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Sentiment

Het algemene geluid online is dat veel mensen laten weten boos te zijn dat er gedemonstreerd wordt.
De discussies gaan veelal over het optreden van Halsema.

Onder de hastag: #blacklivesmatter #denhaag de volgende berichten gevonden.

Organisatie NIDA geeft aan aanwezig te zijn bij alle
demonstraties.

NIDA is een politieke partij in de gemeente
Rotterdam met een islamistische signatuur.
'NIDA' is een begrip uit de Koran en
betekent 'oproep' en 'stem'

CoA NIDA Den Haag
:.--

@MIDADenHaa3

#NIDA steunt de actie van
#BlackLivesMatterNL welkom
in #DenHaag
Demonstreer! Wij zijn ook
aanwezig we weten dat ook
veel ouderen uit onze
achterban morgen komen 
houd afstand! Respteer alle
kwetsbaren! #CO/ID19
BlackLivesMatterNL
#blacklifesmatter

NIDA Den Haag @NlDADenHaag
#SlackLivesMatte,%

vandaag Amsterdam
Morgen Den Haag
Woensdag Rotterdam

Gezocht: vrijwilligers voor ordediensten@
PM
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Familie van Mitch Henriquez niet bij demonstratie

Volgens Alex Dijkhoff, de in Den Haag wonende neef van Mitch Henriquez, is er echter een groot verschil.
,Vanavond gaat het over racisme. De dood van Mitch had daar niets mee te maken. Dat werd veroorzaakt door
machogedrag van een paar politie-agenten. Dat was extreem politiegeweld.' Lees ook Familie Mitch Henriquez
eist opheldering over inspectierapport Lees meer Hart voor Oen Haag roept Remkes op demonstratie te
verbieden Lees meer Ook in het verleden heeft de familie van Mitch Henriquez dat onderscheid altijd gemaakt,
onder meer omdat een van de agenten een Arubaanse afkomst heeft. We hebben nooit mee willen doen met
acties die om racisme gingen. Wat wij wilden was dat de agenten die de dood van mijn neef op hun geweten
hebben, straf krijgen. Die zaak loopt nog in cassatie", zegt Dijkhoff nu. Fataal verlopen Overigens gingen de
rellen die erna uitbraken in de Haagse Schilderswijk behalve over politiegeweld ook over racisme. Ook de
organisatie van de demonstratie van vanavond noemt de fataal verlopen arrestatie van Mitch Henriquez het
'meest schrijnende Nederlandse voorbeeld' van 'institutioneel racistisch geweld'. In Amsterdam was gisteren ook
al een demonstratie georganiseerd door BLM. Daar kwamen duizenden mensen op af. Voor morgen is een
demonstratie gepland in Rotterdam.

https://wwy_ad.nl/den-haag/familie-yan-mitch-henriquez-niet-bij-demonstratie-ae98309c

Gemeente: Organisatie demonstratie verantwoordelijk voor naleven coronamaatregelen

"Het recht om te demonstreren is een belangrijk grondrecht, zo stelt de gemeente in reactie op de voor dinsdag
aangekondigde demonstratie van Black Lives Matter NL op het Malieveld. "De driehoek, het overleg van
burgemeester, politie en OM, wil de demonstratie zoals gebruikelijk graag faciliteren maar daarbij moet wel de
veiligheid en gezondheid van de deelnemers en anderen in acht genomen worden. Dat betekent dat de
deelnemers - ook in hun eigen belang - in alle gevallen 1,5 meter afstand van elkaar en omstanders moeten
houden." Voor de demonstratie geldt sinds 1 juni geen beperking meer van een maximum aantal betogers.
"Mocht er structureel een situatie ontstaan waarbij de afstand in het geding komt dan wordt in eerste instantie van
de organisatie verwacht dat zij maatregelen nemen. In het uiterste geval zal de demonstratie door de organisatie
zelf beëindigd moeten worden." Op het Malieveld wordt dinsdagavond vanaf 18:00 uur gedemonstreerd tegen
politiegeweld en racisme. "In eerste instantie stond het gepland op de Koekamp, maar vanwege de verwachtte
drukte gaan we nu protesteren op het Malieveld. We hebben goed contact met de politie hierover", zo stelt
woordvoerder 102.e j

https.//denhaag[m.nl/2020/06/02/gemeente-organisatie-demonstratie-verantwoordelijk-voor-nalgyen
coronamaatregelen/

Demonstratie Den Haag gaat door ondanks coronaregels, zegt Black Lives Matter

Maandagavond protesteerde Black Lives Matter op de Dam in Amsterdam. Er werden driehonderd tot vijfhonderd
mensen verwacht, het werden er ruim vijfduizend. Bij deze massale opkomst was het onmogelijk om de
maatregelen tegen het coronavirus goed te waarborgen, zoals het houden van 1,5 meter afstand. Burgemeester
Femke Halsema greep niet in, wat haar op veel kritiek kwam te staan Deze week moeten meer protesten volgen:
dinsdag in Den Haag en woensdag in Rotterdam. 10.2.e , woordvoerder van Black Lives Matter in Den
Haag en een van de organisatoren van het protest vanavond, heeft een 'dubbel gevoel' over maandag. 'Aan de
ene kant zijn we blij dat het zo speelt, dat er zoveel mensen op de been komen om te demonstreren. Maar wij
vinden dat er wel rekening moet worden gehouden met de gezondheidsmaatregelen.' De demonstratie zal
dinsdag plaatsvinden op de Koekamp in het centrum van Den Haag. 'We weten nog niet precies hoeveel mensen
er zullen komen', zegt02e 'Maar veel mensen waren al in Amsterdam.' Ook denkt ze dat het dinsdag niet zo
snel uit de hand zal lopen. 'Amsterdam was het eerste protest, dat was minder makkelijk te voorspellen.'
Afspraken Er zijn vorige week al afspraken gemaakt met de gemeente Den Haag over de demonstratie. Die
moeten waarborgen dat er bij het protest 1,5 meter afstand wordt gehouden. Niet alleen de politie, maar ook
vrijwilligers van Black Lives Matter zelf, zogenoemde 'ordediensten', zien daarop toe. Gaan ze mensen wegsturen
als er te veel demonstranten komen? 'Daarover zijn we nog in overleg', zegt 10.2.e Stadspartij Hart voor Den
Haag heeft opgeroepen de demonstratie te verbieden. Raadsleden De Mos en Dubbelaar vinden de
gezondheidsrisico's 'onaanvaardbaar'. Hierover is 10.2.e kort: 'We hebben demonstratierecht, je kunt dit niet
zomaar verbieden. Kunnen we zoveel mogelijk rekening houden met de coronamaatregelen? Ja, en dat doen we
ook.' Maar een streep door de demonstratie is volgens haar geen optie. 'Bovendien hebben er verschillende



