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In deze melding zijn de namen van de politiefunctionarissen geanonimiseerd. De meldingen bevatten tevens persoonsgegevens en
direct tot individuele personen herleidbare gegevens. Hierbij gaat het om namen van personen en directe contactgegevens. Omdat
naar mijn mening het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zwaarder weegt dan het belang van
openbaarmaking van die gegevens, worden deze gegevens op grond van artikel 10 lid 2 aanhef en onder e Wob niet openbaar
gemaakt.

Mutatierapport PLO5OG - 26 maart
2014031251
2014
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Informatierapporten worden niet openbaar gemaakt op grond van art. 10 lid 2 onder d Wob, het belang van inspectie, toezicht en
controle weegt zwaarder dan het algemene belang. De rapporten bieden inzicht in de wijze waarop de politie relevante informatie
vergaart en bieden tevens inzicht in door de politie toegepaste strategieen, tactieken en technieken. Openbaarmaking van deze
informatie zou de adequate informatiepositie van de politie kunnen schaden en toekomstig optreden van de politie kunnen
bemoeilijken. Dit kan verstoringen van de openbare orde tot gevolg hebben en gevaar opleveren voor demonstranten en voor
zijdelings geraakte burgers, alsmede voor politieambtenaren.
Dit document ziet op de handhaving van de openbare orde tijdens de NSS in brede zin en is toegeschreven op de geldende situatie
voor de eenheid oost-Nederland. Het valt slechts gedeeltelijk onder de benoemde bestuurlijke aangelegenheid. Delen die daar niet
onder vallen, worden niet verstrekt. Bij besluit van 27 mei 2014, kenmerk KNP14000427 en KNP14000428 genomen door de directeur
korpsstaf is besloten over openbaar making van het overeenkomende document welke ziet op de handhaving van de openbare orde
tijdens de NNS toegeschreven op de geldende situatie van de eenheid Den Haag. Aangezien het een overeenkomend document
betreft wordt overeenkomstig besloten.
Ten aanzien van de wel relevante passages wordt het volgende overwogen.
In paragraaf 2.4 en bijlage 3 Deeldraaiboek Urenco Almelo wordt ingegaan op verschillende taken binnen de openbare orde
handhaving, soms ook toegesneden op demonstraties. Dit deeldraaiboek en die specifieke passages betreffen echter de werkwijze
van de politie en openbaarmaking daarvan benadeelt de politie in toekomstige gevallen nu hierop geanticipeerd kan worden.
Opgemerkt wordt dat het document in het geheel is toegeschreven op inrichting van de operatie.
Aangezien demonstraties ook bij andere (vergelijkbare) gebeurtenissen voorkomen wordt de politie benadeeld
indien dit document openbaar wordt gemaakt (artikel 10 lid 2 sub c en d van de Wob).

Risico inschatting Urenco 14 februari
Nederland B.V. - Almelo 2014

Draaiboek
Ordehandhaving Oost
Nederland

13 maart
2014
0,6

Flyer onaangekondige
demonstraties

Geen.

Notitie
Beleidsuitgangspunten

Dit document is reeds beoordeeld op 6 juni 2014, kenmerknummer: 521851, door de minister van Veiligheid en Justitie en ik verwijs
daarnaar.

beschouwing
laten.
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Journaal W.O.M
Demonstraties Egypte

Journaal W.O.M
Demonstraties diverse
vredes organisaties

Journaal W.O.M Demo
Stichting Steun
Mensenrechten Stop
Maatschappelijk Geweld

DATUM

24 maart
2014

24 maart
2014

23 maart
2013

V.

