @politie.nl>From:
Sent: Mon, 11 Apr 2022 16:17:48 +0200

|@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>To: <
)" <1 |@politie.nl>;Cc:

|@politie.nl>;
Locatievoorstel manifestatie Pegida 14-04-22.docx 
Locatievoorstel manifestatie Pegida 14-04-22.docx

@politie.nl>
Subject:
Attachments:

Goedemiddag /

Bijgaand een voorstel voorde locatie van de manifestatie van Pegida. 
Als het goed is, was daarover al door e/o met jullie gecommuniceerd.

T.a.v. het informatiebeeld zal 
Het informatierapport wordt op voorhand niet gedeeld (dat kan zo nodig - met enige aanpassing - wel als 
voorlopige voorziening aanvraagt).

vanmiddag e.e.a. toelichten.
een

De conclusie uit het informatiebeeld deel ik wel vast met jullie:

Conclusie
 De 5 eerder aangekondigde acties in 

andere steden zijn niet doorgegaan, hiervan waren er een aantal verboden. Er is wel een kennisgeving ingediend voor de actie in 
Utrecht, of Pegida komen opdagen.

In Enschede, Nijmegen en Almelo zijn aanvragen binnen gekomen van Pegida. De demonstraties waren niet verboden maar 
verplaatst. Het was WEL verboden om voorde moskee te barbecueën. Op geen van deze locaties is Pegida verschenen. 
Komende dagen staan Amsterdam (12-04) en Den Haag (13-04) bij Pegida op het programma.

andere steden waar Pegida niet kwam opdagen waren wel tegendemonstranten vanuit Antifa. t 

Een aantal eerdere acties van Pegida in Utrecht zijn onrustig verlopen, echter zijn er vanaf 2019 geen fysieke acties meer 
gezien. ,

Vandaag heeft Pegida voor dezelfde dag / tijdstip als in Utrecht een kennisgeving gedaan in Hilversum.

Politie Utrecht stemt al af met politie Gooi en Vechtstreek.

Spreek jullie straks!

Vriendelijke groet,

-------------------------Disclaimer----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die 
van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een 
geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en 
het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en 
phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn 
vastgesteld door het Forum Standaardisatie.
Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt.
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De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

The information sent in this E-mail message (including any attachments) is exclusively intended for the individual(s) 
to whom it is addressed and for the individual(s) who has/have had permission from the recipient(s) to read this 
message.
Access by others is not permitted.
The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a confidential nature and may form part 
of the duty of confidentiality and/or the right of non-disclosure.
If you have received this E-mail message in error, please notify the sender without delay and delete the E-mail 
message (including any attachments).
In conformity with the security policy of the Police, E-mails from and to the Police are checked for viruses, spam and 
phishing and this E-mail must meet the standards of the government-imposed E-mail security as set by the 
Standardization Forum.
Any E-mail fading to meet said security policy may be blocked as a result of which it will not reach the intended 
recipiënt. The recipiënt concerned will not be notified.



Locatievoorstel manifestatie Pegida 14-04-22

Voorgesteld wordt de locatie op het plantsoen aan het Paardeveld zoals aangegeven op onderstaand 
kaartje.
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Zicht vanaf deze locatie is weergegeven op onderstaande foto.
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Zicht naar deze locatie (vanaf de overzijde van de gracht) is weergegeven op onderstaande foto.
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Deze locatie is groot genoeg voor het aantal deelnemers dat door de | 
kennisgeving is aangegeven.

De manifestatie is hier door de politie beter beheersbaar dan op de door de | 
aangevraagde locatie (of het Jaarbeursplein) omdat:

in zijn
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Aandachtspunt voor deze locatie is:
• BBQ is onwenselijk gezien de gevaarzetting die dit oplevert bij verstoringen van de openbare orde 

(en brandgevaar in geval van droogte).
• Het is raadzaam het demonstratievak te markeren op de locatie.

5.1,2C



Locatievoorstel manifestatie Pegida 14-04-22

Voorgesteld wordt de locatie aan de Lange Hagelstraat / Westplein zoals aangegeven op onderstaand 
kaartje.
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Het zicht vanaf dit pleintje richting de Ulu moskee is weergegeven op onderstaande foto.
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Deze locatie is groot genoeg voor het aantal deelnemers dat door de | 
kennisgeving is aangegeven.

De manifestatie is hier door de politie beter beheersbaar dan op de door de | 
aangevraagde locatie (of het Jaarbeursplein) omdat:

in zijn

Advies is om de parkeervakken op het pleintje de betreffende dag buiten gebruik te stellen 
(verkeersmaatregel).
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Ml |MFrom:
Sent: Wed, 13 Apr 2022 14:38:58 +0200

(AP Midden Nederland)Ml M @utrecht.nl>;
|@utrecht.nl>;

@utrecht.nl>; 
|@politie.nl

M I MTo:
@om.nl>; 
@politie.nl>;

Ml |m m| M<
Ml |M M l| |@blauwonline.onmicrosoft.com 

|@politie.nl>;

Ml< <
|@blauwonline.onmicrosoft.com>; 

|@om.nl>;

M l| I M M l| |@om.nl I M

M l| @politie.nl I M

@politie.nl>;
@blauwonline.onmicrosoft.com>; 

|@politie.nl>;
|@blauwonline. onmicrosoft. com>; 

@utrecht.nl>;
@om.nl>;

@blauwonline.onmicrosoft.com>; 
@utrecht.nl>

M l| @blauwonline.onmicrosoft.com I M
Ml M

M l| l@blauwonline.onmicrosoft.com I M<
Ml |M @utrecht.nl>; Ml |M< <

@utrecht.nl>;|| 
@blau wonline.onmicrosoft.com

Ml M <
M l| I M<

@politie.nl>; Ml |M

<
Subject:
Attachments:

Memo en scenario's extra driehoek Pegida
20221304 voorbereiding driehoek pegida 14 4 22.docx, Scenario's demonstratie Pegida 14-4-2022.docx

Geachte leden van de driehoek,

Bijgaand ontvangt u de memo en bijbehorende scenario’s voor de extra driehoek aangaande de demonstratie van Pegida van 14 
april a.s.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Openbare Orde en Veiligheid

OOft©
utrecht■''jlW

Vieren wij samen.9~>0
Gemeente Utrecht
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Mondelinge vragen: Geen Pegida 
voor de Ulu Moskee  
07-04-2022 

Vragen: 
De door Nazi’s geïnspireerde anti-moslimbeweging Pegida heeft aangekondigd om 
tijdens de Ramadan op 14 april een haatdemonstratie te houden voor de deuren van 
de Ulu moskee. De enige mogelijke doelen die Pegida hiermee voor ogen heeft is 
het verstoren van de openbare orde, haatzaaien, polariseren en het beledigen, 
intimideren en provoceren van de moslimgemeenschap. Eerder hebben de 
haatdemonstraties van Pegida in Utrecht geleid tot wanordelijkheden, verkeershinder 
en zelfs tot belemmering van de religieuze vrijheid van moslims. De vernielingen in 
Zuilen en Lombok zitten nog vers in de geheugen van de Utrechters. In andere 
steden, bijvoorbeeld in Schiedam en Eindhoven, hebben de burgemeester deze 
haatdemonstraties van Pegida verboden. Ik stel hier de volgende vragen over: 

1. Is de burgemeester het met DENK eens dat er in Utrecht geen plek is voor 
haat en dat haatzaaien, groepen beledigen nooit gezien mag worden als 
vrijheid van meningsuiting of demonstratie? 
 
Antwoord 
Ja, demonstreren is een grondrecht, behoudens ieders verantwoordelijkheid 
voor de wet. Dit betekent dat er geen strafbare feiten mogen worden 
gepleegd. Hiertegen wordt opgetreden onder gezag van het Openbaar 
Ministerie. 
 

2. Is de burgemeester het eens dat het recht op demonstratie niet ten kosten 
mag gaan van de godsdienstvrijheid? 
 
Antwoord 
Zowel het demonstratierecht als de godsdienstvrijheid zijn grondrechten die 
we beschermen. Per geval zal zorgvuldig worden bezien hoe deze twee 
grondrechten zich tot elkaar verhouden.    

 



3. Namens de Utrechtse moslimgemeenschap en duizenden andere Utrechters 
vraag ik u om de haatdemonstratie van Pegida voor de Ulu Moskee te 
verbieden. Is de burgemeester hiertoe bereid? 
 
Antwoord 
Zoals gezegd is demonstreren een grondrecht. De burgemeester kan 
voorschriften en beperkingen aan de demonstratie verbinden of, in ultimo, een 
demonstratie verbieden. Dat kan als  gevreesd moet worden voor 
wanordelijkheden, er sprake is van gezondheidsrisico’s of het verkeer ernstig 
wordt belemmerd. Deze drie beperkingsgronden staan genoemd in de Wet 
openbare manifestaties. Bij de beoordeling of voor een demonstratie 
voorschriften of beperkingen nodig zijn, mag de burgemeester niet naar de 
inhoud van een demonstratie kijken.  
 
Zoals te doen gebruikelijk proberen gemeente en politie in contact te komen 
met de organisator. Dat is tot op heden nog niet gelukt. Ook wordt samen met 
de politie een risico-inschatting gemaakt. Daarbij worden bijvoorbeeld de 
informatie uit de kennisgeving van de demonstratie – ontvangen op 7 april – 
betrokken, en  ervaringen met recente demonstraties van Pegida in het land . 
Dat geldt ook voor de ervaringen met demonstraties van Pegida in Utrecht. 
Zoals u weet zijn deze demonstraties niet altijd goed verlopen en hebben er 
wanordelijkheden plaatsgevonden. Op basis van de risico-inschatting wordt  in 
de gezagsdriehoek beoordeeld of de demonstratie plaats kan vinden en of 
daarvoor bepaalde voorschriften en beperkingen nodig zijn.  

 
Pegida heeft online aangekondigd dat zij zich niets zullen aantrekken van een 
eventueel verbod en mogelijk alsnog zullen komen om de BBQ te organiseren.  

4. Wat gaat het college doen als blijkt dat Pegida zich niets aantrekt van een 
eventueel verbod? 
 
Antwoord 
Als de  organisator van een demonstratie zich niets aantrekt van een verbod, 
dan zal hiertegen worden opgetreden. Dit gebeurt  waar mogelijk preventief, 
om zo mogelijke wanordelijkheden in de stad te voorkomen. In dit verband zal 
ook worden gekeken naar de inzet  van (online) gebiedsverboden tegen 
personen die uit zijn op het veroorzaken van wanordelijkheden. 
 

Gesteld door: 
 Mahmut Sungur, DENK 

 

 

  



 

 

 

 



DENK
UTRECHT

Mondelinge vragen: Geen Pegida 

voor de Ulu Moskee
07-04-2022

Vragen:
De door Nazi’s geïnspireerde anti-moslimbeweging Pegida heeft aangekondigd om 
tijdens de Ramadan op 14 april een haatdemonstratie te houden voor de deuren van 
de Ulu moskee. De enige mogelijke doelen die Pegida hiermee voor ogen heeft is 
het verstoren van de openbare orde, haatzaaien, polariseren en het beledigen, 
intimideren en provoceren van de moslimgemeenschap. Eerder hebben de 
haatdemonstraties van Pegida in Utrecht geleid tot wanordelijkheden, verkeershinder 
en zelfs tot belemmering van de religieuze vrijheid van moslims. De vernielingen in 
Zuilen en Lombok zitten nog vers in de geheugen van de Utrechters. In andere 
steden, bijvoorbeeld in Schiedam en Eindhoven, hebben de burgemeester deze 
haatdemonstraties van Pegida verboden. Ik stel hier de volgende vragen over:

Is de burgemeester het met DENK eens dat er in Utrecht geen plek is voor 
haat en dat haatzaaien, groepen beledigen nooit gezien mag worden als 
vrijheid van meningsuiting of demonstratie?

1.

Antwoord
Voor haatzaaien, groepsbelediging en andere strafbare feiten is geen plek in 
Utrecht en dit valt ook niet binnen de vrijheid van meningsuiting of het 
demonstratierecht. Tegen strafbare feiten wordt opgetreden onder gezag van 
het Openbaar Ministerie.

2. Is de burgemeester het eens dat het recht op demonstratie niet ten kosten 
mag gaan van de godsdienstvrijheid?

Antwoord
Zowel het demonstratierecht als de godsdienstvrijheid zijn grondrechten die 
we beschermen. Per geval zal zorgvuldig worden bezien hoe deze twee 
grondrechten zich tot elkaar verhouden.



3. Namens de Utrechtse moslimgemeenschap en duizenden andere Utrechters 
vraag ik u om de haatdemonstratie van Pegida voor de Ulu Moskee te 
verbieden. Is de burgemeester hiertoe bereid?

Antwoord
Demonstreren is een grondrecht. De burgemeester kan voorschriften en 
beperkingen aan de demonstratie verbinden of, in ultimo, een demonstratie 
verbieden. Dat kan als gevreesd moet worden voor wanordelijkheden, er 
sprake is van gezondheidsrisico’s of het verkeer ernstig wordt belemmerd. 
Deze drie beperkingsgronden staan genoemd in de Wet openbare 
manifestaties. Bij de beoordeling of voor een demonstratie voorschriften of 
beperkingen nodig zijn, mag de burgemeester niet naar de inhoud van een 
demonstratie kijken.

Zoals te doen gebruikelijk proberen gemeente en politie in contact te komen 
met de organisator. Dat is tot op heden nog niet gelukt. Ook wordt samen met 
de politie een risico-inschatting gemaakt. Daarbij worden bijvoorbeeld de 
informatie uit de kennisgeving van de demonstratie - ontvangen op 1 april - 
betrokken, en ervaringen met recente demonstraties van Pegida in het land. 
Dat geldt ook voor de ervaringen met demonstraties van Pegida in Utrecht. 
Zoals u weet zijn deze demonstraties niet altijd goed verlopen en hebben er 
wanordelijkheden plaatsgevonden. Op basis van de risico-inschatting wordt in 
de gezagsdriehoek beoordeeld of de demonstratie plaats kan vinden en of 
daarvoor bepaalde voorschriften en beperkingen nodig zijn.

Pegida heeft online aangekondigd dat zij zich niets zullen aantrekken van een 
eventueel verbod en mogelijk alsnog zullen komen om de BBQ te organiseren.

4. Wat gaat het college doen als blijkt dat Pegida zich niets aantrekt van een 
eventueel verbod?

Antwoord
Als de organisator van een demonstratie zich niets aantrekt van een verbod, 
dan zal hiertegen worden opgetreden. Dit gebeurt waar mogelijk preventief, 
om zo mogelijke wanordelijkheden in de stad te voorkomen. In dit verband zal 
ook worden gekeken naar de inzet van (online) gebiedsverboden tegen 
personen die uit zijn op het veroorzaken van wanordelijkheden.

Gesteld door:
• Mahmut Sungur, DENK
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Fri, 8 Apr 2022 12:41:27 +0200
lil II @utrecht.nl>To: 5.1,2E

@om.nl)II @om.nl'" <| @om.nl>; II IIICc: 15.1,2E 15.1,2E 15.1,2E 15.1,2E

(AP Midden Nederland)^J@om.nl>; 
|@om.nl>;

II @om.nl III @om.nl>; II III15.1,2E 15.1,2E 15.1,2E<
|@om.nl)'" <|ii |@om.nl>; II |(®politie.nl 

^^@politie.nl
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@politie.nl>; II III ^^^(@politie.nl>; 
@utrecht.nl>;

II III! 5.1,2E 15.1,2E 15.1,2E 15.1,2E 15.1,2E<<d
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lil lil @utrecht.nl>; lil lil |@utrecht.nl>;"5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E<
lil |@utrecht.nl>; ui in ^^^^^@utrecht.nl>;
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|@utrecht.nl>; n in ui5.1,2E 5.1,2E

van der" <| @utrecht.nl>;"OOV Officemanagement II5.1,2E

<secretariaatveiligheid@utrecht.nl>; 
|@politie.nl>;

II |@politie.nl'" cbestuurszaken.stad
spolitie. nl>;

5.1,2E

(Extern)II |@politie.nl'" <| lil II15.1,2E 15.1,2E 15.1,2E 15.1,2E

@politie.nl>; II @om.nl III @om.nl>; lil lil5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E<
<^^^@ utrecht, n l>; 
^^^^■@politie.nl>;" Kabinet

|@utrecht.nl>;" lil @utrecht.nl>; 
^^^J@politie.nl 

|@utrecht.nl>;"

lil lil lil5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E<
II |@politie.nl>; ii in ii5.1,2E 5.1,2E 5.1,2Evan.erp < 

<Kabinet@utrecht.nl>; lil lil lil5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E<
^^^@utrecht.nl>; 
@utrecht.nl>;

lil lil @utrecht.nl>; lil lil5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E< <d
II |@politie.nl III @politie.nl>; 

|@utrecht.nl>

II lil5.1,2E 5.1,2E

@utrecht.nl>;
Overzicht Openbare Orde 8 tot en met 18 april 2022

lil lil5.1,2E

Subject:

Geachte burgemeester,

Hierbij ontvangt u het overzicht met bijzonderheden voorde periode van 8 tot en met 18 april 2022.

