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De heer A. Graaff per e-mail:
nieuwswo2@yahoo.com
i.a.a. politie

Datum
3 september 2021
Uw kenmerk
Doorkiesnummer

E-mail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Postadres
Postbus 90155
5000 LH Tilburg

Geachte heer Graaff,
Op 29 augustus heeft u een persbericht toegestuurd aan mij met daarin uw aankondiging van een
manifestatie aanstaande zondag op 5 september in de xxxxxxxxxx te Tilburg tussen 14 en 15u.
Aangezien deze aankondiging in een persbericht was vervat, is deze niet direct als zodanig herkend en is
deze pas 31 augustus opgepakt. Op dat moment was er al telefonisch contact geweest met u.
Op 31 augustus is er telefonisch contact geweest tussen mijn adviseur openbare orde en veiligheid en u.
Daarin heeft u een toelichting gegeven. U bent voornemens met circa 2 a 20 personen te gaan
demonstreren ter hoogte van een woning in de xxxxxxxxxx cq bij xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Op dit adres
woont een persoon die u aanduidt als nazihandelaar, gewetenloze geldwolf en u geeft aan dat
antifascisten uit andere provincies mee zullen demonstreren. In het gesprek kwam naar voren dat u met
een megafoon een toespraak wil houden en dat de deelnemers onderling afstand zullen houden.
Vervolgens is gesproken over het gegeven dat de beoogde locatie een woning in een woonwijk betreft.
Daarop gaf u in eerste instantie aan dat niet te weten, vervolgens gaf u aan dat blijkens Google Maps er
geen bordje aan de gevel hangt dat het om een handelaar gaat en ten slotte dat dit ‘boontje om zijn
loontje’ zou zijn. Dit nadat aan u is voorgehouden of u zich kunt voorstellen dat een manifestatie bij een
woning als inbreuk op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer beschouwd kan worden en de
vraag of een andere locatie overwogen kan worden. Ook is gevraagd waarom u niet bij de beurs gaat
demonstreren, maar deze is te ver weg in de tijd en u wenst het ijzer te smeden nu het heet is. Nadat is
gebleken dat een andere locatie niet in de rede leek te liggen, is aangegeven dat er mogelijk een
negatief advies volgt en dat er nog een formele reactie volgt.
Naar aanleiding van dit telefoongesprek heeft u opnieuw een persbericht uitgebracht waarin u de naam
van mijn ambtenaar noemt en aangeeft dat de manifestatie geweigerd zou zijn door hem. Ook is een
foto van de woning aan de xxxxxxxxxx bijgevoegd. Over deze handelswijze met het vermelden van een
naam van een van mijn ambtenaren ben ik ontstemd.
Beoordeling
Het betreft hier een samenkomst op een openbare plaats in de zin van de Wet openbare manifestaties
en de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Tilburg.
Mijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden richten zich op de openbare orde, veiligheid en
gezondheid van de deelnemers aan de manifestatie, de burgers en bezoekers van de gemeente Tilburg.
Ik kan naar aanleiding van een kennisgeving voorschriften stellen ter bescherming van de gezondheid, in
het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