andere demonstraties plaatsgehad tijdens lockdown. Daarnaast hebben we het idee dat het coronavirus en de
groepsveiligheid door sommigen als excuus worden gebruikt om de boodschap van Black Lives Matter te
onderdrukken.' Omroep West meldt dat de gemeente Den Haag dinsdagochtend in gesprek gaat met de
organisatie van het protest. Ondertussen heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam laten weten dat
hij woensdag woensdag maximaal tachtig demonstranten wil toestaan bij de demonstratie op het
Schouwburgplein in Rotterdam. Komen er meer mensen, dan gaat de demonstratie niet door, waarschuwde hij
dinsdagochtend in een uitzending van Radio Rijnmond. Er worden in Rotterdam 150 demonstranten verwacht.
Te veel, vindt Aboutaleb. 'Meer dan tachtig is dus gewoon niet mogelijk. Dat ga ik de organisatie vooraf ook al
laten weten.' De betogers tonen hun solidariteit met de protesten in de Verenigde Staten van dit moment. Na de
dood van George Floyd door politiegeweld zijn er in tientallen steden protesten ontstaan tegen excessief
politiegeweld, met name tegen zwarte mensen. Ook wil men demonstreren tegen institutioneel racisme en etnisch
profileren in Nederland.

https://wwyy_volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/demonstratie-den-haag-gaat-door-ondanks-coronaregels-zegt
black-lives-matter-b4c890c9/

Black Lives Matter-demonstratie op Malieveld in Den Haag

Daar kunnen deelnemers beter afstand tot elkaar bewaren en zich dus makkelijker houden aan de
coronamaatregelen. Aantal deelnemers onduidelijk De gemeente nam het besluit na de beroering over een
soortgelijke demonstratie tegen politiegeweld in de VS en institutioneel racisme, gisteren op de Dam in
Amsterdam. Daar kwamen duizenden mensen op af, waardoor afstand houden tot elkaar niet meer mogelijk
bleek. Het leidde tot felle kritiek op de Amsterdamse burgemeester Halsema. Hoeveel mensen er vanavond op de
betoging in Den Haag zullen afkomen, is onduidelijk. "Op de Facebookpagina hebben 500 mensen zich nu
aangemeld, maar dat is niet een heel betrouwbare indicatie", zei Levi Ommen namens de organisatie vanochtend
op NPO Radio 1 in het programma Spraakmakers Looproutes De gemeente Den Haag heeft met Black Lives
Matter afgesproken dat er looproutes met eenrichtingverkeer uitgezet worden voor het betreden en verlaten van
het Malieveld. Het is vanavond in eerste instantie ook aan de beweging om demonstranten te wijzen op
bijvoorbeeld de anderhalvemeterregel en ook eventuele maatregelen te nemen als dat nodig blijkt. "In het uiterste
geval zal de demonstratie door de organisatie zelf beëindigd moeten worden", schrijft de gemeente.

https://nos.nl/artikel/2335916-black-lives-matter-demonstratie-op-malieveld-in-den-haag.html
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Spoeddebat Black Lives Matter-demonstratie
De PVV in de Haagse gemeenteraad heeft een spoeddebat aangevraagd over de
gang van zaken rondom de Black Lives Matter-demonstratie vandaag in Den Haag
De partij vindt het onacceptabel dat er geen maximumaantal demonstranten is
opgelegd door de gemeente De organisate van de demonstratie heeft biy veel
Nederlanders (waaronder artsen en experts) ergeris opgewekt omdat zij gisteren
met 5000 betogers in Amsterdam demonstreerden terwijl voor de rest van Nederland
strenge coronamaatregelen gelden. A'gelopen weekend werd er op meerdere
plekken in Den Haag gedemonstreerd, maar overal met niet meer dan dertig
betogers tegelijk Tientallen mensen werden gearresteerd omdat zij met teveel
betogers kwamen opdagen Voor de Black Lives Matter-demonstratie is de eis van
een maximaal aantal bezoekers nu door de gemeente losgelaten.

PVV-factievoorzitter Sebastian Kruis vindt deze spontane beleidswijziging niet uit te
leggen en eist morgen tijdens de raadsvergadering uitleg van burgemeester Jonan
Remkes "Dit is net uit te leggen aan al die mensen die niet bij de uitvaart van een
dierbare kunnen zijn, niet aan alle ouderen in verpleeghuizen die al maanden geen
bezoek mogen ontvangen, en ook niet aan alle de demonstranten die zaterdag
werden gearresteerd in Den Haag door de Mobiele Eenheid omdat zij niet aan de
nchthijnen hielden." Volgens Kruis meet de gemeente Den Haag meet met twee
maten. "Zoveel ondernemers doen zo ontzettend hun best om zich te houden aan de
gezondheidsrichtlijnen. Zoveel mensen werken thuis en vermijden drukte omdat het
OV rustig en beschikbaar moet zijn voor mensen in cruciale beroepen. Maar als een
organisatie die gisteren in Amsterdam een middelvinger opstak naar al onze
zorgmedewerkers en een ieder die getrotten is door Coronamaatregelen tijdens de
spits wil demonstreren in Den Haag dan zegt Burgemeester Remkes wees welkom
en kom met zoveel als je wil."

[



10.2.e

WNL Haagse Lobby @W/LHage...
"om het belang van de
demonstratie te iaten bepalen of je
landelijke regels aan je laars lapt
wind ik zeer onverstandig. De eerste
fout is al gemaakt bij het verlenen
van de vergunning" stelt Kamerlid
van @cd3vandaag
@ChrisvanDamCD over de reactie
van Halsema. Amsterdam wNt



Online wordt massaal steun betuigd richting de demonstratie. Gebruikers, waaronder ook bekende Nederlanders,
loaden een afbeelding op die zwart is met de tekst: Black lives matter.

10.2.e



0.2.e

De politie zet tijdens de demonstratie van de actiegroep BlackLivesMatterNL in
Den Haag een clrone in. Hiermee kunnen overzichtsbeelden worden gemaakt zodat
de politie kan helpen om mensen beter te verspreiden en om de juiste 1,5 meter
afstand te bewaren.