Demonstraties

Voetbal
• Zaterdag 9 april, 18:45 uur: FC Utrecht - Fortuna Sittard.
• Maandag 18 april, 20.00 uur. Jong FC Utrecht - Den Bosch

Evenementen
Datum Begintijd Eindtijd
9- 4-2022 17.00
10- 4-2022 11:00

Activiteit
Fanplein FC Utrecht 
Swan market

Locatie
Bij stadion Galgenwaard 
Vredenburg

Aantal bezoekers 
500 - 5000 
1000-5000

18.45
17:00

5.1,2D



16-4-2022 17:00 00:30 Pimpelpaas Festival Reijerscop, polder Rijnenburg 5000

Bijzonderheden 
Pegida op 14 april

• De kennisgeving voor een demonstratie op het oskeeplein op donderdag 14 april, 19.00 - 20.00 uur is gisteren 
ontvangen. U wordt hierover separaat geïnformeerd.

Pimpelpaas Festival op 16 april
• Op zaterdag 16 april is het Pimpelpaas Festival op een nieuwe locatie: in de polder Rijnenburg nabij de Burger King/La 

Place De Meern. Organisator heeft oa ook Lief, Sneeuwbal en Central park gedaan. Pimpelpaas duurt van 17:00 - 00:30 
uur en er zijn nog kaarten beschikbaar. Er worden 5000 bezoekers verwacht. De bezoekers komen voornamelijk met de 
fiets, auto of taxi. Naar verwachting komen de bezoekers voornamelijk uit de regio Utrecht/De
Meern/Harmelen/Montfoort. De aanvraag zit in de afrondende fase. Na aanscherping van de planvorming en afspraken 
over mobiliteit kan naar verwachting deze week de vergunning worden verleend.

Met vriendelijke groet,

5.1,2E

5.1,2E

l@utrecht.nl15.1,2E

www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Openbare Orde en Veiligheid 
Stadsplateau 1 
13e etage, Zuid
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

OOft®
Utrecht

Vieren wij samen.9~>0
Gemeente Utrecht

mailto:l@utrecht.nl
http://www.utrecht.nl


PERSBERICHT
Amsterdam, 17 april 2022 PLATFORM TURKSE 

NEDERLANDERS
HOtlüiQA IIIW. SfVU TOPUIM 
KUWIUSIAH fJUf OtMU

Geacht College van B&W,

Wij, als Het Platform Turkse Nederlanders (PTN) is een landelijke organisatie, doen een oproep aan 
burgemeesters en gemeentebesturen om geen toestemming te geven aan de provocerende acties 
van Pegida.

Provocerende acties

Onlangs heeft de extreemrechtse anti-islambeweging Pegida aangekondigd om provocerende 
barbecues bij verschillende moskeeën in gemeenten in meerdere delen van het land te organiseren. 
Daarnaast is vlak voor het begin van de Ramadan beledigende post ontvangen, waarin onder meer 
de islam als fascistisch en terroristisch wordt weggezet. Juist in deze maand van verbroedering en 
samenzijn hebben dergelijke acties grote impact op de Islamitische gemeenschap.

Dank en verzoek
Het recht op ongestoorde geloofsbelijdenis van moslims in Nederland komt met de acties van Pegida 
onder druk te staan. Inmiddels hebben verschillende burgemeesters en gemeentebesturen geen 
toestemming gegeven voor de haat-barbecues en de demonstraties van Pegida voor de betreffende 
moskeeën.

Wij willen hen bij deze hiervoor onze grote dankbaarheid uitspreken en verzoeken tegelijkertijd de 
andere burgemeesters en gemeentebesturen ook geen ruimte te bieden aan dit soort haat-acties 
jegens moslims.

Immers, barbecueën voor moskeeën verstoort niet alleen de openbare orde maar is tegelijkertijd 
zeer kwetsend, ook bewust provocerend. Hiermee proberen Pegida en andere extreemrechtse 
actiegroepen meer aandacht te krijgen. Wij roepen onze achterbannen en moskeegangers op om 
vooral niet in te gaan op dit soort provocaties.

Wie zijn wij?

Het Platform Turkse Nederlanders is een landelijke organisatie en bestaat uit koepels van 
verschillende zelf- en ondernemersorganisaties. Met de aangesloten koepelorganisaties bereiken wij 
een groot deel van de Nederlands-Turkse samenleving. Wij komen graag op voor onze achterban 
daar waar het gaat om het bestrijden van (moslim)discriminatie, stigmatisering en uitsluiting. 
Daarnaast ontplooien wij activiteiten die 'volwaardig burgerschap' en acceptatie van de Turks- 
Nederlandse gemeenschap binnen onze samenleving stimuleren.

Wij danken u voor uw aandacht en de medewerking, en wensen u een vredige periode toe.

Platform Turkse Nederlanders

Correspondentieadres:

 
 

E-mail: info@platformturkned.nl 
Voor meer info: 

2e

2e

mailto:info@platformturkned.nl


|@utrecht.nl>From:
Sent:

<
Thu, 21 Apr 2022 09:35:19 +0200

|@utrecht.nl>
@utrecht.nl>;

To:
@utrecht.nl>Cc:

Subject:
Attachments:

FW: Pegida -t.a.v. College van B&W 
PTN - Pegida 17-07-22.pdf

Hoi

Hopelijk ben je opgeknapt!
heb ik afgestemd dat dit bericht van PTN over Pegida volgende week beantwoord kan worden. 

Wil je een conceptantwoord voorde BM formuleren? Je kan afstemming met 
brief die Pegida vlak voor de Ramadan stuurde.

Met
zoeken over de beledigende tekst in de

Alvast dank!

Met vriendelijke groet,

Adviseur OOV

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Veiligheid 
Stadsplateau 1
Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag

©©©<§>

Utrecht
Vieren wij samen.9~>0

Gemeente Utrecht

Van: Burgemeesterspost OOV 
Verzonden: dinsdag 19 april 2022 15:52
Aan: @utrecht.nl> 

@utrecht.nl> 
Onderwerp: FW: Pegida - t.a.v. College van B&W

<
CC:

Hoi

Deze had ikzostraks doorgestuurd, het conceptantwoord kan je eventueel in afstemming met Polrad doen. 
Dit in verband met de brief die vlak voor Ramadan werd verstuurd met beledigende tekst
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Groet

Van: Burgemeesterspost 00V 
Verzonden: dinsdag 19 april 2022 15:12
Aan:
Onderwerp: FW: Pegida - t.a.v. College van B&W

@utrecht.nl><

Hoi

Wil je voor dit platvorm Turkse Nederlanders ook een kort concept antwoord schrijven.

Ik zie je reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Veiligheid 
Stadsplateau 1
Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag

GO®0

utrecht%

Vieren wij samen.9~>QGemeente Utrecht

Van: Secretariaatburgemeester <secretariaatburgemeester@utrecht.nl> 
Verzonden: dinsdag 19 april 2022 14:33
Aan: Burgemeesterspost 00V <burgemeesterspostoov@utrecht.nl> 
Onderwerp: FW: Pegida - t.a.v. College van B&W

Hi

Willen jullie een concept-reactie (laten) opstellen?

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

5.1,2E
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secretariaatburqemeester@utrecht.nl
www.utrecht.nl 
Gemeente Utrecht 
Bestuursondersteuning 
Stadsplateau 1

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

GO(S)0
■jJj

Gemeente Utrecht

De agenda van burgemeester Sharon Dijksma is veranderlijk. Daardoor kunnen afspraken altijd op korte termijn 
worden gewijzigd of geannuleerd. Onder dit voorbehoud worden afspraken in de agenda van de burgemeester 
opgenomen.

Van: Platform Turkse Nederlanders <info(5)platformturkned.nl> 
Verzonden: zondag 17 april 2022 16:54 
Aan: info@platformturkned.nl 
Onderwerp: Fwd: Pegida - t.a.v. College van B&W

Geacht College van B&W,

Wij, als Het Platform Turkse Nederlanders (PTN) is een landelijke organisatie, doen een oproep aan burgemeesters en 
gemeentebesturen om geen toestemming te geven aan de provocerende acties van Pegida.

Provocerende acties

Onlangs heeft de extreemrechtse anti-islambeweging Pegida aangekondigd om provocerende barbecues bij verschillende moskeeën in 
gemeenten in meerdere delen van het land te organiseren. Daarnaast is vlak voor het begin van de Ramadan beledigende post ontvangen, 
waarin onder meer de islam als fascistisch en terroristisch wordt weggezet. Juist in deze maand van verbroedering en samenzijn hebben 
dergelijke acties grote impact op de Islamitische gemeenschap.

Dank en verzoek

Het recht op ongestoorde geloofsbelijdenis van moslims in Nederland komt met de acties van Pegida onder druk te staan. 
Inmiddels hebben verschillende burgemeesters en gemeentebesturen geen toestemming gegeven voor de haat-barbecues en 
de demonstraties van Pegida voor de betreffende moskeeën.

5.1,2E 5.1,2E

5.1,2E 5.1,2E

5.1,2E



Wij willen hen bij deze hien’oor onze grote dankbaarheid uitspreken en verzoeken tegelijkertijd de andere burgemeesters en 
gemeentebesturen ook geen ruimte te bieden aan dit soort haat-acties jegens moslims.

Immers, barbecueën voor moskeeën verstoort niet alleen de openbare orde maar is tegelijkertijd zeer kwetsend, ook 
bewust provocerend. Hiermee proberen Pegida en andere extreemrechtse actiegroepen meer aandacht te krijgen. Wij roepen 
onze achterbannen en moskeegangers op om vooral niet in te gaan op dit soort provocaties.

Wie zijn wij?

Het Platform Turkse Nederlanders is een landelijke organisatie en bestaat uit koepels van verschillende zelf- en ondernemersorganisaties. Met 
de aangesloten koepelorganisaties bereiken wij een groot deel van de Nederlands-Turkse samenleving. Wij komen graag op voor onze 
achterban daar waar het gaat om het bestrijden van (moslim)discriminatie, stigmatisering en uitsluiting. Daarnaast ontplooien wij activiteiten 
die ‘volwaardig burgerschap’ en acceptatie van de Turks-Nederlandse gemeenschap binnen onze samenleving stimuleren.

Wij danken u voor uw aandacht en de medewerking, en wensen u een vredige periode toe.

Platform Turkse Nederlanders (PTN)

Correspondentieadres:

E-mail: info@platformturkned.nl

Voor meer info:

Deze e-mail bevat vertrouwelijke en / of wettelijk beschermde informatie. Als u niet de juiste geadresseerde bent of deze e-mail ten onrechte hebt ontvangen, 
moet u de afzender hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en deze e-mail vernietigen. Het ongeoorloofd kopiëren en de ongeautoriseerde verzending van 
deze mail zijn niet toegestaan.

Bu e-posta ’rnn iqerdigi bilgiler (ekleri de dahil olmak iizere) gizlidir. Bu mesajm gönderilmek istendigi kif degilseniz (va da bu e-posta 'yi yanlifikla 
aldivsarnz), liitfen yollayan kifyi haberdar edinizve mesaji sisteminizden derhal siliniz. Onayi olmaksrzm iqerigi kopyalanamaz, iiqüncü ki fiere aqiklanamaz 
veya iletilemez.

Diese E-Mail enthalt vertrauliche und/oder rechtlich geschiitzte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich 
erhalten herben, informieren Sie hitte sofort den Absender und vemichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopiëren sowie die unbefugte Weitergabe dieser 
Mail sind nicht gestattet.

This e-mail may contain confidential and/orprivileged information. Ifyou are not the intended recipiënt (or have received this e-mail in errorj please notify 
the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the matenal in this e-mail is strictly forbidden.
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@utrecht.nl>From:
Sent: Thu, 14 Apr 2022 09:26:24 +0200

)" <1 @politie.nl>;To:
|@utrecht.nl>

)" <1 |@politie.nl>
RE: 220413 Bestuurlijke rapportage demontratie Pegida.doc

Cc:
Subject:

Dank voor dit mooie stuk!

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Openbare Orde en Veiligheid

OOQ®
utrecht■jJjAv

Vieren wij samen.900
Gemeente Utrecht

)<l @politie.nl>Van:
Verzonden: woensdag 13 april 2022 15:21
Aan: |@utrecht.nl>; @utrecht.nl><

)<l |@politie.nl>
Onderwerp: 220413 Bestuurlijke rapportage demontratie Pegida.doc
CC:

Goedemiddag /

Bijgaand de BR over de demo van Pegida.

Reiken jullie die (zo nodig) aan bij de burgemeester?

Op de laatste pagina een kaartje van de exacte locatie de wij adviseren.
Op een eerdere versie was die niet onder de bomen, maar korter bij het restaurant gesitueerd.

Wij markeren die locatie met linten morgen.

Misschien goed om dat nog aan te laten weten.

Vriendelijke groet,

----------------------------Disclaimer--------------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de 
geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
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Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een 
geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e- 
mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing 
en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het 
Forum Standaardisatie.
Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De 
geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

The information sent in this E-mail message (including any attachments) is exclusively intended for the individual(s) to whom it 
is addressed and for the individual(s) who has/have had permission from the recipient(s) to read this message.
Access by others is not permitted.
The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a confidential nature and may form part of the 
duty of confidentiality and/or the right of non-disclosure.
If you have received this E-mail message in error, please notify the sender without delay and delete the E-mail message 
(including any attachments).
In conformity with the security policy of the Police, E-mails from and to the Police are checked for viruses, spam and phishing 
and this E-mail must meet the standards of the government-imposed E-mail security as set by the Standardization Forum.
Any E-mail failing to meet said security policy may be blocked as a result of which it will not reach the intended recipiënt. The 
recipiënt concerned will not be notified.



)" <1 @politie.nl>From:
Sent: 14 Apr 2022 07:21:46 +0200

|@utrecht.nl>To:
Subject: RE: Brief Pegida

Dag

Stuur je mij /ons dan s.v.p. de kopie van de definitieve versie?

Dank vast.

Met vriendelijke groet,

(| |)

Werkdagen: maandag t/m donderdag 07:30 - 17:00 uur

1 □I I li@blauwonline.onmicrosoft.com

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is verboden. De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een 
geheimhoudingsplicht en een verschoningsrecht.

[| |@utrecht.nl]Van:
Verzonden: woensdag 13 april 2022 17:18
Aan: )<l@om.nl>; @politie.nl>; 

@politie.nl>
<

@utrecht.nl>;<
@utrecht.nl>CC: <

Onderwerp: RE: Brief Pegida

Goedemiddag,

Dank voorde snelle reacties. Heb jullie opmerkingen overgenomen.
De brief wordt morgenochtend verstuurd. Zodra dit is gebeurd zal ik dit laten weten.

Met hartelijke groet en een fijne avond,

(AP Midden-Nederland) <| @om.nl>Van:
Verzonden: woensdag 13 april 2022 17:03

)'<l @politie.nl>; |@utrecht.nl>;Aan:
@utrecht.nl>; @politie.nl><

@utrecht.nl>CC: <
Onderwerp: RE: Brief Pegida

Eens met de opmerking en suggestie van 
bewoording in moet zetten.

mbt punt aanhouden en vervolgen of je dat er zo strak in deze

Verder akkoord.

Met vriendelijke groet,

Openbaar Ministerie
Arrondissementsparket Midden-Nederland

l@om.nl
www.om.nl
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Afwezig op vrijdag

)<l @politie.nl>Van:
Verzonden: woensdag 13 april 2022 16:56
Aan: (AP Midden-Nederland) <||@utrecht.nl>; 

@utrecht.nl>; 
@utrecht.nl>

@om.nl>;
(C.) @1< >

CC: <
Onderwerp: RE: Brief Pegida

Bijgaand mijn opmerkingen.

Met vriendelijke groet,

(| |)

Werkdagen: maandag t/m donderdag 07:30 - 17:00 uurni i (g)b la uwonline.onmicrosoft.com

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is verboden. De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een 
geheimhoudingsplicht en een verschoningsrecht.

[| I@utrecht.nl1Van:
Verzonden: woensdag 13 april 2022 16:32 
Aan:  <| )<l@om.nl>; @politie.nl>; 

@politie.nl>@utrecht.nl>;<
@utrecht.nl>CC: <

Onderwerp: Brief Pegida 
Urgentie: Hoog

Goedemiddag,

Willen jullie nog even meelezen met de brief (datum moet nog aangepast worden). Bellen met suggesties mag ook.

Wil hem het liefst vandaag afronden, dus hoor graag jullie reactie.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Openbare Orde en Veiligheid

oo®@
Ulrecht■■jjj

Vieren wij samen.9~>0
Gemeente Utrecht
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-------------------------Disclaimer----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die 
van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een 
geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en 
het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en 
phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn 
vastgesteld door het Forum Standaardisatie.
Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. 
De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

The information sent in this E-mail message (including any attachments) is exclusively intended for the individual(s) 
to whom it is addressed and for the individual(s) who has/have had permission firom the recipient(s) to read this 
message.
Access by others is not permitted.
The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a confidential nature and may form part 
of the duty of confidentiality and/or the right of non-disclosure.
If you have received this E-mail message in error, please notify the sender without delay and delete the E-mail 
message (including any attachments).
In conformity with the security policy of the Police, E-mails from and to the Police are checked for viruses, spam and 
phishing and this E-mail must meet the standards of the government-imposed E-mail security as set by the 
Standardization Forum.
Any E-mail fading to meet said security policy may be blocked as a result of which it will not reach the intended 
recipiënt. The recipiënt concerned will not be notified.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u 
is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het 
elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to 
you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service 
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service 
---------------------------Disclaimer-------------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die 
van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een 
geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en 
het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en 
phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn 
vastgesteld door het Forum Standaardisatie.



Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. 
De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

The information sent in this E-mail message (including any attachments) is exclusively intended for the individual(s) 
to whom it is addressed and for the individual(s) who has/have had permission from the recipient(s) to read this 
message.
Access by others is not permitted.
The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a confidential nature and may form part 
of the duty of confidentiality and/or the right of non-disclosure.
If you have received this E-mail message in error, please notify the sender without delay and delete the E-mail 
message (including any attachments).
In conformity with the security policy of the Police, E-mails from and to the Police are checked for viruses, spam and 
phishing and this E-mail must meet the standards of the government-imposed E-mail security as set by the 
Standardization Forum.
Any E-mail fading to meet said security policy may be blocked as a result of which it will not reach the intended 
recipiënt. The recipiënt concerned will not be notified.



@utrecht.nl>From:
Sent: Tue, 19 Apr 2022 14:47:58 +0200

@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>;To:
@utrecht.nl>

RE: Verslagen extra driehoek Pegida 11 en 13 aprilSubject:

Hi

Die van 11 -4 heb ik niet meegeschreven, maar volgens mij kunnen we uit de aantekeningen van 13-4 was ik er niet
bij.

Groet,

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: dinsdag 19 april 2022 13:27
Aan: |@utrecht.nl>; @utrecht.nl>;<

@utrecht.nl>
Onderwerp: Verslagen extra driehoek Pegida 11 en 13 april

Ha,
Willen jullie de verslagen van de extra driehoek op 11 en 13 april naar mij sturen dan zorg ik voor afstemming met politie en OM 
én vaststelling in de volgende driehoek.
Bijgevoegd het juiste format.

Met vriendelijke groet,

Adviseur OOV

l@utrecht.nl 
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Veiligheid

oo
utrecht■jjj

Vieren wij samen.900
Gemeente Utrecht
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Wed, 13 Apr 2022 14:48:52 +0200

|@utrecht.nl>
"OOV Officemanagement" <secretariaatveiligheid@utrecht.nl>
FW: Stukken in iBabs: Memo en scenario's extra driehoek Pegida
20221304 voorbereiding driehoek pegida 14 4 22.docx, Scenario's demonstratie Pegida 14-4-2022.docx

To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Ha

Het secretariaat van OOV zet de stukken in Ibabs. Dan kunnen ze het gelijk voor doen.en

Met vriendelijke groet,
&

/
|@utrecht.nl

De agenda van burgemeester Sharon Dijksma is veranderlijk. Daardoor kunnen afspraken altijd op korte
termijn worden gewijzigd. Onder dit voorbehoud worden afspraken in de agenda van de burgemeester
opgenomen.
Gemeente Utrecht 
Bestuursondersteuning 
Stadsplateau 1 
20e etage Noord 
Vrijdag afwezig 
Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

OO©0
Utrecht•Mii\v

Vieren wij samen.9~>0
Gemeente Utrecht

|@utrecht.nl>Van:
Verzonden: woensdag 13 april 2022 14:42
Aan: |@utrecht.nl>
Onderwerp: Stukken in iBabs: Memo en scenario's extra driehoek Pegida

Goedemiddag,

Via deze weg de vraag of het mogelijk is dat deze stukken in iBabs geplaats worden voor de burgemeester? Als het lukt zou het 
fijn zijn als dit ook gelijk voor 
eigen secretariaat moet.

kan. Maar ik weet niet of dat ook de manier is of dat dat via heten

Hoor het graag en alvast bedankt!

Van:
Verzonden: woensdag 13 april 2022 14:39
Aan: | (AP Midden Nederland)' <| 

@politie.nl>;
|@blauwonline.onmicrosoft.com 

|@politie.nl>;

@utrecht.nl>; @om.nl>;

IH|@utrecht.nl>; 
@utrecht.nl>; 

|@politie.nl' 
@politie.nl>;

<
|@blauwonline.onmicrosoft.com>;

@politie.nl'
<

l@om.nl |@om.nl>;
@blauwonline.onmicrosoft.com<
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II) <1@blauwonline.onmicrosoft.com>; 
|@blauwonline.onmicrosoft.com 

@utrecht.nl>;
@utrecht.nl>;

@blauwonline.onmicrosoft.com' <|
@politie.nl>;

Onderwerp: Memo en scenario's extra driehoek Pegida

|@politie.nl>;
|@blauwonline.onmicrosoft.com>;

<

@utrecht.nl>;<
@om.nl>;

@blauwonline.onmicrosoft.com>;
|@utrecht.nl>

< <

< <

Geachte leden van de driehoek,

Bijgaand ontvangt u de memo en bijbehorende scenario’s voor de extra driehoek aangaande de demonstratie van Pegida van 14 
april a.s.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Openbare Orde en Veiligheid

OO©0
utrecht

Vieren wij samen.9~>0
Gemeente Utrecht

5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E

5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E

5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E

5.1,2E 5.1,2E

5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E

5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E 5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E



@utrecht.nl>From:
Sent:

<
Wed, 6 Apr 2022 21:00:12 +0200

|@utrecht.nl>;To:
@utrecht.nl>;

Re: Update Pegida
@utrecht.nl><

Subject:

Dank |!! Helder overzicht en goed datje het verleden nog even op een rijtje hebt gezet!

Tennisse en fijne dagen!

Outlook voor iOS downloaden
|@utrecht.nl> 

6, 2022 5:02:46 PM
Van: 
Verzonden: 
Aan: @utrecht.nl>; @ utrecht. nl>;

@utrecht.nl>
Onderwerp: Update Pegida 
Goedemiddag,
Hierbij een zo compleet mogelijke update van vandaag, zodat jullie morgen weer verder kunnen:

• In contact gekomen met de groep steden die deze week aangedaan worden. In alle steden heeft Pegida een 
kennisgeving gedaan voor 25 personen. In alle steden hebben zij een plek aangewezen gekregen buiten zicht en hoor 
afstand van de moskee. Gisteren is er in Schiedam niemand op komen dagen. Vanavond staat Eindhoven op de 
planning.

<

Met politie doorgenomen wanneer Pegida Utrecht voor het laatst aangedaan heeft, handig om bij de hand te hebben: 
o 4 juni 2018 BBQ bij Ulu moskee aangemeld. Locatie van de fly-over aangewezen als demonstratielocatie. Goed 

verlopen.
o 5 oktober 2018 Film bij de Ulu moskee. Na 12 minuten beëindigd als gevolg van verstoring openbare orde. 
o 16 januari Moskee Zuilen, demonstratie zelf in principe rustig verlopen, maar nadat Pegida de 

demonstratielocatie had verlaten was het flink onrustig en hebben er vernielingen plaatsgevonden, een ravage. 
Vandaag geprobeerd om telefonisch contact te krijgen met 
mobiele als vaste nummer geen gehoor. Vooralsnog heeft hij nog teruggebeld. Ik zou voorstellen om morgen nogmaals 
te bellen. Dan bij geen gehoor een bericht te sturen.

plant, vooruitlopend, een ambtelijke driehoek voor vrijdag en stemt het moment af met

om 12:50 uur. We kregen zowel op zijn

• Ik voeg
Heel veel succes, ik ben er maandag weer! Ben wel belbaar morgen, mochten jullie nog iets willen weten. Liever niet te vroeg, 
want ben bij de tennis vanavond &#128521;
Groeten,

toe aan een appgroep met de steden waar Pegida zich deze week zou laten zien.

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: dinsdag 5 april 2022 18:31
Aan: |@utrecht.nl>; @utrecht.nl>;

@utrecht.nl>
Onderwerp: eerste gedachtenspinsel 
Hoi allen,
Heb de voorbereiding van 4 december 2021 erbij gepakt., Niet 1:1 te kopiëren en hopelijk is niet alles nodig wat daar toen uit de 
kast is gehaald, omdat de verwachte groep Pegida aanhangers stukken kleiner is. Maar je weet niet welke tegenreactie het gaat 
oproepen (qua grootte en type groep). Ik heb een aantal aandachtspunten, waaronder mogelijk aanvullende voorwaarden, geel 
gemaakt.
Ik weet niet of we tijd hebben om twee concept WOM brieven voor te bereiden of een eerste WOM briefte versturen en daar 
reactie op te vragen, zoals we toen bij op 4 december hebben gedaan. Veel hangt af van of het gesprek van morgen als soort 
kennisgeving kan worden beschouwd en wat informatie politie op levert.
Verder ook benieuwd wat het belrondje langs de steden op levert.
Betekent voor nu dat we na morgen verder moeten met nadenken over wat nodig is en of we donderdag een ambtelijke 
voorbereidingsdriehoek kunnen plannen.

pak jij dat op na het gesprek morgen om twaalf uur?
Dan kunnen we ook het memo aanvullen en wegstrepen wat niet relevant is.. En de lijn van optreden uit dit memo (van 4 dec) 
staat wat mij betreft ook nog wel open voor discussie...
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Verder heb ik de WOM brief van Pegida 4 juni 2018 (BBQ bij moskee) gevonden op site demonstraties en dan in map grote sgbo 
dgbo. Staan heldere voorschriften in die we kunnen verwerken..
OOV Demonstraties WOM » Documentenbibliotheek (utrecht.nl)
Morgen verder.
Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Openbare Orde en Veiligheid 
Stadsplateau 1 
13e etage, Zuid
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
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Vieren wij' samen.9~>0
Gemeente Utrecht
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From:
Sent: Wed, 4 May 2022 09:35:56 +0200

@utrecht.nl>To:
@utrecht.nl>Cc:

Subject:
Attachments:

Verslag extra driehoek 11 en 13 april jl.
Concept verslag extra driehoek 11 en 13 april 2022.docx

Hoi

Bijgaand de verslagen van de extra driehoeken op 11 en 13 april.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Openbare Orde en Veiligheid

OO©®
Utrecht•Mii\v

Vieren wij samen.9~>0
Gemeente Utrecht
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Gemeente Utrecht

Verslag Driehoek Stad-Utrecht

Bijeenkomst
Datum
Tijdstip

Extra Driehoek 
11 april 2022 
17.00-17.45 uur

Plaats
Vervolg
Opgesteld door

MS Teams

Deelnemers

Gemeente: mw. S. Dijksma (burgemeester, voorzitter), mw. P. Nijmeijer (directeur OOV), dhr. M. Grupstra 
(communicatieadviseur burgemeester),

Openbaar Ministerie: dhr. R. Jeuken (Hoofdofficier van Justitie),

Politie: mw. L. Maas (sectorhoofd district Stad-Utrecht), dhr.

I OOV), mw. 
(beleidsadviseur) 

(beleidsadviseur),

(adviseur OOV)

|)

Agendapunten

Opening, agenda en mededelingen
1.1 Agenda
- De agenda wordt vastgesteld.

1.

Informatiebeeld en duiding
- De gemeente vult het eerder gedeelde beeld aan. Er zijn berichten met zorg over de demonstratie bij de burgemeester 
binnen gekomen, de consul generaal van Turkije heeft zijn zorg uitgesproken en er zijn raadsvragen gesteld.
- Tot dusver is het medewerkers van de gemeente en politie niet gelukt met de organisator in contact te komen, 
waardoor het maken van afspraken tot dusver niet mogelijk is.
- Er is voor dag en tijdstip van de demonstratie in Utrecht door dezelfde organisator ook een kennisgeving voor een 
demonstratie in Hilversum gedaan.
- De vraag die voor ligt op basis van het beeld is of er aanleiding is om de demonstratie te verplaatsen of verbieden.
- De eerste conclusie is dat. gezien het feit dat er geen afspraken kunnen worden gemaakt met de organisator, 
verplaatsen minimaal nodig is voor een beheersbaar verloop en de veiligheid van de demonstranten.
- Ter vergadering wordt een aantal door de politie ingebrachte opties voor alternatieve locaties besproken, waarbij de 
voor- en nadelen worden afgewogen.

2.

3. Kennisnemen van reactie organisator en besluit over voorgenomen Wom voorschriften
- De burgemeester besluit, na afstemming met de driehoeksleden. om de demonstratie te verplaatsen naar het grasveld 
in park Paardenveld. Dit gebeurt op basis van het feit dat de organisator niet bereikbaar is. er eerder ervaringen zijn 
geweest met wanordelijkheden rond een vergelijkbare demonstratie en het feit dat er mogelijk sprake is van twee 
demonstraties tegelijk, waardoor uiteindelijk niet duidelijk is wat waar plaats vindt.
- De Wom brief wordt aangepast door OOV en zal dinsdag worden verstuurd. In deze brief wordt de organisator dringend 
verzocht om voor woensdag 12.00 uur contact op te nemen met de gemeente om met een plan te komen voor een 
ordelijk verloop van de demonstratie.
- Als er op dat moment geen reactie is. zal een nieuwe driehoek worden gepland om het actuele beeld te bespreken.

Inzet politie4.

Communicatie
- De gemeente heeft mediavragen ontvangen en zal deze op basis van feitelijke informatie beantwoorden.

5.

Vervolg driehoek
- Er wordt een extra digitale driehoek gepland op woensdagmiddag. Die gaat alleen door als dat nodig is.

6.
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Gemeente Utrecht
Verslag Driehoek Stad-Utrecht

Bijeenkomst
Datum
Tijdstip

Extra Driehoek 
13 april 2022 
15.30-16.00 uur

Plaats
Vervolg
Opgesteld door

MS Teams

Deelnemers

Gemeente: mw. S. Dijksma (burgemeester, voorzitter), mw. P. Nijmeijer (directeur OOV), dhr. M. Grupstra 
(communicatieadviseur burgemeester),

Openbaar Ministerie: dhr. R. Jeuken (Hoofdofficier van Justitie)

Politie:

I OOV), I)

Agendapunten

Opening, agenda en mededelingen
1.1 Agenda
- De agenda wordt vastgesteld.

1.

Informatiebeeld en duiding
- De gemeente en politie hebben gesproken met de kennisgever. De Wom-brief is ontvangen. De kennisgever geeft aan 
hier kort per e-mail op gereageerd te hebben, waarbij hij aangeeft dat hij geen aanvullend plan stuurt omdat hij van 
mening is dat de demonstranten van Pegida zich altijd goed gedragen en hij niet verantwoordelijk is voor een ordelijk en 
veilig verloop van de demonstratie of voor eventuele onrust die ontstaat als gevolg van tegenreacties.
- De kennisgever gaf aan dat Utrecht één van de drie steden is waarvoor op deze datum en dit tijdstip een kennisgeving 
is gedaan. De derde gemeente is nog onbekend en wil de kennisgever niet delen.
- Kennisgever heeft aangegeven dat de kans het grootste is dat de demonstranten naar dié gemeente komen waarvan 
nog geen reactie op de kennisgeving is geweest. In andere steden bij eerder aangekondigde vergelijkbare manifestaties, 
zijn er geen demonstranten van Pegida geweest.
- Tegengeluiden bij eerdere demonstraties deze week van Pegida hebben niet tot openbare orde problemen geleid.

2.

3. Vervolg Wom-brief
- Andere steden hebben geen verbod opgelegd maar hebben ook een andere locatie aangewezen.
- Naar aanleiding van het contact met de kennisgever en het laatste informatiebeeld van politie is er ook geen 
aanleiding/grond voor een verbod. Het grondrecht tot demonstreren weegt zwaar.
- Omdat de kennisgever in het telefonische gesprek wel heeft aangegeven van mening te zijn dat hij niet zelf 
verantwoordelijk is voor een veilig en ordentelijk verloop van de demonstratie, zal er nog een brief verstuurd worden om 
nogmaals te benadrukken dat hij en de deelnemers aan de demonstratie zich aan de in de Wom-brief gestelde 
voorschriften (dus ook locatie) dienen te houden.

Inzet politie
- Politie is geprepareerd conform eerdere afspraken.

4.

Vervolg driehoek
- Er wordt een digitale driehoek gereserveerd voor donderdag indien nodig.

5.

2
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@utrecht.nl>From:
Sent: Fri, 15 Apr 2022 10:02:50 +0200

@utrecht.nl>;' 
@ utrecht. nl>;

|@utrecht.nl>To:
Cc:

@utrecht.nl>; @utrecht.nl>;
@utrecht.nl>;
Voorbeeldbrief uitgebreid 
Voorbeeldbrief_uitgebreid.docx

|@utrecht.nl>
Subject:
Attachments:

Hi en

Aangehecht een voorbeeld(ige) Wom-brief, geanonimiseerd en wel. Dit is een uitgebreide brief. Die verstuurden we afgelopen 
voor de demo van Pegida. Het is één voorbeeld, kan natuurlijk in vele varianten.

Een voorbeeld van een eenvoudige(re) brief volgt zo.