xxxxxxxxxxx
Fax
xxxxxxxxxxxx
Bezoekadres
Stadhuisplein 130

Gelet op de artikelen 2 en 5 van de Wet openbare manifestaties maak ik gebruik van mijn bevoegdheid
om beperkingen en voorschriften te stellen. Het wordt niet toegestaan om in de xxxxxxxxxx en de
(direct) aanliggende (zij)straten (xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx en
xxxxxxxxxxxxxxxx) te demonstreren. Als locatie voor uw manifestatie wijs ik het nabijgelegen Westerpark
aan. Als bijlage bij dit besluit gaat een kaartje met daarop het park aangeduid.
Deze beperking in locatie is gelegen in de vrees voor wanordelijkheden. Deze vrees is erin gelegen dat
deze manifestatie zich richt op een woning in een woonwijk. Hiermee wordt de persoon op wie u de
manifestatie richt onevenredig gehinderd in zijn vrijheid om ongestoord gebruikt te maken van het
eveneens aan hem toekomende grondrecht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Daarbij
betrek ik de uitingen die gedaan worden zoals gewetenloze geldwolf, nazihandelaar, boontje komt om
zijn loontje en uw verwijzing dat antifascisten deel gaan nemen van de manifestatie. Dit beschouw ik als
intimiderend en verdergaand dan enige overlast die gepaard mag gaan met een manifestatie. Eveneens
speelt hierin mee dat de activiteiten waartegen u ageert digitaal plaatsvinden (webshop) en/of via
beurzen elders – waarbij dus ook manifestaties gehouden kunnen worden - en niet vanuit de woning. De
relatie met de woning is administratief van aard.
Verder verbind ik de volgende voorschriften en beperkingen aan de manifestatie:
1. De organisatie, de contactpersoon op de kennisgeving, is op de dag van de manifestatie continu
telefonisch bereikbaar tussen 12:00 en 17:00 uur op het telefoonnummer zoals opgenomen in
uw persbericht , xxxxxxxxxx.
2. De demonstratie is statisch van aard en zal plaatsvinden in het Westerpark (locatie is aangeduid
op het bijgevoegde kaartje) tussen 14:00 en 15:00 uur op zondag 5 september 2021.
3. U verwacht tussen de 2 en 20 bezoekers. In mijn besluit neem ik als richtpunt het door u
aangegeven aantal en verwacht ik ook dat u daar adequate maatregelen op treft.
4. De organisatie draagt zorg voor een herkenbare ordedienst van 10% van het aantal
deelnemers.
5. De deelnemers houden te allen tijde 1,5 meter afstand tot de dichtstbijzijnde persoon.
6. De organisatie spreekt deelnemers aan op de geldende coronaregels voorafgaand, tijdens en na
afloop van de manifestatie.
7. U dient de locatie achter te laten zoals deze ’s middags is opgeleverd. U bent zelf
verantwoordelijk voor de afvoer van afval. Indien na afloop schade wordt vastgesteld of afval
achterblijft kunnen de kosten hiervoor verhaald worden op de organisator. U kunt voor het
afval bijvoorbeeld contact op te nemen met het BAT, afdeling Bedrijven.
8. De voorgenomen activiteiten mogen geen gevaar of onnodige hinder opleveren voor
voetgangers, omwonenden en fietsers. Woningen, winkels en bedrijven mogen in de toegang
niet belemmerd worden.
9. Drukwerk dat uitgereikt wordt en dat ter plaatse wordt weggeworpen dient direct verwijderd
te worden door de organisatie.
10. Het gebruik of bezit van alcohol wordt niet toegestaan.
11. Als gebruik wordt gemaakt van geluidsversterking, dient u een zodanig niveau te hanteren dat
het voor alle aanwezigen goed is te horen. U dient te voorkomen dat personen naar het geluid
toe bewegen om het goed te kunnen horen en daarmee de anderhalve meter niet in acht
nemen.
12. De organisatie zorgt ervoor dat er altijd vrije doorgang beschikbaar is voor hulpdiensten.
13. In geval van (dreigende) wanordelijkheden alarmeert de organisatie de politie.
14. Eventuele aanwijzingen en/of bevelen van de politie en/of andere betrokken instanties van de
gemeenten dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd..

Ter informatie
De volgende gezondheidsadviezen voor deelnemers zijn van belang; hanteer hoest- en handhygiëne,
wees na de demonstratie alert op klachten, als je na een demonstratie klachten krijgt, blijf dan thuis en
maak zo snel mogelijk een afspraak bij de GGD om je te laten testen. Meld daarbij dat je hebt
deelgenomen aan een demonstratie.
Verder is de politie de opdracht gegeven toe te zien op de beperking om niet op de beoogde locatie te
mogen demonstreren. Het overtreden van de voorschriften en beperkingen van dit besluit is strafbaar
gesteld in artikel 11 van de Wet openbare manifestaties.
Hoogachtend,

drs. Th.L.N. Weterings
burgemeester van Tilburg

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. U kunt uw bezwaar sturen
naar Postbus 90155, 5000 LH Tilburg. U kunt ook online bezwaar maken via de website www.tilburg.nl, zoeken op "bezwaar" (u kunt
inloggen met uw Digid). In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:
Uw naam en adresgegevens;
datum waarop u het bezwaarschrift indient;
een omschrijving of een kopie van het besluit waar u het niet mee eens bent;
de redenen van het bezwaar;
uw handtekening. Verstuurt u het bezwaarschrift digitaal dan is uw DigiD uw digitale handtekening. Daarnaast kunt u aangeven of u
wilt worden gehoord.
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor moet u een voorlopige voorziening vragen én
verkrijgen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een
verzoek om voorlopige voorziening kan alleen worden gedaan wanneer ook een bezwaarschrift is ingediend. Een kopie van het bestreden
besluit moet u meesturen. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht/Procedures/Paginas/Voorlopig-voorziening.aspx.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