Dat is in overleg met de gemeente en de actiegroep besloten. De demonstratie in
Den Haag begint om 18.00 uur op het Malieveld. Er zijn geen afspraken gemaakt
over het aantal aanwezigen, maar mensen moeten wel afstand bewaren.

Maandag kwamen duizenden mensen bijeen op de Dam in Amsterdam om zich uit
te spreken tegen racistisch politiegeweld in de Verenigde Staten. Dit leidde tot veel
verontwaardigde reacties omdat de betogers niet voldoende afstand hielden.

Door: ANP https://voorburgsdagblad.nl/algemeen/drone-helpt-bij-afstand-bewaren-op-het-malieveld



10.2.e

Den Haag Centraal @enH... 1m
Ook in Den Haag hoge opkomst
bij #BlackLivesMatterliL Grote
stroom demonstranten van CS
naar Malieveld. Sfeer (nog) goed.
Toezegging 1,5 meter lijkt
gestand te worden gedaan. Filmje
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Il ArnoudvDoorn
@01-06 22.11 Openstaan

0.2.e

Als #PvcE vinden we het demonstratierecht een groot goed. Zéker met het
thema #lackLrvesMatter

Maar conform #corona richtlijnen.
Geen onverantwoorde #Halsema toestanden in Den Haag.

Remkes en @POL_DenHaag. graag handhaven. De volksgezondheid gaat
boven alles. è

raad070

Positief sentiment

10.2.e



Negatief sentiment
10.2.e



Vergelijking Mitch Henriquez/nekklem
10.2.e



Vragen
10.2.e

Artikelen

Demonstratie op de Dam wel of niet? Dat is de verkeerde vraag

Er was hier in Nederland alle ruimte en tijd geweest om fantastische demo's te organiseren, die geen
gezondheidsrisico's geven en geen levens in gevaar brengen.

https://joop.bnnvara.nl/opinies/demonstratie-op-de-dam-wel-of-niet-dat-is-de-verkeerde-vraag
m
Burgemeester Halsema 'overdonderd'door Dam-demonstratie

Femke Halsema verwachtte 250 tot 300 mensen, maar toen stonden er gisteren ineens duizenden
demonstranten op de Dam. Dat was dan ook de reden dat er, ondanks de coronamaatregelen, niet
werd ingegrepen: "De politie was er niet op voorbereid."

https://yyw_rtInieuwys_nl/nieuws/nederland/artikel/5139956/femke-halsema-demonstratie-dam
coronamaatregelen/

Den Haag in overleg met Black Lives Matter over aangekondigd protest tegen politiegeweld

De gemeente Den Haag gaat dinsdagochtend in overleg met Black Lives Matter, de organisatie die
dinsdagavond in Den Haag wil demonstreren tegen politiegeweld.

https_//_omroepwest.nl/nieuws/4052976/Der-Haag-in-overleg-met-Black-Liyes-Matter-_over
aangekondigd-protest-tegen-politiegeweld/

Kamerleden bekritiseren optreden Halsema bij protest tegen racisme

Meerdere leden van de Tweede Kamer hebben met onbegrip gereageerd op het protest tegen
racisme en politiegeweld op de Dam maandag. De politici bekritiseren burgemeester Femke
Halsema's beslissing om het protest niet te beëindigen toen duidelijk werd dat 1,5 meter afstand
bewaren op veel momenten niet mogelijk bleek. "Hoe rechtvaardig je reden om te demonstreren ook



is - en de strijd tegen racisme is een rechtvaardige - het is nooit gerechtvaardigd om met jouw gedrag
tijdens die demonstratie het leven van anderen in gevaar te brengen

https://www. nu. nl/pol itiek/60551 56/kamerleden-bekritiseren-optreden-halsema-bij-protest-tegen
racisme. html

Ongenoegen over drukke Dam-demonstratie: 'Dit moet je absoluut niet willen'

Het samendrommen van demonstranten op de Amsterdamse Dam is verkeerd gevallen bij een flink
deel van de Tweede Kamer. De betogers hadden op zijn minst onderling 1,5 meter afstand moeten
bewaren, vinden politici van VVD, CDA, PVV en FvD. Ook artsen en zorgmedewerkers uitten hun
zorgen op sociale media.

https_//ww.rtl nieuws. nl/nieuws/nederla nd/artikel/51 39856/ongenoegen-dam-demonstratie-te-veel
mensen/

Halsema stond voor 'duivels dilemma' door hoge opkomst Dam-demonstratie

Femke Halsema stond maandagavond voor een 'duivels dilemma' toen de #BlacklivesMatter
demonstratie op de Dam vele malen groter werd dan van tevoren was gedacht. Dat zei de
burgemeester van Amsterdam maandagavond bij talkshow Op1.

https://www.nu.nl/coronavirus/6055166/halsema-stond-voor-duivels-dilemma-door-hoge-opkomst
dam-demonstratie. html

Organisatie van protest in Amsterdam trots op opkomst

De actiegroep BlacklivesMatterNL is trots op de opkomst van de demonstratie maandag op de Dam
in Amsterdam. 'We zijn trots op en geroerd door elkaar, door iedereen die er vandaag bij was. En ja,
we zijn nog steeds woedend.

https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20200602 16289406/organisatie-van-protest-in-amsterdam
trots-op-opkomst/



Diverse
10.2.e



12



Aanwezig
Bestuur:
OM:
Politie:

VERSLAG lokale driehoek Den Haag van dinsdag 2 juni 2020

Remkes (v2), 102°'.111"232""Cc12ç""Pdoodliall
Zwinkels, 102e
van Mussenei.l?°oo"Amel ("verslag)

4. Demonstraties
Demonstratie KOZP 2 juni 2020 (punt a. op onderstaande WOM-lijst)

Van Musscher geeft aan dat men gisteren in Amsterdam lijkt te zijn overvallen door een zeer groot
aantal demonstranten op de Dam. Er is sprake van maatschappelijke verontwaardiging over het
massaal negeren van de coronaregels en de wijze waarop de burgemeester daarop heeft gereageerd.

Van Musscher benadrukt dat de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet van vanavond in Den Haag
maximaal zal worden gefaciliteerd en gereguleerd maar dat daarbij wel de coronamaatregelen in acht
genomen moeten worden. Om de demonstratie in goede orde te kunnen laten verlopen, zullen
duidelijke afspraken met de organisator worden gemaakt. Op alle mogelijke manieren -zoals het in
gesprek blijven, blijven aanspreken en wijzen op de gemaakte afspraken- wordt getracht om te
voorkomen dat de politie tijdens de demonstratie daadwerkelijk moet optreden.