Groet!
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Openbare Orde en Veiligheid
Cluster Veiligheid 2
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 14 030
www.utrecht.nl/

pi üJj

Gemeente Utrecht

[adres]

Behandeld door Afdeling OOV 
030 - 28 60000

Datum [datum]
Doorkiesnummer Ons kenmerk 

Onderwerp

[■■■]

E-mail secretariaatveilia heid@utrecht.nl Demonstratie [...]
Bijlage(n) 
Uw kenmerk Verzonden
Uw brief van [datum]

Geachte [...],

Op [...] ontving ik uw kennisgeving over de demonstratie die u op [...] wilt houden in Utrecht. Op [...] 
en [...] probeerden twee van mijn ambtenaren samen met de politie u telefonisch - per vaste lijn en 
mobiel en via drie telefoonnummers - te bereiken voor overleg over uw kennisgeving. Hoewel we 
meerdere nummers hebben geprobeerd, [lukte het niet], omdat de telefoon niet werd beantwoord dan 
wel omdat het nummer niet (langer) in gebruik bleek. Op basis van de kennisgeving heeft u de 
volgende demonstratie aangemeld:

Commented [HR1]: Of wel: dan vervolgens 
vermelden tot welke aanvullingen op de 
kennisgeving het nadere contact leidt.

a. Naam organisatie: [...].
b. Contactpersoon tijdens de demonstratie is [...] , via 06—[...].
c. Doel: “[...]”.
d. Datum en tijd: [...].
e. Verwacht aantal deelnemers: maximaal [...].
f. Locatie: [...].
g. |Bijzonderheden|:

• U maakt gebruik van banners/vlaggen/spandoeken.
• U houdt toespraken en u maakt gebruik van geluidsversterking.
• U heeft een eigen ordedienst

Commented [HR2]: Bijvoorbeeld.

Beoordeling kennisgeving

De vrijheid van meningsuiting en het demonstratierecht zijn rechten die ik zeer hoog houd. Ik 
beoordeel elke demonstratie op grond van de Wet openbaarheid manifestaties (Wom).

Bij het beoordelen van een demonstratie kijk ik nooit naar de inhoud van een demonstratie. Samen met 
de politie en het OM beoordeel ik demonstraties op grond van drie criteria. Deze criteria staan 
genoemd in de Wet openbare manifestaties (Wom): In hoeverre leidt een demonstratie tot (1) (de vrees 
voor) wanordelijkheden, (2) risico’s voor de gezondheid en (3) beperkingen voor het verkeer. Slechts 
wanneer sprake is van één of meerdere van deze criteria zal ik beperkingen aan een demonstratie 
opleggen of in het uiterste geval de demonstratie verbieden.

http://www.utrecht.nl/
mailto:secretariaatveilia_heid@utrecht.nl


Openbare Orde en Veiligheid
Cluster Veiligheid 2

Datum
Ons kenmerk

[■■■]

[■■■]

Bij de beoordeling van uw kennisgeving neem ik de ervaringen met uw vorige demonstraties op [...] in 
Utrecht, alsmede ervaringen met demonstraties van [...] elders in het land mee. De demonstraties van 
[...] hebben in Utrecht en daar buiten veel reacties opgeroepen in de samenleving. Tevens beoordeel ik 
de setting van deze demonstratie. De datum van uw demonstratie valt binnen de Ramadan. Dit is een 
belangrijk religieus feest binnen de Islam. Het tijdstip van uw demonstratie bij de moskee is net 
voorafgaand aan het breken van de vasten in de Ramadanmaand. Hoewel u in uw kennisgeving niet 
spreekt over een barbecue, heeft u in recente uitingen op social media gesproken over 
barbecuefeesten bij moskeeën tijdens de Ramadan.

Het belijden van godsdienst is evenals het uiten van een mening een grondrecht. Het recht van belijden 
van een godsdienst wordt beschermd door artikel 9 van het EVRM. Aan dit artikel kan ook een 
aanspraak worden ontleend tot het ongestoord (individueel en gezamenlijk) kunnen belijden van een 
geloof, ook in een gebouw.

Ik heb uw kennisgeving besproken in het driehoeksoverleg met het Openbaar Ministerie en de politie.

|Op grond van bovenstaande kom ik tot het volgende beeld van de demonstratief
• Demonstreren en het belijden van het geloof zijn beide grondrechten die vallen onder 

bescherming van de overheid;
• U kiest voor een demonstratie bij een religieus gebouw op een voor moslims belangrijk 

moment. Dit kan op weerstand stuiten en personen kunnen hier aanstoot aan nemen. Het is 
tot dusver onbekend hoe op uw actie zal worden gereageerd. Ik houd er op basis van politie 
informatie rekening mee dat uw demonstratie zal leiden tot ernstige wanordelijkheden;

• U geeft aan dat er [...] aan de demonstratie zijn, het definitieve aantal is echter nog onbekend;
• U bent niet bereikbaar voor de gemeente en geeft aan niet bereid te zijn tot het maken van 

afspraken waardoor wij onvoldoende kunnen inschatten of en hoe u zorgdraagt voor een veilig 
en ordelijk verloopt van de demonstratie;

• Het Moskeeplein heeft een open karakter en diverse publieksfuncties. Het ligt dicht bij 
belangrijke wegen als Vleutenseweg en Westplein en is daarmee ongeschikt voor een 
demonstratie met een dusdanig risico op wanordelijkheden. Hierbij kijk ik ook naar de 
veiligheid van omstanders;

• Gebruik van een warmtebron/barbecue en gebruik van messen en vorken is een gevaar bij een 
demonstratie met gerede kans op wanordelijkheden.

Commented [HR3]: Bijvoorbeeld.

Op basis van bovenstaand beeld en het advies van de politie, die het Moskeeplein als locatie als 
ongeschikt beoordeelt om de demonstratie te beschermen en een veilig en vreedzaam verloop van de 
demonstratie te kunnen waarborgen, acht ik het houden van een statische demonstratie op het 
Moskeeplein zoals aangemeld niet verantwoord.

Met politie en driehoek heb ik gekeken naar welke locaties in de nabijheid van het Moskeeplein 
geschikt zijn voor een veilig en ordelijk verloop van uw demonstratie. In mijn afwegingen over de 
locatie betrek ik dat u in uw kennisgeving nadrukkelijk opmerkt niet met de gemeente in contact te 
willen komen. Ik bescherm het demonstratierecht, maar het is ook mijn taak te waken voor de 
openbare orde.
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Openbare Orde en Veiligheid
Cluster Veiligheid 2

Datum
Ons kenmerk

[■■■]

[■■■]

Voorschriften (artikel 5 Wet openbare manifestaties)
Op grond van bovenstaande overwegingen verwijs ik uw demonstratie naar de locatie Paardeveld te 
Utrecht nabij restaurant Roost (zie bijlage 1) en neem dit op als voorschrift op in deze brief. Deze 
locatie acht ik geschikt om het doel van uw demonstratie te verwezenlijken, in het licht van het 
grondwettelijke gewaarborgde demonstratierecht en de vrijheid van meningsuiting.

De locatie van de demonstratie is één van de voorschriften die ik middels deze brief aan uw 
demonstratie verbind. Ik stel daarnaast nog enkele andere voorschriften, die ik ook baseer op de Wet 
openbare manifestaties. Samengenomen gaat het dan om het volgende:

De demonstratie vindt plaats op de precieze locatie die is gemarkeerd op de plattegrond 
die als Bijlage 1 bij deze brief is gevoegd. De deelnemers aan de demonstratie blijven voor 
de duur van de demonstratie binnen deze gemarkeerde locatie.
Uiterlijk op [...] (stipt) is de manifestatie beëindigd.
De organisatie zorgt ervoor dat in- en uitgangen van gebouwen in de omgeving niet 
worden geblokkeerd en voor een ieder vrij toegankelijk blijven.
U maakt bij uw demonstratie geen gebruik van brandende/ontvlambare/verhitte 
(elektrische) apparaten/voorwerpen.
De organisatie zorgt zelf ook voor een ordelijk verloop van de manifestatie. Daartoe 
organiseert zij een eigen ordedienst van minimaal 2 personen. Deze zijn als zodanig 
herkenbaar en duidelijk te onderscheiden van deelnemers aan de manifestatie, 
bijvoorbeeld door middel van hesjes.

1.

2.
3.

4.

5.

Contact met gemeente en aanvullend pian
In aanvulling op deze voorschriften wil ik u dringend verzoeken om vóór I...1 om I...1 een plan aan te 
leveren waarin u duidelijk maakt op welke manier uw demonstratie volgens u de veilig en ordelijk kan 
plaatsvinden. U dient dit plan voor genoemd tijdstip toe te sturen aan: 
secretariaatveiligheid@utrecht.nl.

Voorts geldt in het algemeen voor uw bijeenkomst dat u zich dient te houden aan alle wet- en 
regelgeving. Onder andere:

• De demonstratie is vreedzaam en heeft niet als doel de openbare orde te verstoren;
• De genoemde contactpersoon is beschikbaar en bereikbaar als aanspreekpunt voor de 

politie;
• U houdt zich aan de verkeersregels;
• U zorgt ervoor dat de demonstratie geen afval achterlaat;
• De toegang van en naar winkels, panden en woningen mag door demonstranten op geen 

enkele manier worden belemmerd;
• Het is niet toegestaan om tekens, afbeeldingen, voorwerpen met u te voeren en/of teksten 

te uiten die strafbaar beledigend of opruiend zijn;
• Het gebruik van strafbare discriminerende uitdrukkingsvormen is verboden;

Alle overige door of vanwege de politie en/of gemeente gegeven aanwijzingen moeten 
worden opgevolgd.

Met het door u ingediende aanvullend plan laat u zien dat u uw verantwoordelijkheid neemt ten 
aanzien van de voorschriften die ik u heb opgelegd, specifiek ten aanzien van de veiligheid en 
gezondheid voor de demonstranten en de omgeving in het algemeen.
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Openbare Orde en Veiligheid
Cluster Veiligheid 2

Datum
Ons kenmerk

[■■■]

[■■■]

Ik wijs erop dat ik de mogelijkheid heb om bij gewijzigde omstandigheden, zoals ontwikkelingen met 
betrekking tot uw demonstratie, op basis van de Wet openbare manifestaties nieuwe beperkingen 
en/of voorschriften op te nemen. Dit kan tot het laatste moment voorafgaand aan de demonstratie. 
Ook tijdens de demonstratie heb ik de mogelijkheid om (extra) maatregelen te treffen of extra 
aanwijzingen te geven of in een uiterst geval de demonstratie te beëindigen.

Hoogachtend,
De burgemeester van Utrecht,

Sharon A.M. Dijksma

Bezwaarclausule
Vindt u het besluit om bepaalde reden onjuist?

Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaar digitaal indienen. 
Daarvoor kunt u alleen gebruik maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale 
formulier. Dit vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar. U kunt het bezwaar niet per e-mail insturen. Maakt
u
liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen aan de burgemeester van Utrecht, 
Postbus 1 6200, 3500 CE Utrecht.

Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop deze brief is 
verzonden. Daarmee voorkomt u dat ik uw bezwaarschrift niet meer kan behandelen.
In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval op:
- uw naam, adres, datum en handtekening: graag ook het telefoonnummer waarop u overdag te 
bereiken bent;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; vermeld hierbij de 
verzenddatum en
- het kenmerk van dat besluit en stuur een kopie daarvan mee;
- de reden waarom u vindt dat het besluit onjuist is.

De indiener van het bezwaarschrift kan, als onverwijlde spoed dat - gelet op de betrokken belangen 
vereist - eveneens een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Utrecht, sector Bestuursrecht, postbus 1 3023, 3507 LZ, Utrecht. Voor het in behandeling nemen van 
een dergelijk verzoek is griffierecht aan de rechtbank verschuldigd.
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Openbare Orde en Veiligheid
Cluster Veiligheid 2

Datum
Ons kenmerk

[■■■]

[■■■]

Bijlage 1
Locatie voor demonstratie: plantsoen aan het Paardeveld te Utrecht (nabij restaurant Roost).
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Aan: de leden van de driehoek 
Van: ambtelijke driehoek
Betreft: voorbereiding demonstratie Pegida 14 april 2022 
Versie: 13 april 2022

Gevraagde beslissingen
1. Kennisnemen van het laatste informatiebeeld
2. Bespreken van onderstaande of op basis van laatste informatie reden is om over te gaan tot 

verbod
3. Instemmen met eventuele inzet van aanvullend juridisch instrumentarium
4. Instemmen met uitwerking voorgestelde scenario’s 

Instemmen met de voorgestelde inzet door politie en gemeente 
Instemmen met de voorgestelde communicatiestrategie
Instemmen met een mogelijke extra driehoek op donderdag 14 april en het hanteren van de 
reguliere bereikbaarheidsafspraken voorde driehoek.

Ad 1) informatiebeeld
Gevraagde beslissing 1: Kennisnemen van het laatste informatiebeeld

Algemeen beeld
Naar aanleiding van de WOM-brief heeft Pegida geen contact opgenomen, ondanks dat zowel 
dinsdag 12-4-2022 als woensdag 13-4-2022 nogmaals getracht is om via verschillende 
telefoonnummers in contact te komen met de organisatie. Het telefoonnummer zoals op de 
kennisgeving van Pegida aangegeven is (vooralsnog) onbereikbaar. Via een bij politie 
beschikbaar nummer is er uiteindelijk vandaag contact geweest met de organisatie.
In alle steden waar de afgelopen twee weken een kennisgeving is gedaan door Pegida, zijn er 
geen demonstranten geweest. Ook in Amsterdam waar de kennisgeving voor 12-4-2022 was 
gedaan, is Pegida, ondanks andere berichten op de sociale media, niet op komen dagen.
Dit tezamen maakt dat de inschatting van politie is dat de kans aanzienlijk is dat Pegida ook in 
Utrecht niet op komt dagen.
Als demonstranten van Pegida komen wordt de kans op wanordelijkheden tijdens de 
demonstratie nog steeds reëel geacht. Met name vanuit groepen gericht tegen de 
demonstranten. Maar tot op heden is er geen concrete informatie dat groepen 
(tegen)demonstranten uit zijn op een confrontatie.
Tot slot is in Hilversum, de stad waar Pegida voor dezelfde datum en hetzelfde tijdstip een 
kennisgeving heeft gedaan, is er een WOM-brief aan de organisatie gestuurd, met daarin een 
alternatieve locatie.

Laatste informatiebeeld politie
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Ad 2) Al dan met overgaan tot verbod
Gevraagde beslissing 2: Bespreken van onderstaande of op basis van laatste informatie reden is om
over te gaan tot verbod.

Gelet op:
Dat zich bij eerdere demonstraties van Pegida (bij moskeeën) in Utrecht en elders in 
Nederland vaker ernstige wanordelijkheden hebben voorgedaan;
Dat de organisator zich voor gemeente en politie onbereikbaar toont voor nader overleg en 
nadere afspraken;
Dat er momenteel geen concrete informatie is over mogelijke wanordelijkheden of 
tegendemonstraties;

Zijn er op dit moment twee opties mogelijk voor de preparatie van de demonstratie van Pegida op 
donderdag 14-4-2022:

1. Geen aanvullende beperkingen.

2. Preparatie verbod

Ad 3) Aanvullend juridisch instrumentarium
Gevraagde beslissing 3: instemmen met het advies voor de inzet van aanvullend juridisch
instrumentarium zoals een noodbevel, mocht de situatie onverhoopt escaleren.

Indien u besluit om de demonstratie niet toe te staan is het advies om aanvullende juridische middelen 
in te zetten ter voorkoming van wanordelijkheden. Het gaat hierbij om:

Opstellen nieuwe WOM-brief met daarin het verbod.

Afhankelijk van informatie dat personen toch afreizen naar Utrecht met doel om deel te nemen 
aan de demonstratie op de verboden locatie of aan een verboden demonstratie en/of om 
wanordelijkheden te plegen:

o

Ad 4) De volgende scenario’s zijn uitgewerkt en voorbereid:
Gevraagde beslissing 4: instemmen met uitwerking en voorbereiding scenario’s (bijlage 1)
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Ad 5) Inzet - met name inzet kwaliteitsgroepen zoals ME, handhaving bevelen/verordenmg - en 
inzet door politie en gemeente
Gevraagde beslissing 8: instemmen met de voorgestelde inzet door politie en gemeente
De politie geeft ter vergadering een mondelinge toelichting over de wijze van (gefaseerd) optreden en
de inzet van specifieke kwaliteitsgroepen.

Ad 6) Communicatiestrategie
Gevraagde beslissing 6: instemmen met de voorgestelde communicatiestrategie
Mondelinge toelichting ter vergadering.

Ad 7) Vervolgdriehoek en afspraken bereikbaarheid op de dag zelf
Gevraagde beslissing 7: instemmen met een mogelijke extra driehoek op donderdag 14 april en het
hanteren van de ‘reguliere’bereikbaarheidsafspraken voorde driehoek.

Inplannen van een extra driehoek in potlood op donderdag 14 april. Doorgaan ervan is afhankelijk van 
ontwikkelingen in het informatiebeeld. Voorstel is om op basis van het huidige infobeeld de reguliere 
bereikbaarheidsafspraken voor de driehoek op donderdag 14 april tussen 17.00 - 21.00 uur aan te 
houden. Er wordt een teams klaargezet en sitraps worden gedeeld via de signal-app.
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Gevraagde beslissingen
1. Kennisnemen van het laatste informatiebeeld (maandag aangevuld door politie)

Instemmen met doelen en uitgangspunten 
Instemmen met de duiding van het beeld
Instemmen met toestaan demonstratie met aanvullende voorschriften

5. Instemmen met aanvullende voorschriften en deze op nemen in de na de driehoek te 
versturen WOM brief

6. Instemmen met eventuele inzet van aanvullend juridisch instrumentarium 
Instemmen met uitwerking voorgestelde scenario’s
Instemmen met de voorgestelde inzet door politie en gemeente 
Instemmen met de voorgestelde communicatiestrategie 

1 . Instemmen met een mogelijke extra driehoek op woensdag 13 april en het hanteren van de 
‘reguliere’ bereikbaarheidsafspraken voorde driehoek.

