
de kennisgeving van de organisator van de manifestatie 
het bewijs van ontvangst als verzonden naar de organisator
enig afschrift van beperkingen/voorschriften/aanwijzingen die aan de manifestatie zijn verbonden 
enig afschrift van beperkingen/voorschriften/aanwijzingen die tijdens het verloop van de manifestatie 
zijn gecommuniceerd
enig afschrift van beperkingen/voorschriften/aanwijzingen die zijn gesteld aan tegendemonstraties 
enige notulen van enig overleg dat rondom deze manifestatie heeft plaatsgevonden 
enig document met beleidsuitgangspunten (tolerantiegrenzen etc.) rondom deze manifestatie, of 
manifestaties met een soortgelijk risicoprofiel 
enige sfeerrapportages

9. enige communicatie die heeft plaatsgevonden met andere gemeentes waar deze organisator ook 
manifistaties had gemeld

Verder kunt u denken aan: journaals, evaluaties, draaiboeken, richtlijnen, observatierapporten, PID/RID 
rapportages, verstrekkingrapporten en proces-verbalen. Maar u kunt ook denken aan de volgen de 
documenten: notulen, verslagen, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties (bvwhatsapp of 
andere messengerdiensten), interne communicatie (zowel e-mail), incidentmeldingen, mutaties, 
geluidsopnamen, videobeelden, foto’s, speciale databestanden, registraties en andere documenten.

Deze opsomming dient niet te worden gezien als limitatief.

Mochten uw zoekopdrachten een groot aantal documenten opleveren waarvan u niet zeker weet of deze 
relevant zijn kunt u mij natuurlijk, alvorens over te gaan tot anonimseren/redigeren, een inventarislijst 
toesturen zodat ik een keuze kan maken welke documenten voor mijn doeleinden relevant zijn, om u 
zodanig in uw werkzaamheden te ontlasten.

Afsluitend verzoek ik u expliciet om verdere communicatie omtrent dit verzoek digitaal te laten verlopen per 
e-mail. Ik wens nadrukkelijk geen stukken per post te ontvangen.

Daar waar ik verzoek om digitale openbaarmaking ontbreekt enige noodzaak om leges in rekening te 
brengen voor het verstrekken van kopieën.

Uitkijkend naar uw bevestiging van ontvangst bij voorbaat hartelijk dank.

Hoogachtend,
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l5 APR 2022
Datum: 19.04.2022

Betreft: Wob-verzoek Demonstratie Pegida

Geachte heer, mevrouw,

Op 14.04.2022 zou Pegida een demonstratie zou organiseren. Met een beroep op de Wet openbaarheid 
van bestuur (Wob) verzoek ik u om digitale openbaarmaking van alle documenten in uw bezit omtrent deze 
aangelegenheid.

Daarbij kan worden gedacht aan:
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