Lokale driehoek Den Haag



10.2.e
10.2.d

lt aan dat de oranisator heeft aanaeaeven ca. 200 demonstranten te verwachten, maan

as
Ondanks dat hier en daar de link met de zaak Henriquez wordt gelegd, is momenteel sprake van een
relatief rustig en beheersbaar beeld. Wel is tijdens perioden met mooi weer meestal sprake van enige
onrust onder de jeugd in de Schilderswijk. Ook nu is dat het geval. De onrust lijkt niet in verband te
staan met de demonstatie in Amsterdam.

Desgevraagd laatdle. kweten dat de Koekamp te klein is voor het aantal demonstranten dat nu
wordt verwacht. Op het Malieveld kunnen veel meer demonstranten op verantwoorde wijze
demonstreren.

rt;i. lo"""-""odaLbet.SGBO_met een a~nta! scena,;o's rnken;ng houdt

De ultieme mogelijkheid om de maatregelen te kunnen handhaven is het inzetten van de
noodverordening; zo nodig zal de demonstatie moeten worden ontbonden op initiatief van de
organisator.

Desgevraagd ze4tl27 toe te bezien of het mogelijk is om in voorkomende gevallen
mondkapjes te verstrekken. De bestuursdienst zal hierover en over een aantal andere operationele
zaken nader afstemmen met 102.e

102snerkt op dat vanaf 1 juni ook wat betreft demonstaties een nieuwe fase is aangebroken. Er
moet voor gewaakt worden dat het beeld ontstaat dat deze demonstratie meer ruimte en
mogelijkheden wordt geboden dan andere demonstraties tijdens de coronaperiode.

Afgesproken wordt dat de organisatie, gezien het aantal te verwachten demonstranten, wordt verzocht
om op het Malieveld te demonstreren. Een en ander -waaronder de eigen verantwoordelijk voor het
naleven van de coronaregels- wordt helder en transparant gecommuniceerd richting organisatie en
pers. Hierin wordt ook de lijn van opschaling en eventuele uiteindelijke ontbinding van de demonstratie
meegenomen.

Overige demonstraties
a. Datum:

Organisator :
Doel:
Locatie/ Route :
Aantal personen :
Middelen:
Bijzonderheden :

Inschatting:

Dinsdag 2 juni 2020 van 18.00 tot 19:00 uur
Kick Out Zwarte Piet ( KOZP)
Aandacht vragen tegen politiegeweld (USA)
Laan van Reagan en Gorbatsjov (Koekamp)
550
Vlaggen, spandoeken, geluidinstallatie, podium
De organisatie heeft aangegeven zich te houden aan de Corona Maatregelen
zoals 1,5 meter afstand onderling en tot overige publiek. De locatie Laan van
Reagan en Gorbatsjov {Koekamp) is dusdanig dat dit goed mogelijk is tijdens
een demonstratie. De organisatie neemt overige maatregelen zoals
desinfectie middel eet.
B bekende organisatie, statisch karakter
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Onderwerp

Aanwezigen

SGBO Demo Politiegeweld USA
2-06-2020

Demo d.d. 2/06/2020 18:00/19:00 uur
Demo dag

Rol
1

AC 10.2.e

HIN
HON
HOHA
HOPS
HMOB
HBB
RCCB
HHN
HCOM
AS

AC:

Actiepunt 1) visie eenheidsleiding m.b.t. bv verzoek aan collega's om te knielen tijdens
demo.(voorbeeld in Amerika) Dat doen wij niet. We zijn neutraal en zal niet deelnemen aan
verzoeken vanuit de organisatie dan wel demonstranten.
Actiepunt 2) demo a.s. donderdag 5G welke staf gaat deze draaien? Blijkt demo tegen
lockdown te zijn en zal plaatsvinden op zaterdag 6 juni. Wie deze demo gaat draaien is nog
niet bekend.

HIN:
Organisatie denkt zelf dat er ongeveer 700 demonstranten komen.
Via facebook blijken er meerdere aanmeldingen zo rond de l02.d deelnemers is reéel.
Programma is onbekend. Sentimenten zijn hetzelfde als gister.
Geen extra info over andere groeperingen

r
E~~~p~-~;veiliging rond voor de organisatie. Hier zijn=o's van.

iif@is@wroet-ru»
0.2.d

J
HCOM:

De gemeente heeft een persbericht verstuurd. De pers wilde Remkes voor de camera dit gaat
niet gebeuren. Met piket communicatie gemeente worden afspraken gemaakt.
Graag foto's van inzet matrixborden en uitdelen van mondkapjes(voor delen sociale media)

HHN:



0.2.d-Spelregels met organisatie besproken.
Actiepunten: herkenning ordedienst+ sprekers
Hoe gaan zij de 1,5 meter waarborgen
Hoe gaan ze acteren als het te druk wordt

RCCB:

Organisatie is welwillend maar geven aan dat er maar 750 demonstranten komen.
Met gemeente de looproutes en matrixborden besproken. Elke demonstrant{lO00) krijgen

een mondkapje.

HOHA:

Drone bestuurder staat"sa"teek e hoeven niet over de demonstranten

te vliegen voor beelden.

HMOB:GB

HBB:

Amerikaanse ambassade container is bemand van 17 tot 20 uur
Nieuwe uitleg - vlag gestreken

HOPS:

Araf deels op afroep.
Maximaal 50 arrestanten, 2 bussen(als die vol zijn moet er bewaking komen)
Voordat er opgetreden gaat worden eerst even overleg met OM.
Als we optreden via matrix borden en zichtbaar en hoorbaar waarschuwen(megafoon)
collega's laten vastleggen ivm bewijsvoering. Collega's HHN hebben bodycam's.

HON:

Geen bijz.

AC:

Beleidslijnen volgen m.b.t. Corona
Bij doorpakken, eerst waarschuwen, aanspreken organisatie, organisatie weghalen en

eventueel beboeten.
Inzet Drone gaan we vooraf via de media communiceren.
RCCB loopt uit wie wat doet als de tekst op de matrixborden moeten worden aangepast.

Volgend overleg 17:00 uur



Onderwerp

Aanwezigen

SGBO Demo Politiegeweld USA
2-06-2020

Demo d.d. 2/06/2020 18:00/19:00 uur
Overleg (2)

Rol

AC 102·
>--

HIN >--

HON ·-
HOHA >--
HOPS >--

HMOB >--

HBB >--
RCCB o

HHN '--
HCOM >--

AS

HIN:

Geen aanvullingen

HHN:

Actiepunten: herkenning ordedienst+ sprekers?
Ordedienst is met 50 vrijwilligers aanwezig en zijn herkenbaar in oranje hesjes.
Er zijn 4 onbekende sprekers. Een met de naam 102.e %q

De 1,5 meter wordt actief gecommuniceerd door de organisatie.
Hoe gaan ze acteren als het te druk wordt, vanaf het podium wordt hierop gestuurd en door
de ordedienst.