Ad 1) informatiebeeld 
Actueel
Online is een flyer verschenen waarin een demonstratie van Pegida wordt aangekondigd op 14 april 
bij de Ulu Camii-moskee in Utrecht. Op 6 april hebben gemeente en politie geprobeerd de organisator 

|) telefonisch te bereiken. Dat is niet gelukt. Op 11 april proberen gemeente en politie
opnieuw contact te leggen.

Op 7 april heeft Pegida Nederland een kennisgeving gedaan voorde demonstratie op 14 april. 
Volgens de kennisgeving gaat het om een demonstratie met 25 deelnemers, van 19:00 uur - 20:00 
uur, op het “Moskeeplein voor moskee”. Het doel van de demonstratie is in de kennisgeving als volgt 
geformuleerd: “Tegen de islamisering en tradities van een fascistische ideologie”.
In zijn kennisgeving meldt de organisator uitdrukkelijk niet open te staan voor contact met de 
gemeente. Hij geeft ook aan eventuele voorschriften/beperkingen niet op te zullen volgen.

Uit informatie van collega’s in de steden die deze week door Pegida zouden worden aangedaan, blijkt 
dat Pegida daar ook een kennisgeving gedaan heeft voor 25 personen. In alle steden hebben zij een 
plek aangewezen gekregen buiten zicht en hoor afstand van de moskee. In Schiedam, Eindhoven en 
Enschede is deze week niemand op komen dagen. Ook Amsterdam en Den Haag geven een 
voorschrift om de demonstratie te verplaatsen naar een andere locatie dan bij de moskee.

Terugblik (eerdere demo’s door Pegida in Utrecht):
Pegida wilde demonstreren bij een moskee in Utrecht op:

• 4 juni 2018: BBQ bij Ulu-moskee aangemeld. Locatie van de fly-over aangewezen 
als demonstratielocatie. Goed verlopen.

• 5 oktober 2018: Film bij de Ulu-moskee. Aan achterkant van de moskee. Na 12 
minuten beëindigd wegens wanordelijkheden op het moskeeplein, veroorzaakt 
door tegendemonstranten.

• 24 oktober 2018: Herkansing om film opnieuw te vertonen op het moskeeplein, is 
op voorschrift verplaatst naar grasveld achter bureau Paardeveld (aan de singel)

• 31 oktober en 7 november 2018: kennisgeving om te demonstreren op het plein 
van de moskee, tegen islamisering en tegen geweld door moslimgemeenschap 
tegen vrijheid van meningsuiting. INGETROKKEN
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Aan: de leden van de driehoek 
Van: ambtelijke driehoek
Betreft: voorbereiding demonstratie Pegida 14 april 2022 
Versie: 8 april 2022
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Gevraagde beslissing 1: Kennisnemen van mformatiebeeld

Ad 2) Reguliere doelen en uitgangspunten

Er wordt ruim baan gegeven aan het grondwettelijke recht op vreedzame demonstraties. 
Op grond van de in de Wom genoemde belangen kunnen aan de demonstratie 
voorschriften en beperkingen worden gesteld.
Er is ruimte voor vreedzame tegendemonstratie(s). (
Personen die zich schuldig maken aan het veroorzaken van wanordelijkheden en/of het 
plegen van strafbare feiten, waaronder ook wordt begrepen het doen van strafbare 
uitingen, worden - als direct optreden opportuun wordt geacht - geverbaliseerd en zo 
nodig aangehouden. Het aanhouden van de verdachten blijft achterwege indien een 
aanhouding een ongewenste escalatie tot gevolg heeft dan wel tot gevolg kan hebben. In 
dat geval gebeurt de aanhouding van verdachten achteraf.
Als voorafgaand aan de demonstratie uit (politie-)informatie blijkt dat personen uit zijn op 
het veroorzaken van wanordelijkheden en/of het plegen van strafbare feiten, dan wordt zo 
mogelijk preventief opgetreden.
Optreden door gemeente (THBO/THOR) en politie is gefaseerd en kenmerkt zich doorde- 
escalerend optreden.
Risicobeheersing 
We werken informatiegestuurd.
De situatie wordt zo snel mogelijk teruggebracht naar normaal.
Persvrijheid wordt gewaarborgd 

11. Waar mogelijk treden we preventief op (bv tegen opruiing etc.), ook als dat online gebeurt.

1.
2.

5.

6.

10

Tolerantiegrenzen:
1.

2.

2

16 januari 2019: Moskee Zuilen, demonstratie bij de moskee zelf in principe rustig 
verlopen, maar nadat Pegida de demonstratielocatie had verlaten was het in de 
buurt flink onrustig en zijn daar vernielingen aangericht.

Informatiebeeld politie ten aanzien van deze demonstratie 14 april
PM; Informatierapport van politie volgt maandag a.s. en wordt nagezonden.

C
O
 00 

-v
]

CO

00 
''T

5.1,2C

5.1,2D

5.1,2C

5.1,2D

5.1,2D



b.

5. Niet toegestaan wordt:
a.

b.

Ad 3) Duiding
Het staat Pegida, net als ieder ander, vrij om te demonstreren in Utrecht. Demonstraties mogen 
schurend en confronterend zijn zolang de wet niet wordt overtreden. Eerdere ervaringen met 
soortgelijke demonstraties laten zien dat personen en groepen aanstoot nemen aan deze 
demonstraties en dit resulteert dikwijls in wanordelijkheden. Het is in beginsel aan de burgemeester 
om demonstranten te beschermen tegen dergelijke wanordelijkheden (door bijvoorbeeld maatregelen 
te treffen tegen personen die wanordelijkheden willen plegen en/of voorschriften aan de demonstratie 
te verbinden). Hierbij wordt ook de veiligheid van omstanders mee gerekend, evenals de 
betrouwbaarheid van de organisator. Pegida geeft zelf aan geen contact met de gemeente te willen, 
waardoor geen afspraken gemaakt kunnen worden over bijvoorbeeld de inzet van een ordedienst en 
maatregelen ter voorkoming van wanordelijkheden.

Daarom adviseren wij om voorschriften aan de demonstratie te verbinden, om zo wanordelijkheden te 
voorkomen. Indien (nieuwe) informatie daartoe aanleiding geeft of de organisator ook na het 
ontvangen van de WOM brief geen contact opneemt/maatregelen treft, kan dit reden zijn om de 
demonstratie alsnog te verbieden.

Gevraagde beslissing 3: Instemmen met de duiding

Ad 4) Wel/niet toestaan demonstratie en bijbehorend juridisch instrumentarium
Op basis van de duiding wordt de vraag gesteld of er voor de demonstratie - in combinatie met het 
laatste informatiebeeld van de politie - voldoende waarborgen zijn voor een veilig en ordelijk verloop.

Er zijn twee mogelijkheden ten aanzien van het wel/niet toestaan van de demonstratie
1) Toestaan met aanvullende voorschriften/beperkingen waarmee we wanordelijkheden willen 

voorkomen.
2) Verbieden als op basis van informatiebeeld en onbereikbaarheid organisatie de verwachting is 

dat men zich niet gaat houden aan aanvullende voorschriften ter voorkoming van 
wanordelijkheden.
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Gelet op:
Dat zich bij eerdere demonstraties van Pegida (bij moskeeën) in Utrecht en elders in 
Nederland vaker ernstige wanordelijkheden hebben voorgedaan;
Dat de organisator zich voor gemeente en politie onbereikbaar toont voor nader overleg en 
nadere afspraken;
Dat er momenteel geen concrete informatie is over mogelijke wanordelijkheden of 
tegendemonstraties [politiebeeld wordt maandag aangevuld]

Is het advies van de ambtelijke driehoek om de demonstratie:
toe te staan onder voorschriften/beperkingen, te weten: 

o voorgeschreven demonstratielocatie Jaarbeursplein; 
o voorgeschreven geen barbecue; 
o voorgeschreven eigen ordedienst.

bij een gewijzigd informatiebeeld opnieuw alle betrokken belangen in te betrekken in de 
overweging of de demonstratie veilig en ordelijk plaats kan vinden, of moet worden verboden 
om redenen in verband met (het voorkomen van) wanordelijkheden, de volksgezondheid, of 
het verkeer, [politiebeeld wordt maandag aangevuld]

Op het alternatief de demonstratie te verbieden adviseren wij vooralsnog negatief, omdat we 
onvoldoende informatie om een verbod te onderbouwen. Bij een verbod is van belang dat:

er voldoende feitelijke en juridische onderbouwing is van dit besluit, rekening houdend met het 
mogelijk ontbreken van concrete informatie over mogelijke wanordelijkheden. De juridische 
inschatting is dat als dit ontbreekt een verbod in dat geval waarschijnlijk geen stand houdt bij 
de rechter.
dat ook in geval van een verbod personen naar Utrecht kunnen reizen om deel te nemen aan 
de (verboden) demonstratie. Dan geldt wel dat laagdrempelig kan worden opgetreden 
(voordat grote groepen ontstaan).

Gevraagde beslissing 4: Demonstratie toestaan met voorschriften/beperkingen, benoemd bij punt 5

Ad 5) Aanvullende voorschriften aan demonstratie Pegida 14 april

1. Jaarbeursplein aanwijzen als demonstratielocatie. Op het plein voorde moskee worden 
hevige tegenreacties verwacht die wanordelijkheden kunnen opleveren. Op die locatie kunnen 
wanordelijkheden niet goed worden voorkomen of bestreden, waardoor de veiligheid van de 
demonstranten en anderen in de directe omgeving is daar onvoldoende te waarborgen. 
Daarbij komt dat de demonstratielocatie ruimte moet bieden voor mogelijke 
tegendemonstratie(s). De directe omgeving van de moskee biedt die ruimte niet. De 
dichtstbijzijnde geschikte demonstratielocatie is het Jaarbeursplein. Hier kunnen zowel de 
demonstratie als een of meer tegendemonstraties een plek krijgen op zicht en gehoor van 
elkaar, [politieadvies indeling volgt]
Geen barbecue toestaan. De kennisgeving spreekt niet van een barbecue, maar de 
verspreide flyer wel. Vanuit het oog op gevaarzetting i.v.m. mogelijke wanordelijkheden zijn 
brandende/verhitte voorwerpen zijn dan (extra) gevaarlijk en daarom is dit niet toegestaan. 
Recente rechterlijke uitspraak in beroep van Pegida tegen beschikking burgemeester 
Eindhoven biedt daarvoor sterke aanknopingspunten.
Duidelijke en transparante communicatie. Met het oog op de wanordelijkheden die eerdere 
demonstraties van deze organisator(bij moskeeën) in Utrecht met zich brachten, wordt de 
organisator nadrukkelijk verzocht om duidelijk en transparant te communiceren met gemeente 
en politie en zich betrouwbaar te tonen bij het nakomen van de afspraken, het volgen van 
opgelegde voorschriften en beperkingen en de opvolging van eventuele aanwijzingen.

2.

3.

4



4. Eigen ordedienst. Met het oog op het voorkomen van wanordelijkheden wordt de organisator 
nadrukkelijk verzocht zich in te spannen een eigen ordedienst te organiseren en vooraf 
(online) met (potentiële) deelnemers te delen dat de organisator uitlokking niet accepteert.

Gevraagde beslissing 5: Instemmen met de voorschriften en deze op te nemen in de te maken WOM
brief die na besluit in de driehoek op 11 april 2022 zal worden verzonden

Ad 6) Aanvullend juridisch instrumentarium
Indien u besluit om de demonstratie niet toe te staan is het advies om aanvullende juridische middelen 
in te zetten ter voorkoming van wanordelijkheden. Het gaat hierbij om:

Gevraagde beslissing

Ad 7) De volgende scenario’s worden uitgewerkt en voorbereid:
1.

Ad 8) Lijn van optreden - met name inzet kwaliteitsgroepen zoals ME, handhaving 
bevelen/verordening - en inzet door politie en gemeente
De politie geeft ter vergadering een mondelinge toelichting over de wijze van (gefaseerd) optreden en 
de inzet van specifieke kwaliteitsgroepen.

Gevraagde beslissing 8: instemmen met de voorgestelde inzet door politie en gemeente

Ad 9) Communicatiestrategie
Mondelinge toelichting ter vergadering.

Gevraagde beslissing 9: instemmen met de voorgestelde communicatiestrategie

Ad 10) Vervolgdriehoek en afspraken bereikbaarheid op de dag zelf
Inplannen van een extra driehoek in potlood op woensdag 13 april. Doorgaan ervan is afhankelijk van 
ontwikkelingen in het informatiebeeld. Voorstel is om op basis van het huidige infobeeld de reguliere 
bereikbaarheidsafspraken voor de driehoek op donderdag 14 april tussen 17.00 - 21.00 uur aan te 
houden. Er wordt een teams klaargezet en sitraps worden gedeeld via de signal-app.

Gevraagde beslissing 10: instemmen met een mogelijke extra driehoek op woensdag 13 april en het
hanteren van de ‘reguliere’bereikbaarheidsafspraken voorde driehoek.
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AST
Openbare Orde en Veiligheid
Cluster Veiligheid 2
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 14 030
www.utrecht.nl/

myih

Gemeente Utrecht

Behandeld door 
Doorkiesnummer 
E-mail 
Bijlage(n)
Uw kenmerk 
Uw brief van

Afdeling OOV Datum
Ons kenmerk 
Onderwerp

12 april 2022 
9949654
Demonstratie Pegida 14-4-22l@utrecht.nl

Verzonden
7 april 2022

Geachte

Op 7 april 2022 ontving ik uw kennisgeving over de demonstratie die u op donderdag 14 april 2022 wilt houden 
in Utrecht. Op woensdag 6 april en maandag 11 april probeerden twee van mijn ambtenaren samen met de 
politie u telefonisch - per vaste lijn en mobiel en via drie telefoonnummers - te bereiken voor overleg over uw 
kennisgeving. Hoewel we meerdere nummers hebben geprobeerd, lukte het niet, omdat de telefoon niet werd 
beantwoord dan wel omdat het nummer niet (langer) in gebruik bleek. Op basis van de kennisgeving heeft u de 
volgende demonstratie aangemeld:

a. Naam organisatie: Pegida Nederland.
b. Contactpersoon tijdens de demonstratie is dhr. |
c. Doel: "Tegen de islamisering en tradities van een fascistische ideologie".
d. Datum en tijd: 14-4-2022, 19:00 uur - 20:00 uur.
e. Verwacht aantal deelnemers: maximaal 25.
f. Locatie: "Moskeeplein voor moskee".
g. Bijzonderheden:

• U maakt gebruik van banners/vlaggen/spandoeken.
• U houdt toespraken en u maakt gebruik van geluidsversterking.
• U heeft een eigen ordedienst

via

Beoordeling kennisgeving
De vrijheid van meningsuiting en het demonstratierecht zijn rechten die ik zeer hoog houd. Ik 
beoordeel elke demonstratie op grond van de Wet openbaarheid manifestaties (Wom).

Bij het beoordelen van een demonstratie kijk ik nooit naar de inhoud van een demonstratie. Samen met 
de politie en het OM beoordeel ik demonstraties op grond van drie criteria. Deze criteria staan 
genoemd in de Wet openbare manifestaties (Wom): In hoeverre leidt een demonstratie tot (1) (de vrees 
voor) wanordelijkheden, (2) risico’s voor de gezondheid en (3) beperkingen voor het verkeer. Slechts 
wanneer sprake is van één of meerdere van deze criteria zal ik beperkingen aan een demonstratie 
opleggen of in het uiterste geval de demonstratie verbieden.
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Openbare Orde en Veiligheid
Cluster Veiligheid 2

Datum
Ons kenmerk

12 april 2022 
9949654

Bij de beoordeling van uw kennisgeving neem ik de ervaringen met uw vorige demonstraties op 4 juni 
2018, 5 oktober 201 8 en 19 januari 2019 in Utrecht, alsmede ervaringen met demonstraties van 
Pegida elders in het land mee. De demonstraties van Pegida Nederland hebben in Utrecht en daar 
buiten veel reacties opgeroepen in de samenleving. Tevens beoordeel ik de setting van deze 
demonstratie. 14 april 2022 valt binnen de Ramadan. Dit is een belangrijk religieus feest binnen de 
islam. Het tijdstip van uw demonstratie bij de moskee is net voorafgaand aan het breken van de vasten 
in de ramadan maand. Hoewel u in uw kennisgeving niet spreekt over een BBQ, heeft u in recente 
uitingen op social media gesproken over BBQ feesten bij moskeeën tijdens de Ramadan.

Het belijden van godsdienst is evenals het uiten van een mening een grondrecht. Het recht van belijden 
van een godsdienst wordt beschermd door artikel 9 van het EVRM. Aan dit artikel kan ook een 
aanspraak worden ontleend tot het ongestoord (individueel en gezamenlijk) kunnen belijden van een 
geloof, ook in een gebouw.

Ik heb uw kennisgeving besproken in het driehoeksoverleg met het Openbaar Ministerie en de politie.

Op grond van bovenstaande kom ik tot het volgende beeld van de demonstratie
• Demonstreren en het belijden van het geloof zijn beide grondrechten die vallen onder 

bescherming van de overheid;
• U kiest voor een demonstratie bij een religieus gebouw op een voor moslims belangrijk 

moment. Dit kan op weerstand stuiten en personen kunnen hier aanstoot aan nemen. Het is 
tot dusver onbekend hoe op uw actie zal worden gereageerd. Ik houd er op basis van politie 
informatie rekening mee dat uw demonstratie zal leiden tot ernstige wanordelijkheden;

• U geeft aan dat er 2 5 deelnemers aan de demonstratie zijn, het definitieve aantal is echter nog 
onbekend;

• U bent niet bereikbaar voor de gemeente en geeft aan niet bereid te zijn tot het maken van 
afspraken waardoor wij onvoldoende kunnen inschatten of en hoe u zorgdraagt voor een veilig 
en ordelijk verloopt van de demonstratie;

• Het is mogelijk dat kwaadwillenden aansluiten bij uw demonstratie en hoe u hier mee om gaat 
is onbekend;

• Het Moskeeplein heeft een open karakter en diverse publieksfuncties. Het ligt dicht bij 
belangrijke wegen als Vleutenseweg en Westplein en is daarmee ongeschikt voor een 
demonstratie met een dusdanig risico op wanordelijkheden. Hierbij kijk ik ook naar de 
veiligheid van omstanders;

• Gebruik van een warmtebron / BBQ en gebruik van messen en vorken is een gevaar bij een 
demonstratie met gerede kans op wanordelijkheden.

Op basis van bovenstaand beeld en het advies van de politie, die het Moskeeplein als locatie als 
ongeschikt beoordeelt om de demonstratie te beschermen en een veilig en vreedzaam verloop van de 
demonstratie te kunnen waarborgen, acht ik het houden van een statische demonstratie op het 
Moskeeplein zoals aangemeld door Pegida niet verantwoord.

Met politie en driehoek heb ik gekeken naar welke locaties in de nabijheid van het Moskeeplein 
geschikt zijn voor een veilig en ordelijk verloop van uw demonstratie. In mijn afwegingen over de 
locatie betrek ik dat u in uw kennisgeving nadrukkelijk opmerkt niet met de gemeente in contact te
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9949654

willen komen. Ik bescherm het demonstratierecht, maar het is ook mijn taak te waken voor de 
openbare orde.

Voorschriften (artikel 5 Wet openbare manifestaties)
Op grond van bovenstaande overwegingen verwijs ik uw demonstratie naar de locatie Paardeveld te 
Utrecht nabij restaurant Roost (zie bijlage 1) en neem dit op als voorschrift op in deze brief. Deze 
locatie acht ik geschikt om het doel van uw demonstratie te verwezenlijken, in het licht van het 
grondwettelijke gewaarborgde demonstratierecht en de vrijheid van meningsuiting.

De locatie van de demonstratie is één van de voorschriften die ik middels deze brief aan uw 
demonstratie verbind. Ik stel daarnaast nog enkele andere voorschriften, die ik ook baseer op de Wet 
openbare manifestaties. Samengenomen gaat het dan om het volgende:

De demonstratie vindt plaats op de precieze locatie die is gemarkeerd op de plattegrond 
die als Bijlage 1 bij deze brief is gevoegd. De deelnemers aan de demonstratie blijven voor 
de duur van de demonstratie binnen deze gemarkeerde locatie.
Uiterlijk op 14 april op 20:00 uur (stipt) is de manifestatie beëindigd.
De organisatie zorgt ervoor dat in- en uitgangen van gebouwen in de omgeving niet 
worden geblokkeerd en voor een ieder vrij toegankelijk blijven.
U maakt bij uw demonstratie geen gebruik van brandende/ontvlambare/verhitte 
(elektrische) apparaten/voorwerpen.
De organisatie zorgt zelf ook voor een ordelijk verloop van de manifestatie. Daartoe 
organiseert zij een eigen ordedienst van minimaal 2 personen. Deze zijn als zodanig 
herkenbaar en duidelijk te onderscheiden van deelnemers aan de manifestatie, 
bijvoorbeeld door middel van hesjes.

l.

2.
3.

4.

5.

Contact met gemeente en aanvullend plan
In aanvulling op deze voorschriften wil ik u dringend verzoeken om vóór woensdag 1 3 april om 1 2:00 
uur een plan aan te leveren waarin u duidelijk maakt op welke manier uw demonstratie volgens u de 
veilig en ordelijk kan plaatsvinden. U dient dit plan voor genoemd tijdstip toe te sturen aan: 
secretariaatveiligheid@utrecht.nl.

Voorts geldt in het algemeen voor uw bijeenkomst dat u zich dient te houden aan alle wet- en 
regelgeving. Onder andere:

• De demonstratie is vreedzaam en heeft niet als doel de openbare orde te verstoren;
• De genoemde contactpersoon is beschikbaar en bereikbaar als aanspreekpunt voor de 

politie;
• U houdt zich aan de verkeersregels;
• U zorgt ervoor dat de demonstratie geen afval achterlaat;
• De toegang van en naar winkels, panden en woningen mag door demonstranten op geen 

enkele manier worden belemmerd;
• Het is niet toegestaan om tekens, afbeeldingen, voorwerpen met u te voeren en/of teksten 

te uiten die strafbaar beledigend of opruiend zijn;
• Het gebruik van strafbare discriminerende uitdrukkingsvormen is verboden;

Alle overige door of vanwege de politie en/of gemeente gegeven aanwijzingen moeten 
worden opgevolgd.

Met het door u ingediende aanvullend plan laat u zien dat u uw verantwoordelijkheid neemt ten 
aanzien van de voorschriften die ik u heb opgelegd, specifiek ten aanzien van de veiligheid en 
gezondheid voor de demonstranten en de omgeving in het algemeen.
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Ik wijs erop dat ik de mogelijkheid heb om bij gewijzigde omstandigheden, zoals ontwikkelingen met 
betrekking tot uw demonstratie, op basis van de Wet openbare manifestaties nieuwe beperkingen 
en/of voorschriften op te nemen. Dit kan tot het laatste moment voorafgaand aan de demonstratie. 
Ook tijdens de demonstratie heb ik de mogelijkheid om (extra) maatregelen te treffen of extra 
aanwijzingen te geven of in een uiterst geval de demonstratie te beëindigen.

Hoogachtend,
De burgemeester van Utrecht,

Sharon A.M. Dijksma

Bezwaarclausule
Vindt u het besluit om bepaalde reden onjuist?
Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaar digitaal indienen. 
Daarvoor kunt u alleen gebruik maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale 
formulier. Dit vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar. U kunt het bezwaar niet per e-mail insturen. Maakt
u
liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen aan de burgemeester van Utrecht, 
Postbus 16200, 3500 CE Utrecht.

Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop deze brief is 
verzonden. Daarmee voorkomt u dat ik uw bezwaarschrift niet meer kan behandelen.
In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval op:
- uw naam, adres, datum en handtekening; graag ook het telefoonnummer waarop u overdag te 
bereiken bent;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; vermeld hierbij de 
verzenddatum en
- het kenmerk van dat besluit en stuur een kopie daarvan mee;
- de reden waarom u vindt dat het besluit onjuist is.

De indiener van het bezwaarschrift kan, als onverwijlde spoed dat - gelet op de betrokken belangen 
vereist - eveneens een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Utrecht, sector Bestuursrecht, postbus 1 3023, 3507 LZ, Utrecht. Voor het in behandeling nemen van 
een dergelijk verzoek is griffierecht aan de rechtbank verschuldigd.
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Openbare Orde en Veiligheid
Cluster Veiligheid 2

Datum
Ons kenmerk

12 april 2022 
9949654

Bijlage 1
Locatie voor demonstratie: Plantsoen aan het Paardeveld te Utrecht (nabij restaurant Roost).
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@utrecht.nl>From:
Sent: Wed, 13 Apr 2022 08:22:41 +0200

|@utrecht.nl>;To:
@utrecht.nl>; @utrecht.nl> 

Fwd: 9949654 WOM-brief Pegida 14-4-22 getekend 
20220412 Pegida Geuzenweg.pdf

< <
Subject:
Attachments:

Ter info, ook gisteren einde dag verstuurd

Outlook voor iOS downloaden
Van:
Verzonden: dinsdag, april 12, 2022 7:32 PM
Aan:
Onderwerp: Re: 9949654 WOM-brief Pegida 14-4-22 getekend

@hilversum.nl><

@utrecht.nl><

Met vriendelijke groet,

@utrecht.nl>From:
Sent: 12, 2022 4:24:19 PM 

|@hilversum.nl <|
Subject: FW: 9949654 WOM-brief Pegida 14-4-22 getekend 
Ter info.
Met vriendelijke groet,

|@hilversum.nl>To:

0302861044

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Openbare Orde en Veiligheid 
Stadsplateau 1 
13e etage, Zuid
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

O©©©
Ulrechf

Vieren wij samen*9~>0
Gemeente Utrecht

5.1,2E 5.1,2E

5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E

5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E

5.1,2E 5.1,2E

5.1,2E 5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E 5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E 5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E



From:
Sent: Wed, 13 Apr 2022 09:59:33 +0200

|@politie.nl>To:
Subject:
Attachments:

FW: 9949654 WOM-brief Pegida 14-4-22 getekend 
WOM brief Pegida getekend.pdf

|@utrecht.nl>Van:
Verzonden: dinsdag 12 april 2022 16:16
Aan:
Onderwerp: 9949654 WOM-brief Pegida 14-4-22 getekend

@pegidanederland.com><

Geachte

Hierbij ontvangt u een brief betreffende de demonstratie op donderdag 14 april 2022.

Met vriendelijke groet,

iutrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Openbare Orde en Veiligheid 
dinsdag, woensdag, vrijdag

OO00
utrechtlVv

Vieren wij samen.9~>0
Gemeente Utrecht
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Tue, 12 Apr 2022 16:15:54 +0200

@pegidanederland.com"' <|
9949654 WOM-brief Pegida 14-4-22 getekend 
WOM brief Pegida getekend.pdf

ml @pegidanederland.com>To:
Subject:
Attachments:

Geachte

Hierbij ontvangt u een brief betreffende de demonstratie op donderdag 14 april 2022.

Met vriendelijke groet,

iutrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Openbare Orde en Veiligheid 
dinsdag, woensdag, vrijdag
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Vieren wij samen.9~>0
Gemeente Utrecht
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(5)utrecht.nl><
Onderwerp: BLOOS-IRSEM

Beste collega’s

Bijgevoegd BLOOS ter onderbouwing maatregelen.

Met vriendelijke groet,

Politie | Eenheid Midden-Nederland | Stad-Utrecht 
Basisteam Utrecht-Centrum 
Kroonstraat 25, 3511 RC Utrecht 
Postbus 8300, 3503 RH Utrecht
M

----------------------------Disclaimer--------------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de 
geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een 
geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e- 
mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing 
en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het 
Forum Standaardisatie.
Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De 
geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

The information sent in this E-mail message (including any attachments) is exclusively intended for the individual(s) to whom it 
is addressed and for the individual(s) who has/have had permission from the recipient(s) to read this message.
Access by others is not permitted.
The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a confidential nature and may form part of the 
duty of confidentiality and/or the right of non-disclosure.
If you have received this E-mail message in error, please notify the sender without delay and delete the E-mail message 
(including any attachments).
In conformity with the security policy of the Police, E-mails from and to the Police are checked for viruses, spam and phishing 
and this E-mail must meet the standards of the government-imposed E-mail security as set by the Standardization Forum.
Any E-mail failing to meet said security policy may be blocked as a result of which it will not reach the intended recipiënt. The 
recipiënt concerned will not be notified.
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Woensdag 13 april:
contact met Amsterdam over verloop demonstratie daar en invoegen in beeld in memo 
aanpassen scenario’s zoals besloten afgelopen maandag in driehoek 
afstemmen met

doen opnemen in memo driehoek (of mondeling laten toelichten)
voor middaguur aanleveren informatiebeeld en voorstel politie inzet en THOR uitvragen 

opstellen voorbereidend memo voor driehoek met:
Beeld (van politie, vanuit Amsterdam en Hilversum)
Reactie 
Duiding
Advies: blijven bij verplaatsing (advies politie van vandaag bijvoegen bij memo), wel niet aanvullende 
voorschriften, of wel / niet door gaan demonstratie
Uiteindelijke doelen en uitgangspunten en voorschriften uit WOM brief opnemen en vaststellen 
Vaststellen scenario’s (aangepaste versie bijvoegen bij memo)
Voorgestelde inzet politie en gemeente 
Communicatie strategie
Herbevestigen bereikbaarheidsafspraken driehoek op donderdag

/
/
/ over communicatie strategie op basis van politie info en reactie

/

op WOM brief

en

Succes!

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Openbare Orde en Veiligheid 
Stadsplateau 1 
13e etage, Zuid
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

OO®0

@utrecht.nl>From:
Sent: Tue, 12 Apr 2022 16:00:03 +0200

@utrecht.nl>; 
@utrecht.nl>

afspraken voorbereiding Pegida voor vandaag en morgen

|@utrecht.nl>To: <
Cc: <
Subject:

Hoi en

De Wom brief staat nu in Valid Sign. Dat is stap 1. Nu vooruitkijkend moet het volgende nog gebeuren (hoop dat ik niets vergeet 
en er geen onverwachte ontwikkelingen zijn):

Dinsdag 12 april:
bellen al dan niet met politie over een uur met 

ontvangen en reactie aan horen. Lukt het vandaag niet, dan morgenochtend opnieuw. Graag terugkoppelen aan 
mij wat uitkomst is

Kijken of hij nu wel op neemt, brief heeft
en

als BM akkoord is einde dag morgen driehoek in potlood agenda plannen 
afspraak gemaakt met 

alsmede op basis daarvan voorgestelde politie inzet
heeft inhoud WOM brief gedeeld met Hilversum. Daar is demonstratie ook verplaatst naar andere locatie, nl

dat hij morgenochtend aan / meest actuele informatiebeeld oplevert,

m
Marktplein

o 
o 

o 
o 

o
o 

o 
o 

o
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Utrecht
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Gemeente Utrecht



@utrecht.nl>From:
Sent: 7 Apr 2022 15:40:32+0200

)" <1 @politie.nl>;To:
(AP Midden Nederland)@utrecht.nl>;

|@utrecht.nl>;"
|@om.nl>;<

@utrecht.nl>< <
@utrecht.nl>

Agenda en bespreekstuk ambtelijke driehoek pegida 
Bespreeknotitie (ambtelijke) driehoek 140422_RHAVW.docx 
High

Cc:
Subject:
Attachments:
Importance:

Hallo allemaal,

Bij deze een eerste concept memo ter voorbereiding op een driehoek over Pegida, op maandag, als we dat adviseren.

In dit memo hebben we een aantal aandachtspunten laten staan, zoals bv ook nadenken over wel / niet toe staan.

Vanmiddag willen we met elkaar op basis van het bijvoegde beeld vaststellen:

Wat wordt het advies aan de driehoek: 
Wel / niet doorgaan

1.

Welke voorschriften verbinden we daar aan: 
Wel/ niet verplaatsen en waarheen dan

2.

Bespreken van toegevoegde doelen en uitgangspunten.3.

Welk juridisch instrumentarium bereiden we voor en welke scenario’s werken we verder uit4.

Welke inzet achten we nodig, gebaseerd op informatiebeeld van nu, maar ook op de ervaringen van de vorige keren.5.

Hoop dat jullie momentje vinden op het memo te scannen. Anders loodsen we jullie er ter plekke door heen.

Tot straks.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Openbare Orde en Veiligheid 
Stadsplateau 1 
13e etage, Zuid
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
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Vieren wij samen*9~>0
Gemeente Utrecht
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)" <1 @politie.nl>From:
Sent: Wed, 13 Apr 2022 14:20:21 +0200

|@utrecht.nl>
RE: Akkoord: memo en scenario's extra driehoek Pegida

To:
Subject:

In het kort:

Met vriendelijke groet,

(| |)

Werkdagen: maandag t/m donderdag 07:30 - 17:00 uur
1 □I I l(5)b la uwonline.onmicrosoft.com

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is verboden. De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een 
geheimhoudingsplicht en een verschoningsrecht.

[| |@utrecht.nl]Van:
Verzonden: woensdag 13 april 2022 12:42
Aan:
Onderwerp: Akkoord: memo en scenario's extra driehoek Pegida 
Urgentie: Hoog

@om.nl>|@| >;

Goedemiddag,

Bijgaand vinden jullie de memo en bijbehorende uitgewerkte scenario’s Pegida ter voorbereiding op de extra driehoek van 
vanmiddag.
Zouden jullie hier (excuus voorde strakke deadline) voor 13:30 uur op kunnen reageren? Dan kan ik eventuele aanpassingen 
nog verwerken.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Openbare Orde en Veiligheid
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Gemeente Utrecht

-------------------------Disclaimer----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die 
van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een 
geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en 
het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en 
phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn 
vastgesteld door het Forum Standaardisatie.
Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. 
De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

The information sent in this E-mail message (including any attachments) is exclusively intended for the individual(s) 
to whom it is addressed and for the individual(s) who has/have had permission firom the recipient(s) to read this 
message.
Access by others is not permitted.
The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a confidential nature and may form part 
of the duty of confidentiality and/or the right of non-disclosure.
If you have received this E-mail message in error, please notify the sender without delay and delete the E-mail 
message (including any attachments).
In conformity with the security policy of the Police, E-mails from and to the Police are checked for viruses, spam and 
phishing and this E-mail must meet the standards of the government-imposed E-mail security as set by the 
Standardization Forum.
Any E-mail fading to meet said security policy may be blocked as a result of which it will not reach the intended 
recipiënt. The recipiënt concerned will not be notified.