HCOM:

AD, familie Mitch is niet aanwezig omdat deze demo in het teken staat van racisme. Hierdoor
is Mitch volgens hen niet overleden
De inzet drone is gecommuniceerd.

Volgend overleg 18:15 uur



Onderwerp

Aanwezigen

SGBO Demo Politiegeweld USA
2-06-2020

Demo d.d. 2/06/2020 18:00/19:00 uur
Overleg (3)

Rol
1

AC 10.2.e 1
HIN
HON
HOHA
HOPS 1
HMOB
HBB
RCCB
HHN
HCOM
AS

HIN:

1000 demonstranten aanwezig(ruwe schatting)
Behoorlijke toeloop nog vanuit CS
Rustig en goede sfeer op het Malieveld
1024 aanwezig
Centrum is rustig.

HCOM:

Positieve geluiden via de media.
AD: hebben berichten geplaatst over uitdelen mondkapjes, gebruik stippen en de actieve
benadering van organisatie m.b.t de 1.5 meter. Drone helpt de politie de 1.5 meter de
waarborgen.

HHN:

De organisatie doet het goed. 1 vechtpartij op het Koekamp. Staat los van de demo en wordt
• opgepakt door Overbosch.
Vraag is wel wat als alles weer weg gaat straks. Nadenken over afbouw.
Zal starttijd demo even checken bij de organisatie.

HMOB:

NS komen veel mensen die kant op. Vraag ook bij hun hoe het straks moet als iedereen weer

weg moet.
Max. misschien nog 200 onderweg naar het Malieveld.

HMOB: NS hanteert bij drukte een deurbeleid.



Scenario 1; NS bepaalt wanneer het te druk wordt en communiceren over deurbeleid. Dit
communiceren naar demonstranten via de organisatie. Gefaseerd afbouwen.

Scenario 2: Demonstratie iets door laten lopen dat de mensen die even moeten wachten nog wat te
doen hebben.

Als dit besproken is met de organisatie <> communiceren richting media.

Volgend overleg 19:00 uur



Onderwerp

Aanwezigen

SGBO Demo Politiegeweld USA
2-06-2020

Demo d.d. 2/06/2020 18:00/19:00 uur
Overleg (4)

Rol

AC 10.2.e

HIN
HON
HOHA
HOPS
HMOB
HBB
RCCB
HHN
HCOM
AS

HIN:

Druk op het Malieveld. Waarschijnlijk rond de 3000 demonstranten.
1,5 meter wordt goed gehandhaafd.
Er zijn diverse sprekers geweest, positieve sfeer, geen enorme toeloop meer.
Sommige lopen alweer terug naar es.
In de stad is het rustig.
102e

Veel verschillende groeperingen door elkaar.

HCOM:

Eerste vragen komen er vanuit de media over aantallen.
Gemeente zal afsluiten met een tweet
HTM zal bericht versturen over het vervoer.
Media is zeer positief.

HHN:

Wacht op een sein vanuit de organisatie over communicatie m.b.t. vertrek vanaf het
Malieveld.

Volgend overleg 20:00 uur



Onderwerp

Aanwezigen

SGBO Demo Politiegeweld USA
2-06-2020

Demo d.d. 2/06/2020 18:00/19:00 uur
Overleg (5)

Rol 1

AC 10.2.e

HIN
HON
HOHA
HOPS
HMOB
HBB
RCCB
HHN
HCOM
AS

HIN:

Alles rustig, uitstroom.
Grote groep naar binnen bij universiteit.(+/- 60 man)
CS is rustig. Veel BOA's aanwezig.
Laatste groep op Malieveld ook weg(na ontbinden van de demo maakte deze groep op lijn
een foto, binnen 1,5 meter)

HCOM:

Geen aanvullingen
Complimenten voor de organisatie.

HMOB:

HTM / NS gesproken en zijn tevreden over verloop demonstranten.

Evaluatiepunten:

Over het algeheel demo goed verlopen.
1,5 meter goed kunnen handhaven.
Weinig politie zichtbaar aanwezig. Dit heeft waarschijnlijk positief bijgedragen aan het
verloop van de demo.
Personeel: niet voor elkaar kunnen krijgen voldoende personeel kunnen krijgen op korte
termijn. Ze kijken naar de mensen die in dienst zijn. Ze zouden ook moeten kijken naar
mensen die vrij zijn en eventueel willen werken. (Planningsproces)
Uitlezen Opco box is essentieel.
HOHA: Complimenten voor de HON m.b.t. het regelen van de drone.
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01-06-20 11:18_10.2.e
22ecg±z.2zz

01-06-20 11:19- 10.2.e
01-06-20 11.3510.2.e dank voor het belletje ik ben er bij.
01-06-20 11:46_10.2.e : Communicatie sluit ook aan, ik laat nog even weten wie.
01-06-20 1148.10.2.e blees het net. Kom uit nacht vandaar. kom zo
01-06-20 11.51 -"foezeltVoor de volledigheid, vandaag om 1300 uur komen we bij elkaar op de 9e in
deYp.
01-06-20 11.52-102e :l02$ suit namens communicatie aan.
01-06-20 11.5510.2.e : parkeren kan voor het gebouw inrijden bij de zijde van de ingang p-dek
01-06-20 11.57 -102°soma Top
01-06-20 12.03- 10.2.e : à.__ _
01-06-20 12:24. 10.2e :<Media weggelaten>
01-06-20 12:24_10.2.e : Morgen Rotterdam
01-06-20 13;49. 10.2.e :<Media weggelaten>
01-06-20 14:56- U hebt 0.2.e __...., toegevoegd
01-06-20 16.56 .10.2.e : Bericht uit Amsterdam. Opkomst is veel groter dan verwacht. 1500+. Sfeer
is gemoedelijk. Politie heeft besloten de corona maatregelen niet te handhaven
01-06-20 16:.56- 10.2.e : Schijnt live uitgezonden te worden via you tube mocht je het willen zien
01-06-20 16:59-10.2.e : https://www.youtube.com/watch?v=KGEekP1 102g&feature=emb_logo
01-06-20 17.03.10.2.e <Media weggelaten>
01-06-20 17.05- 10.2.e
01-06-20 17.06 -40.2.e : Dat zijn er meer dan 1500
01-06-20 172110.2.e Paan' https://images.app.goo.g/7qUr2wPMVMRUo.Jy7
01-06-20 1733.102.e :Als morgen dezelfde opkomt in Den Haag is dan past het niet.
01-06-20 17:3310.2.e :Nee zeker niet.
01-06-20 17:34 .10.2e heeft overleg met organisatie over verwachtingen
01-06-20 17:40 .10.2.e : Uitwijklokatie Malieveld of is dat bezet?
01-06-20 1741.10.2.e : ik krijg nu door dat het er meer dan 3000 zijn geweest
01-06-20 17:53 - 0.2.e : We hebben 1 punt wel benoemd maar niet uitgesproken.
Benaderen we nu wel of niet actief links en rechts. 11.1v.dlhili'lul.l.noettl.hr.mee.heul.l.lll.ldilleweeml"eWe

01-06-20 17:54 - 10.2.e : Volgens mij niet.
01-06-20 17:.56.102e : De situatie in Amsterdam is wellicht niet helemaal vergelijkbaar, gezien de
centrumlocatie en dus mogelijk ongeplande aanwas.
01-06-20 17:56 - ~0.2.e !: Is daar iets over bekend?
01-06-20 17:56-102-.e ":10.2aaoaas.aeaeaaangeaaaagaaaa~~ ------------------
01-06-20 17:57 -102e l: Wij houden ons in principe vast aan de gegevens die wij krijgen van RCcb. Zij
hebben contact met de organisatie.
01-06-20 18:21 -110.2.e t Geschat aantal in Amsterdam, 10.000
01-06-20 18:31-10.2e l: Om maar aan te geven dat het ook in NL speelt, hieronder een
actueel beeld van de Dam. Sfeer is goed, geen sentimenten naar de NLse politie
01-06-20 18:32 -10%2° "g.eencnt ot Amsterdam
01-06-20 19:41 -U hebt 102.e RcCB toegevoegd
01-06-20 zo.os-ioié hsnet moge»k om de sos ate activeren zodat de
gebruikt kan worden?
01-06-20 20:.06 .102san. euh ja morgen ochtend vroeg genoeg?
01-06-20 20:06.10.2.e Ja hoor
01-06-20 20:3110.2.e : Bizar! Op fb stond er trouwens 7,500 voor Amsterdam.

De demo voor morgen groeit ook door. Er zijn nu al lZdaanmeldingen
01-06-20 20:33 -10.2.e l: Onbegrip in Tweede Kamer over drukte bij racismebetoging: 'Klap in gezicht
zorgverleners'

https://www.ad.nl/binnenland/onbegrip-in-tweede-kamer-over-drukte-bij-racismebetoging-klap-in-gezicht
zorgverleners-addcbdf2/

>



01-06-20 20:34_1O2.e : Op social media is veel onbegrip ten opzichte van Amsterdam. Zaak om daar in
de overleggen met de organisatie en in de driehoek rekening mee te houden. Moeten we danken aan een plafond
van deelnemers?
01-06-20 21:04 -l97 l: Op NU.NL staat dat de demo om 17 uur begint. Is dat nieuw of heeft NU.NL
het verkeerd.
01-06-20 21.04-102.e :Onze 102e heeft altijd gelijk@
01-06-20 21:18.10.2.e :Morgenochtend, 9 uur spoeddriehoek.
01-06-20 2124_10.2.e : Als we de politie kalender aanhouden dan is het 1800 tot 1900
01-06-20 2133102.e Piu lk heb je geautoriseerd en ik denk02.e ook.
01-06-20 2142.10.2e :Heb jij voor mij een link naar dat artikel? Ik lees wel dat er gerefereerd
wordt naar de aankomende demo's maar zie geen tijdstippen. Wellicht is het in de tussentijd al aangepast...
01-06-20 21:44.10.2.e :Ik heb hem al gevonden.
01-06-20 21:46.10.2.e :bèb
01-06-20 21.57102.e :Lijn van BM wordt vermoedelijk een maximum van 1000 demonstranten.
01-06-20 22.05.10.2e t0.2.4

0.2.d

bij de zijde parkeerdek, niet bij de vlaggenmasten
: Thnx.
: En is de BOS app al online toevallig?

• 10.2.4

: jep bij dezelfde kant inrijden
: welke kant is dat?

lee

02-06-20 08:31.10.2e : ik heb problemen met het vullen van mn personele inzet PNT
leden. De opgave loopt stroef. Ik was uitgegaan van N9haamaar de teller staat pas old

Fi is rond.10.2.e lukt het om nog 102.d van de bureaus los te weken?
02-06-20 08:36-10.2.e : staat uit bij CM
02-06-20 09:28.102.e is er vandaag ook parkeerplek voor ons of is er self
Service.
02-06-20 09:30 .10.2.e
02-06-20 09:36- 10.2.e
02-06-20 09:36.10.2.e
02-06-20 09:38 - 1(0.2.e
02-06-20 09:39- 102.e
02-06-20 10:13- 10.2.e
02-06-20 11:49- 10.2.e

Willen jullie even kijken wat jullie beoordeling is en welke aanpak we kiezen?
6a.3+a.a..53,eg,
[2.[.2) 191 _[)2.e _yg,gogaaagaagoog,agego9..agggaga.gogag9oage,oog.eg2o,~.,pao,oge7ra2r729777pr799z7gezegm

02-06-20 1247102e :WB Droneteam is metlkan jij voeding regelen
02-06-20 13:17.10.2.e :Komt zometeen en nieuwe TOOI verstrekking in het LJP. Betreft info over

hl
0.2.a .Voor van toepassing voor jullie, 10.2.e ij
02-06-20 13.52 -"fooien ±. aaaaaaeeaagaaeaaaaa.aas.aeeeg

Hoe denken jullie daarover?

https://www.ad.nl/show/bn-ers-gaan-op-zwart-en-maken-online-een-vuist-tegen-politiegeweld--a9219a6al
02-06-20 13:54-102e : In de landelijke social media groep wordt de vraag gesteld of wij hier als
politie uit solidariteit aan mee kunnen doen. 11.1

É; Si--i-i0hAh----
02-06-20 13:59 • ~0.2.e f Dergelijke verzoeken ook in landelijke ndv app groep.

Daar heb ik gezegd: door sgbo is de vraag / het idee over symboliek vanuit de politie neergelegd bij de
Korpsleiding.