@utrecht.nl>From:
Sent: 7 Apr 2022 11:50:32 +0200

|@utrecht.nl>To: <
@utrecht.nl>;

|@utrecht.nl>; 
@utrecht.nl>

Cc: <
@utrecht.nl>;

@utrecht.nl>;<J-| <
Subject:
Attachments:

Beantwoording MV DENK
MV 8 Geen Pegida voor de Ulu Moskee_def.docx

Hi

Hierbij de beantwoording van de mondelinge vragen van DENK over Pegida. Afgestemd met (CC).

Hartelijke groeten,

sr adviseur Veiligheid
T.

I@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Openbare Orde en Veiligheid

OO©0

Gemeente Utrecht

Ulrecht
Vieren wij samen.9^0
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Gevraagde beslissing
1. Instemmen met het laatste informatiebeeld

Instemmen met een aanscherping op de doelen en uitgangspunten
Kennis nemen van de reactie van de organisator op de voorgenomen Wom-voorschriften PM 

4. Instemmen met het advies voor vervolgstappen en de inzet van aanvullend juridisch 
instrumentarium:

a. Wel/niet toestaan demonstratie
b. Afhankelijk van keuze om demo wel/niet toe te staan in te stemmen met de Wom-brief 

met voorschriften
c. Inzet aanvullend juridisch instrumentarium bij toestaan/niet toestaan 

Instemmen met de uitgewerkte scenario’s PM 
Instemmen met de voorgestelde inzet door politie en gemeente 
Instemmen met de voorgestelde communicatiestrategie (pers? Raad? omwonenden?)

8. Instemmen met een mogelijke extra driehoek op maandag 11 april en het hanteren van de 
‘reguliere’ bereikbaarheidsafspraken voorde driehoek.

Ad 1) informatiebeeld

Algemeen
Online is een flyer verschenen waarin een demonstratie van Pegida wordt aangekondigd op 14 april 
bij de Ulu Camii-moskee in Utrecht. Op 6 april hebben gemeente en politie geprobeerd de organisator 
telefonisch te bereiken. Dat is niet gelukt.
Op 7 april heeft Pegida Nederland een kennisgeving gedaan voorde demonstratie op 14 april. 
Volgens de kennisgeving gaat het om een demonstratie met 25 deelnemers, van 19:00 uur - 20:00 
uur, op het “Moskeeplein voor moskee”. Het doel van de demonstratie is in de kennisgeving als volgt 
geformuleerd: “Tegen de islamisering en tradities van een fascistische ideologie”.

Uit informatie van collega’s in de steden die deze week zouden worden aangedaan blijkt dat Pegida 
daar een kennisgeving gedaan heeft voor 25 personen. In alle steden hebben zij een plek 
aangewezen gekregen buiten zicht en hoor afstand van de moskee. In Schiedam en Eindhoven is 
deze week niemand op komen dagen.

Terugblik:
Pegida deed de moskee Utrecht voor het laatst aan op:

• 4 juni 2018 BBQ bij Ulu moskee aangemeld. Locatie van de fly-over aangewezen 
als demonstratielocatie. Goed verlopen.

• 5 oktober 2018 Film bij de Ulu moskee. Na 12 minuten beëindigd als gevolg van 
verstoring openbare orde.

• 24 oktober 2018 Herkansing om film opnieuw te vertonen op het moskeeplein, is 
op aanwijzing verplaatst naar grasveld achter bureau Paardeveld (aan de singel)

• 31 oktober en 7 november: kennisgeving om te demonstreren op het plein van de 
moskee: tegen islamisering en tegen geweld door moslimgemeenschap tegen 
vrijheid van meningsuiting. INGETROKKEN

• 16 januari Moskee Zuilen, demonstratie zelf in principe rustig verlopen, maar 
nadat Pegida de demonstratielocatie had verlaten was het flink onrustig en 
hebben er vernielingen plaatsgevonden, een ravage
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Aan: de leden van de driehoek 
Van: ambtelijke driehoek voorbereiding 
Betreft: demonstratie Pegida 14 april 2022 
Versie: concept
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Ad 2) Reguliere doelen en uitgangspunten
1. Binnen de grenzen van de wet is er alle ruimte om het grondwettelijke demonstratierecht 

zo optimaal mogelijk te benutten.
2. Op grond van de in de Wom genoemde belangen kunnen aan de demonstratie 

voorschriften en beperkingen worden gesteld.
3. (Tegen)demonstraties (aangekondigd dan wel onaangekondigd) in de directe omgeving 

worden in beginsel toegestaan. Veroorzaken wanordelijkheden, blokkeren van het 
verkeer, veroorzaken gevaar voor volksgezondheid en verhinderen van politieoptreden en 
wordt niet toegestaan

4. Als voorafgaand aan de demonstratie uit informatie blijkt dat personen uit zijn op het 
veroorzaken van wanordelijkheden en/of het plegen van strafbare feiten, dan wordt zo 
mogelijk preventief opgetreden.

5. Personen die zich schuldig maken aan het veroorzaken van wanordelijkheden en/of het 
plegen van strafbare feiten, waaronder ook wordt begrepen het doen van strafbare 
uitingen, worden - als direct optreden opportuun wordt geacht - geverbaliseerd en zo 
nodig aangehouden. Het aanhouden van de verdachten blijft achterwege indien een 
aanhouding een ongewenste escalatie tot gevolg heeft dan wel tot gevolg kan hebben. In 
dat geval gebeurt de aanhouding van verdachten achteraf.

6. Optreden door gemeente (THBO/THOR) en politie is gefaseerd en kenmerkt zich door de- 
escalerend optreden.
Risicobeheersing.
De situatie wordt zo snel mogelijk teruggebracht naar normaal.

9 Persvrijheid wordt gewaarborgd
1 . Waar mogelijk treden we preventief op (bv tegen opruiing etc.), ook als dat online gebeurt.

Aanscherping doelen en uitgangspunten
Het voorstel is om de regulier vastgestelde doelen en uitgangspunten als volgt aan te vullen:
1. De locatie van de demonstratie moet ruimte bieden voor mogelijke tegendemonstratie(s). De 

directe omgeving van de moskee biedt daarvoor onvoldoende ruimte. De dichtstbijzijnde geschikte 
locatie is het Jaarbeursplein (advies van politie gevraagd)

2. De kennisgeving spreekt niet van een barbecue. Uitgangspunt is ook geen barbecue. Ook met het 
oog op gevaarzetting i.v.m. mogelijke wanordelijkheden: brandende/verhitte voorwerpen zijn dan 
(extra) gevaarlijk.

3. Met het oog op de wanordelijkheden die eerdere demonstraties van deze organisator(bij 
moskeeën) in Utrecht met zich brachten, wordt de organisator nadrukkelijk verzocht om open en 
transparant te communiceren met gemeente en politie en zich betrouwbaar te tonen bij het 
nakomen van de afspraken, het volgen van opgelegde voorschriften en beperkingen en de 
opvolging van eventuele aanwijzingen.

4. Met het oog op het voorkomen van wanordelijkheden wordt de organisator nadrukkelijk verzocht 
zich in te spannen een eigen ordedienst te organiseren en vooraf (online) met (potentiële) 
deelnemers te delen dat de organisator uitlokking niet accepteert.

Gevraagde beslissing 2: Instemmen met reguliere doelen en uitgangspunten en aanscherping

Ad 3) Mondelinge aanvulling organisator op kennisgeving
Nog geen Wom-brief tot na driehoek 11 april. Vrijdag 8 april doen gemeente en politie nieuwe poging 
tot telefonisch contact om aanvullende informatie. NB In zijn kennisgeving zegt organisator expliciet 
niet open te staan voor contact met de gemeente of van zins te zijn eventuele aanwijzingen als 
verplaatsing of verbod op te volgen.

Ad 4) Wel/niet toestaan demonstratie en bijbehorend juridisch instrumentarium
Op basis hiervan kan de vraag worden gesteld of de demonstratie - in combinatie met het laatste 
informatiebeeld van de politie - voldoende waarborgen veilig en ordelijk kan plaatsvinden.
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We zien drie mogelijkheden ten aanzien van het wel/niet toestaan van de demonstratie
1) Toe te staan conform met voorschriften/beperkingen naar voorbeeld van een eerdere Wom- 

brief.
2) Toe te staan met nog aanvullende voorschriften/beperkingen.
3) Niet toe te staan vanwege (vrees voor) dreigende wanordelijkheden. Advies is dan om de 

demonstratie te verbieden en voor te bereiden op het scenario dat de demonstranten (deels) 
toch in Utrecht komen, met een risico op wanordelijkheden.

Gelet op:
Dat zich bij eerdere demonstraties van Pegida (bij moskeeën) in Utrecht en elders in 
Nederland vaker ernstige wanordelijkheden hebben voorgedaan
Dat de organisator zich voor gemeente en politie onbereikbaar toont voor nader overleg en 
nadere afspraken
Dat er momenteel geen concrete informatie is over mogelijke wanordelijkheden of 
tegendemo’s

Is het advies van de ambtelijke driehoek om de demonstratie: 
toe te staan onder voorschriften/beperkingen [locatie]
En om
bij een gewijzigd informatiebeeld opnieuw alle betrokken belangen in te betrekken in de 
overweging of de demonstratie veilig en ordelijk plaats kan vinden, of moet worden verboden 
om redenen in verband met (de vrees voor) wanordelijkheden, de volksgezondheid, of het 
verkeer.

Alternatief is de demonstratie te verbieden. Hierop adviseren wij vooralsnog negatief, omdat we 
onvoldoende informatie om een verbod te onderbouwen. Hierbij is van belang:

dat de feitelijke en juridische onderbouwing van het besluit, rekening houdend met het 
mogelijk ontbreken van concrete informatie over mogelijke wanordelijkheden. De inschatting 
van onze juristen is in dat geval dat het besluit waarschijnlijk geen stand houdt bij de rechter, 
dat ook na een verbod waarschijnlijk personen naar Utrecht zullen afreizen om deel te nemen 
aan de (verboden) demonstratie. Dan geldt wel dat laagdrempelig kan worden opgetreden 
(voordat grote groepen ontstaan).
dat de betrokken organisator in het (recente) verleden in verschillende steden in Nederland 
heeft laten zien zich niet veel aan te trekken van een demonstratieverbod.

WOM brief
volgt na driehoeksoverleg 11-4.

Gevraagde beslissing 4:
a) Bespreken van het advies om de demonstratie op basis van actueel informatiebeeld en
mogelijke mondelinge aanvulling door organisator.

B) Afhankelijk van keuze om demo wel/niet toe te staan in te stemmen met genoemde
voorschriften/beperkingen

3



Aanvullend juridisch instrumentarium
Indien u besluit om de demonstratie niet toe te staan is het advies om aanvullende juridische middelen 
in te zetten ter voorkoming van wanordelijkheden. Het gaat hierbij om:

Maximaal inzetten op preventief optreden (vervolgen opruiing, online gebiedsverboden, 
gebiedsverboden). Dit vergt in veel gevallen een bestuurlijke rapportage van de politie ter 
onderbouwing van deze maatregelen;
Afhankelijk van informatie dat personen toch afreizen naar Utrecht met doel om deel te nemen 
aan de verboden demonstratie en/of om wanordelijkheden te plegen:

o Voorbereiding noodbevel (groepen personen) en noodverordening (gebieden)
Let op: noodverordening dient vooraf gepubliceerd te worden en een afschrift dient te 
worden verstuurd aan de gemeenteraad en CdK.

Gevraagde beslissing 4: Instemmen met het advies voor de inzet van aanvullend juridisch
instrumentarium zoals een noodbevel, mocht de situatie toch onverhoopt escaleren.

Ad 5) lijn van optreden, met name gericht op de inzet van kwaliteitsgroepen zoals ME, 
handhaving verordening/bevelen/gebiedsverboden.

De AC politie geeft ter vergadering een mondelinge toelichting over de wijze van (gefaseerd) optreden 
en de inzet van specifieke kwaliteitsgroepen.

Ad 5) scenario’s
U treft de uitgewerkte scenario’s aan als bijlage X en X. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen:

1) Scenario’s die uitgaan van doorgaan demonstratie (met voorschriften/beperkingen) (bijlage X);
2) Scenario’s voor de situatie van een verbod (scenario X).

In de scenario’s is een aantal bespreekpunten opgenomen (geel gemarkeerd).

Ad 6) inzet door politie en gemeente 
Politie

Gemeente

Ad 7. Communicatiestrategie 
NTB

Ad 8) vervolgdriehoek en afspraken bereikbaarheid op de dag zelf
Mogelijk een extra driehoek op maandag afhankelijk van ontwikkelingen in het informatiebeeld. 
Voorstel is om op basis van het huidige infobeeld de reguliere bereikbaarheidsafspraken voorde 
driehoek aan te houden. Er wordt een teams klaargezet en sitraps worden gedeeld via de signal-app.
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)" <1 @politie.nl>From:
Sent: Wed, 13 Apr 2022 15:21:16 +0200

|@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>To: <
)" <1 |@politie.nl>

220413 Bestuurlijke rapportage demontratie Pegida.doc 
220413 Bestuurlijke rapportage demontratie Pegida.doc

Cc:
Subject:
Attachments:

Goedemiddag /

Bijgaand de BR over de demo van Pegida.

Reiken jullie die (zo nodig) aan bij de burgemeester?

Op de laatste pagina een kaartje van de exacte locatie de wij adviseren.
Op een eerdere versie was die niet onder de bomen, maar korter bij het restaurant gesitueerd.

Wij markeren die locatie met linten morgen.

Misschien goed om dat nog aan te laten weten.

Vriendelijke groet,

-------------------------Disclaimer----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die 
van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een 
geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en 
het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en 
phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn 
vastgesteld door het Forum Standaardisatie.
Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. 
De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

The information sent in this E-mail message (including any attachments) is exclusively intended for the individual(s) 
to whom it is addressed and for the individual(s) who has/have had permission from the recipient(s) to read this 
message.
Access by others is not permitted.
The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a confidential nature and may form part 
of the duty of confidentiality and/or the right of non-disclosure.
If you have received this E-mail message in error, please notify the sender without delay and delete the E-mail 
message (including any attachments).
In conformity with the security policy of the
phishing and this E-mail must meet the standards of the government-imposed E-mail security as set by the 
Standardization Forum.
Any E-mail fading to meet said security policy may be blocked as a result of which it will not reach the intended 
recipiënt. The recipiënt concerned will not be notified.

|-mails from and to the Police are checked for viruses, spam and
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Amsterdam, 11 april 2022

Geachte bestuurders,

Vlak voor het begin van de ramadan, ontving een aantal Amsterdamse moskeeën 

kwetsende en beledigende post, waarin onder meer de islam als fascistisch en 

terroristisch wordt weggezet. De brief werd breed verspreid door heel het land. De 

impact van de inhoud op de islamitische gemeenschap is groot. We leven met u mee.

Ik weet dat meerdere moskeeën hiervan aangifte hebben gedaan bij de politie. En 

ook al zou (opnieuw) blijken dat het hier niet gaat om een strafbaar feit, moet u dat 
vooral toch blijven doen. Alleen dan is het voor de politie en voor ons als bestuur 

mogelijk zicht te houden op ongewenste, bedreigende en potentieel ontwrichtende 

ontwikkelingen en is het mogelijk voor ons daarover te uiten of er tegen op te treden.

Naast de kwetsende post is voor dinsdag 12 april 2022 om 19:00 uur een 

demonstratie aangekondigd door Pegida-Nederland voor moskee El Tawheed. 
Pegida Nederland ontvangt vandaag van mij een zogenoemde WOM-brief, waarin ik 

aangeef dat ze niet voor de moskee mogen zijn, maar dat ze worden verwezen naar 

een andere locatie.

De reden hiervoor is de vrees voor wanordelijkheden gecombineerd met de krappe 

straat waarin de moskee ligt. Daardoor kan de demonstratie niet goed beschermd 

worden. Ook is er sprake van botsende grondrechten, namelijk het recht op 

demonstratie en vrijheid van meningsuiting versus het recht op (ongestoorde) 

geloofsbelijdenis. De Amsterdamse politie staat hierover in nauw contact met het 
moskeebestuur.

Ik wens u verder een vredige en ongestoorde ramadan toe.

Met vriendelijke groet,

Femke Halsema, burgemeester



From:
Sent: Thu, 14 Apr 2022 08:52:14 +0200

@utrecht.nl>;" 
@om.nl>;

To:
@politie.nl>;< <

@politie.nl>
@utrecht.nl>; 

@utrecht.nl>
Cc: <

|@utrecht.nl>;< <
Subject:
Attachments:

Brief: Demonstratie 14 april 2022 
Brief demonstratie Pegida 14-4-2022.pdf

Goedemorgen,

Hij is uit.

Groeten,

Van: OOV Officemanagement <secretariaatveiligheid@utrecht.nl> 
Verzonden: donderdag 14 april 2022 08:50
Aan:
Onderwerp: Demonstratie 14 april 2022

Geachte

Hierbij ontvangt u een brief inzake uw demonstratie van vandaag.