Er is nog geen antwoord/plan.
02-06-20 14:00 .10.2.e : Dank je. Communiceer ik dat ook zo.
02-06-20 14O1_10.2.e beslist in wat we communiceren. Ik niet.
02-06-20 2131102.e : NPO2 Nieuwsuur nu over de demonstratie gisteren en morgen.
02-06-20 231510.2.e :<Media weggelaten>
02-06-20 23:16_10.2.e Dit bericht komt steeds meer voor. De vraag wordt weer gesteld hoe wij
binnen de eenheid daarmee om gaan...



03-06-20 14:11 -likoasman.dl : De Demo van zaterdag wordt SGO. Hij is voor ons. Vandaag 16.00 uur op
de Yp SGBO startoverleg.
aso «co.se.zz2·
03-06-20 14:22 - 0.2.e : gelezen en straks aanwezig
03-06-20 1428.10.2e : Gelezen. Ik ben afwezig vanmiddag. 102sneemt me zometeen waar
03-06-20 14:29.10.2.e : Gelezen, ik laat nog weten wie aansluit namens communicatie.
Wat voor demo wordt het? Is er al wat inf
03-06-20 14:29 - 10.2.e : Info
03-06-20 14:3010.2.e : overleg ruimte 2 of 3 bgg is na 16uur beschikbaar
03-06-20 14:33- 10.2.e :è
03-06-20 14:33_10.2.e leegaaaeearaeggeraaeorageaggre~ef (bestand bijgevoegd)
03-06-20 1433-102- .1@2e.zetjj 102e in onze groep. groeves102e€
03-06-20 14.55 -U hebt 10.2.e toegevoegd
03-06-20 15:35- 10.2.e :16u aanwezig.
03-06-20 15:41 - 0.2.e Ik ga het net redden denk ik
03-06-20 15:51-10lfliiiai"mof' vaar zitten we?
03-06-20 15:54 - 10.2.e : Zaal 2 of 3
03-06-20 15:54 - 0.2.e : Ik ben iets later dan 16 uur
03-06-20 15.55 -10.2.e
03-06-20 15:55- 10.2.e
03-06-20 16:03 - 0.2.e : nee beneden
03-06-20 17:27 -U hebt 0.2.e toegevoegd
03-06-20 17.27 - U hebt 0.2.e verwijderd
03-06-20 19:15-102e l Na beëindiging demo in Rotterdam nu een onrustige situatie waar
demonstranten tegenover de politie staan. Verschillende groepen in de stad, erwordt oa met hekje gegooid.
Begreep dat er een sectie vanuit het Haagse onderweg is daarheen. Voorlopig is het in onze eenheid rustig, geen
geluiden van overslag.
03-06-20 19:17102urcan. à
03-06-20 19.39.102.e la, (oestand bijgevoegd)
03-06-20 19.34_10.2e vanwege waarneming van mij morgen aan app groep toevoegen
03-06-20 19:59 -U hebt 0.2.e toegevoegd
03-06-20 19:59 -U hebt 10.2.e toegevoegd
03-06-20 20.00 -U hebt 10.2.e toegevoegd
03-06-20 21.27 _10.2.e : Het is rustig in Rotterdam. ME DHG komt terug
03-06-2021 :51 .10.2.e : Dank je 10.2.e
04-06-20 08:48.102e :10 uur of half 10 overleg.Ben m even kwijt
04-06-20 08:48- 10.2.e
04-06-20 08:48 tl0.2.e
04-06-20 08:49 - 0.2.e
04-06-20 08.49 .10.2.e :>
04-06-20 09:17 - 0.2.e : <Media weggelaten>
04-06-20 0g:13 10.2.e ethici"me0als bet besproken
04-06-20 09.22-102e :Beste allemaal, succes vandaag! 102eneemt mij waar tot 19u vanavond. Hij sluit
straks aan bij het overleg.
04-06-20 09:24-102e: 1dd succes: 102edoet zaterdag de demo voor mij en sluit vandaag om 10 uur ook aan bij
het overleg
04-06-20 10:43 -l°ossi: een van de sprekers is bekend, Daniel Gerritsen. PVV'er kandidaat 11 van
zuid-holland
os-06-20 09.41 -"%ad om 120 neemt 102s/ mij waar in het oventeg.

Tot morgen allemaal!
05-06-20 11:43 _102oor,are. Zitten we op de 9e?
05-06-20 11.44. 10.2.e : Wij wel alvast
05-06-20 11:44. (0.2.e : Ik ook
05-06-20 19:41 .10.2.e : <Media weggelaten>
[i.l.l..ilE:f:zo.9tl'i/kikiil".dl

05-06-20 19:41

: En waar zitten we(
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POLITIE
EENHEID DEN HAAG
DISTRICT DEN HAAG-CENTRUM
BASISTEAM HOEFKADE

Registratienummer : PL1500-2020159366-1

Mutatierapport
(vertrouwelijk)

Opmaak datum/tijd : woensdag 3 juni 2020 om 18:49 uur

1
Begeleiding demonstratie
woensdag 3 juni 2020 om 17:45 uur
Tussen dinsdag 2 juni 2020 om 15:00 uur en

Zelfstandige actie
Volgnummer
Maatschappelijke klasse
Datum/tijd kennisname
Pleegdatum/tijd
dinsdag 2

Plaats voorval
Soort locatie
Verbalisanten

juni 2020 om 19:00 uur
Malieveld, 's-Gravenhage
Openbare weg/-water

 ]
Toelichting bij zelfstandige actie
Doorlopend journaal handhaven netwerken

Inzet:

1
15.50u

oor Woel contact opgenomen met organisatie v.d. demo, Wsomma
tel.

Uitleg gegeven over gebruik en inzet vd drone rondom het Malieveld.
We

2
16.35u

"We heeft van de gemeente 2.000 mondkapjes ontvangen. Daarvan

heeft hij er
1.000 aan de organisatie v.d. demo door gegeven.

3
16.40u

Woel heeft tel.contact met Wis@, Gehad. Gesproken over de inzet van de

drone.
Afgesproken met Wis@l dat alle communicatie op het demo terrein via Wé-verlopen.



4
16.45u

Woei heeft Wis] gemeld dat er 4 vrouwelijke sprekers zijn tijdens de

demo. Daarover
elade zi5 "iel doka1e dame», Ws A "es R, We. À.
Wig gaf aan dat zij alle 4 relatief onbekend zijn en voornamelijk vanuit

de lokale
gemeenschap afkomstig zijn.

5
16.45u

W@ heef met Wos] gesproken over de realisatie van de corana

maatregelen. De
organisatie heeft 50 vrijwilligers lopen die actief de deelnemers

benaderen,
herkenbaar met hesjes, op afstand. Vanaf podium met geluidsapparatuur

gecommuniceerd.
Door organisatie wordt bij te grote drukte opgeroepen tot verspreiding.
Vanuit de gemeente heeft de organisatie geen kennisgeving ontvangen.

6
17.15u

"Stelt vraag over aanwezigheid van persvoorlichting tp op Malieveld. Vanuit

politie is
niemand van communicatie aanwezig. Doorverwezen naar afdeling communicatie

van de
gemeente.

7
17.25u

1024
Er demo terrein zijn 2 personen aangetroffen die ACAB zichtbaar

droegen. Van 1 van
die personen is bsn nr genoteerd .We , wordt gedeeld met de

HIN.
Personen zijn aangesproken dat dergelijke symbolen verboden zijn om

zichtbaar te
dragen.

8
17.27u
102.4
Ook door collega?s vanuit netwerk / HHN worden deelnemers actief

aangesproken op het
houden van gepaste afstand.

9
17.35u

Organisatie heeft opgeroepen, via geluidsinstallatie om gepaste afstand, 1

1/2 m, te
houden waaraan gehoor wordt gegeven.

10



17.45u
10.2.d
Personen die met grote tassen richting het Malieveld komen worden door de

organisatie
gecontroleerd.

11
17.45u

Stroom personen vanuit het es komt aardig op gang richting het Malieveld.

12
17.51u

1024
Stroom vanuit het es bedraagt ongeveer 100 personen, sfeer is goed.

13
17.55u

+Vechtpartijtje op de Koekamp tussen 4 personen, 1 persoon gewond, bebloed

gezicht.
Afhandeling wordt door basisteam geregeld.

Form.nr: 8745203- FOMUTRA - Blad
1 BIN001592.1.00

Registratienummer PL1500-2020159366-1

14
18.01u
LE
Schatting van aantal demonstranten is 1.000 personen, door droneteam.

15
18.03u

1024
Sfeer is goed, wordt meermalen opgeroepen door organisatie vanaf het

podium om
afstand te houden.

16
18.05u

Nadenken over uitstroom, wat wanneer na afloop grote toestroom richting es
gaat? NS
heeft géén extra treinen beschikbaar.

17
18.07u

Wvg, heeft contact qehad met organisatie, Wie}, opgenomen. Tel contact

"



Wg bespreekt oproep om kwartier voor einde demo gefaseerd naar het CS

te
vertrekken.

18
18.lOu

Wel informeert or Ns We @, Wosomwal) extra personeel beschikbaar

heeft om
aan de deur van es toezicht op instroom te houden.
Contact met HMOB wordt gelegd.

19
18.35u

Wos] spreekt na signalen vanuit sgbo overleg, opgepakt door communicatie,

dat
collega?s op demoterrein géén mondkapjes mogen dragen. Dat is conform de

afspraken/
uitgangspunten zoals tijdens de briefing genoemd.

20
18.50u

24
Lastige demonstrant wordt aangesproken door 2 collega?s van

HHN. Demonstrant maakte
zich schuldig aan opruiing en droeg een masker.

21
18.51u

Wo@, geeft Wg ,, 1024, stand van zaken m.b.t. maatregelen voor geraseerde

uitstroom
door. Contact hierover met NS en organisatie. Verwachting is dat max 500

personen
retour es zullen gaan.

22
18.55u.

Wel meld Wsf dat hij We kar melden dat de beschikking van de

gemeente m.b.t. de
vergunning voor de demo in haar mailbox zit.

23

Form.nr: 8745203- FOMUTRA - Blad
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19.00u



Lastige demonstrantWP0soa#Walt wordt nogmaals aangesproken door

koppel HHN.
Persoon is aangesproken en heeft Malieveld verlaten. Is richting es
gelopen. Betreft

"We #, "saam
Aanvulling punt 23 d.d. 3 juni 2020r__pg _.l
Ik vormde samen met coli RWPooaall een koppel tijdens de DEMO van 2 juni

Tijdens de demo is nr. Wsamaonsl. Wos door ons

gecontroleerd.
Hij had de aandacht getrokken, irritatie opgewekt door overdreven

duidelijk iedereen
te filmen met zijn telefoon, onderwijl lopend door de overige

demonstranten die 1.5
afstand probeerde te houden.
Er was geen strafbaar feit geconstateerd.
Toen wij, Wg , de man aanspraken was het ie wat hij zei: "ik

ben een
Nederlander".
Dit bleef hij vervolgens tijdens het gesprek diverse malen zeggen.

Ook hoorden wij hem zeggen:
?Ik heb niks tegen mensen van andere afkomst, ik respecteer hun.

Zaterdag ben ik ook bij de DEMO geweest.
Nee, in Amsterdam ben ik niet geweest.
Bij de volgende DEMO zal ik ook weer aanwezig zijn.
Dit is vandaag al de 3e keer dat ik aangesproken wordt.
Ik doe niets bijzonders, ik maak geen ruzie.
Waarom is dit?"
Hem geprobeerd uit te leggen waarom wij hem controleerde en aanspraken.
Tijdens het gesprek kwamen er andere personen om heen staan.
We zijn dan ook tot 2x toe iets verder op gaan staan met IWg
Toen wij om zijn ID vroegen overhandigde hij ons zijn paspoort.

pg

24
19.09u

1024
Uitstroom komt geleidelijk op gang, ook vindt nog steeds geringe instroom

plaats.

25
19.10u

1o24
De formele demo is afgelopen, laatste spreker heeft gesproken.



26
19.15u

Aan de l02d verzocht om een demonstrant aan de kant van de Boslaan te
controleren.
Foto van persoon wordt toegestuurd. Betreffende persoon zou drone in zijn
tas hebben,
behoort niet tot organisatie en is ons niet bekend.

Form.nr: 8745203 - FOMUTRA - Blad
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27
19.24u

1?+
Nog circa 200 personen op Malieveld, uitstroom verloopt voorspoedig. Bij
es verloopt
het ook gladjes.

Aanvul1is lil tijdens sit1oor
i5 vertrek van het malieveld zag ik Wemeg, Wee
hoogte van het
pannenkoekhuis staan. Ik had hem eerder niet opgemerkt, weet ook niet of

hij op het
malieveld is geweest.
Omdat ik al in de wegrijdende bus zat, hem niet kunnen spreken.
Aan buro Hoefkade overleg gehad, advies hem in te voeren bij deze regi.
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