Met vriendelijke groet,

|@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Openbare Orde en Veiligheid 
Stadsplateau 1 
13e etage Zuid
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

utrecht■jJj

Vieren wij samen.900
Gemeente Utrecht
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Openbare Orde en Veiligheid
Cluster Veiligheid 2
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 14 030
www.utrecht.nl/

raltra\V0

Gemeente Utrecht

|@pegidanederland.com

Behandeld door Afdeling OOV Datum 13 april 2022 
9949654Doorkiesnummer Ons kenmerk 

OnderwerpE-mail secretariaatveiligheid@utrecht.nl Uw demonstratie van 14 april a.s.
Bijlage(n) 
Uw kenmerk Verzonden 14 april 2022
Uw brief van

Geachte

Op 12 april jl. heb ik u een brief gestuurd met daarin de voorschriften voor uw demonstratie op 14 april 
a.s. In deze brief heb ik onder meer als voorschrift gesteld dat uw demonstratie enkel mag 
plaatsvinden op het Paardenveld. Op 13 april heeft u contact gehad met politie en één van mijn 
medewerkers. In dit gesprek heeft u aangegeven dat u de voorgeschreven locatie onacceptabel vindt. 
U heeft zich niet uitgesproken over of u wel of niet naar Utrecht komt en welke maatregelen u treft 
voor een veilig en ordelijk verloop van uw demonstratie.

Om die reden wil ik, na afstemming met de driehoek, u er met dit schrijven nogmaals nadrukkelijk op 
wijzen dat uw demonstratie enkel wordt toegestaan op de voorgeschreven locatie. Indien u toch op 
een andere locatie, zoals het Moskeeplein, demonstreert, zal handhavend worden opgetreden. 
Handelen in strijd met de voorschriften brengt een ernstig risico voorde openbare orde met zich mee 
voor u, uw mededemonstranten, de omgeving en omstanders. Dit vind ik onacceptabel. U bent zelf 
verantwoordelijk voor uw demonstratie en een veilig en onverstoord verloop hiervan.

Indien uw handelen leidt tot schade en/of wanordelijkheden, zult u hiervoor aansprakelijk worden 
gesteld.

Hoogachtend,
De burgemeester van Utrecht,

Sharon A.M. Dijksma
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Openbare Orde en Veiligheid
Cluster Veiligheid 2
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 14 030
www.utrecht.nl/

jiL\v

Gemeente Utrecht

Behandeld door Afdeling OOV 
030 - 28 60000
secretariaatveiligheid@utrecht.nl

Datum 13 april 2022 
9949654Doorkiesnummer Ons kenmerk 

OnderwerpE-mail Uw demonstratie van 14 april a.s.
Bijlage(n) 
Uw kenmerk Verzonden 14 april 2022
Uw brief van

Geachte

Op 12 april jl. heb ik u een brief gestuurd met daarin de voorschriften voor uw demonstratie op 14 april 
a.s. In deze brief heb ik onder meer als voorschrift gesteld dat uw demonstratie enkel mag 
plaatsvinden op het Paardenveld. Op 13 april heeft u contact gehad met politie en één van mijn 
medewerkers. In dit gesprek heeft u aangegeven dat u de voorgeschreven locatie onacceptabel vindt. 
U heeft zich niet uitgesproken over of u wel of niet naar Utrecht komt en welke maatregelen u treft 
voor een veilig en ordelijk verloop van uw demonstratie.

Om die reden wil ik, na afstemming met de driehoek, u er met dit schrijven nogmaals nadrukkelijk op 
wijzen dat uw demonstratie enkel wordt toegestaan op de voorgeschreven locatie. Indien u toch op 
een andere locatie, zoals het Moskeeplein, demonstreert, zal handhavend worden opgetreden. 
Handelen in strijd met de voorschriften brengt een ernstig risico voorde openbare orde met zich mee 
voor u, uw mededemonstranten, de omgeving en omstanders. Dit vind ik onacceptabel. U bent zelf 
verantwoordelijk voor uw demonstratie en een veilig en onverstoord verloop hiervan.

Indien uw handelen leidt tot schade en/of wanordelijkheden, zult u hiervoor aansprakelijk worden 
gesteld.

Hoogachtend,
De burgemeester van Utrecht,

Sharon A.M. Dijksma
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From:
Sent: Wed, 13 Apr 2022 17:20:43 +0200

"OOV Officemanagement" <secretariaatveiligheid@utrecht.nl>
@utrecht.nl>;

To:
@utrecht.nl>Cc: <

Subject:
Attachments:
Importance:

Brief demonstratie Pegida
Brief demonstratie Pegida 14-4-2022.docx
High

Goedemiddag,

Zouden jullie morgenochtend (donderdag) deze brief ter ondertekening voor willen leggen aan de burgemeester? De brief moet 
morgenochtend ook verstuurd worden, dus als deze voorrang mag hebben, heel graag!
Mag ik misschien een seintje als deze in Valid Sign hangt? Dan kunnen we het ook even onder de aandacht van de 
burgemeester brengen.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Openbare Orde en Veiligheid

OO®0
utrecht

Vieren wij samen*900
Gemeente Utrecht
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From:
Sent: Wed, 13 Apr 2022 16:32:29 +0200

@om.nl>; M l| @ po litie.nl lilTo:
@politie.nl>; @utrecht.nl>;"< <

@politie.nl>
@utrecht.nl>Cc: <

Subject:
Attachments:
Importance:

Brief Pegida,
Conceptbrief Pegida 14-4-2022.docx
High

Goedemiddag,

Willen jullie nog even meelezen met de brief (datum moet nog aangepast worden). Bellen met suggesties mag ook.

Wil hem het liefst vandaag afronden, dus hoor graag jullie reactie.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Openbare Orde en Veiligheid

GOCKD
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Gemeente Utrecht
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)" <1 @politie.nl>From:
Sent: Tue, 12 Apr 2022 15:00:05 +0200

@utrecht.nl>;To:
@utrecht.nl>; @1< < >

@utrecht.nl>; @utrecht.nl>Cc:
Subject:
Attachments:
22_2AVW politie.docx

RE: concept wom brief pegida
220412 Locatievoorstel manifestatie Pegida 14-04-22.docx, CONCEPT-Wom-brief Pegida 14-4-

Goedemiddag (e.a.)

Bijgaand de Wom brief retour.
Hier en daar nog een paar kleine verbeteringen aangebracht en de locatie ingevoegd.

Tevens de memo over die locatie bijgevoegd.

Succes!

Het informatiebeeld is t.o.v. gisteren nauwelijks gewijzigd. benoemd op Facebook het artikel in AD.

Met vriendelijke groet,

(| |)

Werkdagen: maandag t/m donderdag 07:30 - 17:00 uur

I □I I l(5)b la uwonline.onmicrosoft.com

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is verboden. De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een 
geheimhoudingsplicht en een verschoningsrecht.

[| @utrecht.nl]Van:
Verzonden: dinsdag 12 april 2022 14:05
Aan:
Midden Nederland)'

)<l (AP@utrecht.nl>; |@|< >;
|@| >

@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>CC: <
Onderwerp: concept wom brief pegida 
Urgentie: Hoog

Allen,

Hoewel we nog wachten op de informatie van politie over de nieuwe locatie bij deze alvast de concept WOM brief die we einde 
middag willen versturen.

willen jullie hem nog een keer door nemen? Dan graag reactie voor 1515 uur 
weetje of nieuwe locatie met afbeelding en onderbouwing zo volgt?

Voornemen is de brief tegen 16.00 uur uiterlijk te versturen.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
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-------------------------Disclaimer----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die 
van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een 
geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en 
het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en 
phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn 
vastgesteld door het Forum Standaardisatie.
Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. 
De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

The information sent in this E-mail message (including any attachments) is exclusively intended for the individual(s) 
to whom it is addressed and for the individual(s) who has/have had permission firom the recipient(s) to read this 
message.
Access by others is not permitted.
The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a confidential nature and may form part 
of the duty of confidentiality and/or the right of non-disclosure.
If you have received this E-mail message in error, please notify the sender without delay and delete the E-mail 
message (including any attachments).
In conformity with the security policy of the Police, E-mails from and to the Police are checked for viruses, spam and 
phishing and this E-mail must meet the standards of the government-imposed E-mail security as set by the 
Standardization Forum.
Any E-mail fading to meet said security policy may be blocked as a result of which it will not reach the intended 
recipiënt. The recipiënt concerned will not be notified.
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Pegida Nederland 
 

 
 

 

 

Datum:                                       11 april 2022 

Onderwerp:                              Uw demonstratie 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

Geachte , 

 

De politie van Amsterdam heeft mij geïnformeerd over het voornemen van Pegida Nederland om 

op dinsdag 12 april, met 25 personen van 19.00 tot 20.00 uur, statisch (stilstaand) voor de ingang 

van de El Tawheed Moskee te demonstreren. Volgens de politie geeft u aan dat het doel van uw 

demonstratie is te ‘demonstreren tegen de islamisering en tradities van een fascistische ideologie’. 

Hierbij wilt u gebruik maken van een auto met aanhanger en versterkte geluidsinstallatie en 

spandoeken. 

 

U heeft deze informatie per whatsapp met de politie gedeeld op 7 april, en per kennisgeving op 8 

april. Op sociale media heeft u een flyer verspreid waarop u vermeld een ‘BBQ tour Ramadan 

2022’ te organiseren, waarbij u naast de El Tawheed Moskee in Amsterdam, verschillende 

moskeeën in gemeenten in Nederland vermeld.  

 

Het demonstratierecht biedt u de mogelijkheid ieder onderwerp te adresseren. Dit is een 

grondrecht en als burgemeester zet ik mij in dat te beschermen. Naast de grondwettelijke vrijheid 

van betogen zijn hier ook de grondwettelijke vrijheid om een geloof te belijden en de vrijheid om 

gevrijwaard van angst te mogen wonen en leven, aan de orde. Het staat elke Amsterdammer 

immers vrij om te geloven en ongestoord een avondgebed bij te wonen. Bovenal moeten 

bewoners zich te allen tijde vrij en veilig kunnen voelen, zeker in hun directe woonomgeving. Met 

uw voornemen om in de avond tijdens de Ramadan uw demonstratie te houden, botsen deze 

vrijheden met elkaar en dien ik op basis van de wet samen met politie en het Openbaar Ministerie 

tot een afweging te komen. 

 

Uw flyer suggereert dat u voor de deur van de Moskee wilt barbecueën. In het verleden heeft u 

vergelijkbare voornemens geuit, onder meer tot barbecueën met varkensvlees. Om 19.00 uur start 

het avondgebed in de Moskee. U weet, net als ik, dat uw demonstratie juist vanwege de vorm en 

de timing tijdens een heilig feest heftige reacties kan opwekken en naar inschatting van de politie 

zelfs tot openbare ordeverstoringen kan leiden. Een demonstratie mag provoceren, maar als 

burgemeester is het ook mijn verantwoordelijkheid om de openbare orde te beschermen.  

De verwachting is dat ondanks politie-inzet uw demonstratie op dat specifieke moment voor de 

deur van de Moskee, midden in een woonwijk, in een smalle straat, met provocerende uitingen en 

versterkt geluid kan leiden tot heftige reacties, gewelddadige confrontaties en wanordelijkheden. 
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Deze vrees voor wanordelijkheden volgt bovendien uit ervaringen met vergelijkbare 

demonstraties1. 

 

De aangegeven locatie stelt de orde handhavende diensten bovendien slecht in staat om uw 

demonstratie te beschermen. De politie adviseert mij daarnaast om het gebruik van open vuur of 

gas, een elektrische barbecue of een andere warmtebron op de door u opgegeven 

demonstratielocatie niet toe te staan, omdat open vuur in het geval van confrontatie, escalatie en 

wanordelijkheden risico’s met zich mee brengt voor de veiligheid en gezondheid van het publiek, 

maar ook voor die van de deelnemers aan de demonstratie, tegenstanders en orde handhavende 

diensten.2 

 

Ik laat ook zwaar wegen dat u uw actie op sociale media breed kenbaar maakt maar dat u slechts 

sporadisch bereikbaar bent voor de politie, waardoor wij niet goed in staat worden gesteld om 

afspraken met u te maken over uw demonstratie en eventuele bescherming. U bent zelf primair 

verantwoordelijk voor het ordelijk verloop van uw demonstratie.    

Om deze redenen schrijf ik u voor dat uw demonstratie kan plaatsvinden in het door u gewenste 

stadsdeel, maar niet midden in een woonwijk. U mag conform de door u opgegeven tijden, van 

19.00 tot 20.00 uur, statisch demonstreren in het nabijgelegen Erasmuspark waar de openbare 

orde beter te handhaven is en uw demonstratie beter beschermd kan worden. Hier mag u 

desgewenst ook gebruik maken van een barbecue. Op bijgevoegde kaart wordt deze locatie nader 

gespecificeerd. 

 

Vrijheid van meningsuiting, gelijkheidsbeginsel en beschermingsbeginsel  

Het grondrecht om te demonstreren mag niet misbruikt worden om strafbare gedragingen te 

plegen, strafbare uitingen te doen en/of de openbare orde te verstoren. Ook wordt beknotting van 

de persvrijheid in Amsterdam niet getolereerd. Dit geldt uiteraard ook voor alle andere strafbare 

feiten zoals het oproepen tot geweld en het doen van beledigende of discriminerende uitingen of 

spreekkoren. Hier wordt direct en zichtbaar op gehandhaafd op gezag van de Officier van Justitie. 

Als de vrijheid van meningsuiting botst met het recht om vrij te zijn van vrees voor discriminatie, 

haat zaaien of geweld, dan geeft die laatste vrijheid in Amsterdam de doorslag.  

 

Tegengeluiden worden toegestaan; een fysieke confrontatie niet 

In het verleden hebben demonstraties van Pegida, in Amsterdam en daarbuiten, stelselmatig tot 

een tegengeluid geleid. Een tegendemonstratie wordt in de nabijheid van uw demonstratie in 

beginsel toegestaan. De driehoek duldt echter geen fysieke confrontatie en neemt indien nodig 

maatregelen om uw demonstratie te beschermen.  

 

 

Bovenstaande voorschriften stel ik op grond van artikel 5 van de Wet openbare manifestaties. 

Amsterdam staat voor het grondrecht van de vrijheid van meningsuiting en het recht om te 

demonstreren. Maar deze rechten gaan wel samen met verantwoordelijkheden. Ik verwacht dan 

 
1 Vergelijk onder meer Rechtbank Den Haag 27 december 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:14172. 
2 In haar uitspraak van 17 maart 2022 (zaaknummer SHE 20/3070BESLUV288) stelt de Rechtbank Oost-

Brabant bovendien dat het gebruik maken van de barbecue (of andere warmtebron) niet gezien kan 

worden als de inhoud van de betoging, maar als de wijze waarop de inhoud wordt gepresenteerd. 
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ook dat u en uw ordedienst alles in het werk stellen de demonstratie ordelijk te laten verlopen en 

dat u al de deelnemers aan uw demonstratie op de hoogte stelt van gestelde grenzen. Als blijkt dat 

aan bovenstaande voorschriften niet wordt voldaan, strafbare feiten worden gepleegd en/of 

wanordelijkheden plaatsvinden of dreigen plaats te vinden, dan kan ik de demonstratie laten 

beëindigen maar ook individuen en groepen laten verplaatsen. De hierboven gestelde grenzen 

worden direct en zichtbaar gehandhaafd zodat degene die beschermd moet worden voelt dat hij 

beschermd wordt en zodat degene die rechten schendt weet dat hij over een grens gaat.  

 

Hoogachtend,   
 
 
 
Femke Halsema 
Burgemeester van Amsterdam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bent u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij 
de Gemeente Amsterdam. Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres bevatten, de datum, een omschrijving van het 
besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het is wenselijk tevens een afschrift van dit besluit mee 
te zenden. Het bezwaarschrift moet u sturen naar: de gemeente Amsterdam, Amstel 1, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.  
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Behandeld door Afdeling OOV Datum 12 april 2022 
9949654Doorkiesnummer Ons kenmerk 

OnderwerpE-mail secretariaatveiligheid@utrecht.nl Uw demonstratie van 14 april a.s.
Bijlage(n) 
Uw kenmerk Verzonden 14 april 2022
Uw brief van

Geachte

Op 12 april jl. heb ik u een brief gestuurd met daarin de voorschriften voor uw demonstratie op 14 april 
a.s. In deze brief heb ik onder meer als voorschrift gesteld dat uw demonstratie enkel mag 
plaatsvinden op het Paardenveld. Op 13 april heeft u contact gehad met politie en één van mijn 
medewerkers. In dit gesprek heeft u aangegeven dat u de voorgeschreven locatie onacceptabel vindt. 
U heeft zich niet uitgesproken over of u wel of niet naar Utrecht komt en welke maatregelen u treft 
over een veilig en ordelijk verloop van uw demonstratie.

Om die reden wil ik, na afstemming met de driehoek, u er met dit schrijven nogmaals nadrukkelijk op 
wijzen dat uw demonstratie enkel wordt toegestaan op de voorgeschreven locatie. Indien u toch op 
een andere locatie, zoals het moskeeplein, demonstreert, zult u worden aangehouden en vervolgd. 
Handelen in strijd met de voorschriften brengt een ernstig risico voorde openbare met zich mee. Voor 
u, mededemonstranten, de omgeving en omstanders. Dit vind ik onacceptabel. U bent zelf 
verantwoordelijk voor uw eigen demonstratie en een veilig en onverstoord verloop hiervan.

Indien uw handelen leidt tot schade en/of wanordelijkheden, zult u hiervoor aansprakelijk worden 
gesteld.

Hoogachtend,
De burgemeester van Utrecht,

Sharon A.M. Dijksma
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