Oordeel

WEI6-11INGSGROND?
Aanvraag voor demonstratie, het definitieve kennisgevingsformulier en het journaal: naam, kledingnummers, (e-mail)adressen en
telefoonnummers van politieambtenaren worden op grond van art. 10 lid 2 onder e Wob geanonimiseerd, het belang van eerbiediging
van de persoonlijke levenssfeer weegt zwaarder dan het belang van openbaarmaking. Dit wordt in de bijgevoerde documenten
aangeduid met "p". Gelet op artikel 10 lid 2 sub c en d van de Wob mag ik verstrekking van informatie achterwege laten als de
hiervoor genoemde belangen (belang van toezicht/handhaving en belang van de opsporing) door mij zwaarder worden gewogen dan
het belang van de openbaarheid. lk heb mij per element vergewist of dit gegeven voor openbaarmaking in aanmerking komt. Dit wordt
in de bijgevoerde documenten aangeduid met "i".
Aanvraag voor demonstratie, het definitieve niet ondertekende kennisgevingsformulier, een brief van de burgemeester, een
informatierapport, het journaal, procesverbaal kenmerk: 2014059179, procesverbaal kenmerk: 2014037985 en procesverbaal
kenmerk: 2014059234. Naam, kledingnummers, (e-mail)adressen en telefoonnummers van burgers en ambtenaren worden op grond
van art. 10 lid 2 onder e Wob geanonimiseerd het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer weegt zwaarder dan het
belang van openbaarmaking. Dit wordt in de bijgevoerde documenten aangeduid met "r. Informatierapporten worden niet openbaar
gemaakt op grond van art. 10 lid 2 onder d Wob, het belang van inspectie, toezicht en controle weegt zwaarder dan het algemene
belang. De rapporten bieden inzicht in de wijze waarop de politie relevante informatie vergaart en bieden tevens inzicht in door de
politie toegepaste strategieen, tactieken en technieken. Openbaarmaking van deze informatie zou de adequate informatiepositie van
de politie kunnen schaden en toekomstig optreden van de politie kunnen bemoeilijken. Dit kan verstoringen van de openbare orde tot
gevolg hebben en gevaar opleveren voor demonstranten en voor zijdelings
geraakte burgers, alsmede voor politieambtenaren. Dit wordt in de bijgevoerde documenten aangeduid met "i".
Processenverbaal vallen niet onder de Wob voorzover zij persoonsgegevens bevatten welke vallen onder de werking van de
Wet politiegegevens.
De Wpg staat openbaarmaking van politiegegevens niet toe.
Ook hebben deze processenverbaal betrekking op gepleegde strafbare feiten en openbaarmaking zou negatieve gevolgen
kunnen hebben voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten.
Op grond van art. 10 lid 2 onder c Wob weegt het belang van opsporing en vervolging zwaarder dan het belang van
openbaarmaking. Voor wat betreft de processen-verbaal voorzien van de kenmerken: 2014059179, 2014037985 en
2014059234 is sprake van lopende strafzaken. Voor deze lopende strafzaken geldt het bijzondere verstrekkingsregime
van artikel 365 Wetboek van Strafvordering. Voor zover de strafzaken niet meer lopend zouden zijn, dan is openbaarmaking
van de documenten van de niet meer lopende strafzaken ongewenst met het oog op de nog lopende strafzaken en dient de
openbaarmaking van de niet meer lopende strafzaken to worden geweigerd op grond van artikel 10 lid 2 onder c Wob, bezien
in het licht van artikel 365 Wetboek van Strafvordering. Op grond van artikel 10 lid 2 onder c Wob weegt het belang van de
opsporing en vervolging van strafbare feiten zwaarder dan het belang van openbaarmaking.
Met betrekking tot de demonstratie van diverse vredesorganisaties zijn de brief aan "the rulers of the World gathered in The
Hague for the Nuclear Security Summit" en het stuk "Stappen voor Vrede en nucleaire veiligheid reeds openbaar.
Verstrekking vindt derhalve plaats als feitelijke handeling.

Aanvraag voor demonstratie, het definitieve kennisgevingsformulier en het journaal: naam, kledingnummers, (e-mail)adressen en
telefoonnummers van politieambtenaren worden op grond van art. 10 lid 2 onder e Wob geanonimiseerd, het belang van eerbiediging
van de persoonlijke levenssfeer weegt zwaarder dan het belang van openbaarmaking. Dit wordt in de bijgevoegde documenten
aangeduid met "p".
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Journaal W.O.M. Demo
Bike Around The Bomb

Journaal W.O.M.
Hoofdregistratie Demo
Comite Stop de NSS

Journaal W.O.M. Demo
Uyhurse Vereniging in
Nederland

DATUM

23 maart
2013

23 maart
2013

24 maart
2014

V.

Oordeel

WEIC.,i1INGSGROND?
Het journaal en e-mails. De e-mails worden niet openbaar gemaakt omdat deze inzicht geven in de wijze waarop de politie informatie
vergaart op grond van art. 10 lid 2 onder d Wob, het belang van inspectie, toezicht en controle weegt zwaarder dan het algemene
belang. De emails bieden inzicht in de wijze waarop de politie relevante informatie vergaart en bieden tevens inzicht in door de politie
toegepaste strategieen, tactiekert en technieken. Openbaarmaking van deze informatie zou de adequate informatiepositie van de
politie kunnen schaden en toekomstig optreden van de politie kunnen bemoeilijken.
Dit kan verstoringen van de openbare orde tot gevolg hebben en gevaar opleveren voor demonstranten en voor zijdelings geraakte
burgers, alsnnede voor politieambtenaren.
Naam, kledingnummers, (e-mail)adressen en telefoonnummers van burgers en ambtenaren worden op grond van art. 10 lid 2 onder e
Wob geanonimiseerd, het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer weegt zwaarder dan het belang van
openbaarmaking.
Dit wordt in de bijgevoerde documenten aangeduid met "p". Gelet op artikel 10 lid 2 sub c en d van de Wob mag ik verstrekking
van informatie achterwege laten als de hiervoor genoemde belangen (belang van toezicht/handhaving en belang van de
opsporing) door nrq zwaarder worden gewogen dan het belang van de openbaarheid. lk heb mq per element vergewist of dit
gegeven voor openbaarmaking in aanmerking komt. Dit wordt in de bijgevoerde documenten aangeduid met "i".
Aanvraag voor demonstratie, het definitieve kennisgevingsformulier, een informatierapport met update, een flyer, het journaal,
procesverbaal kenmerk: 2014058711 en procesverbaal kenmerk: 2014058761. Naam, kledingnummers, (e-mail)adressen en
telefoonnummers van burgers en ambtenaren worden op grond van art. 10 lid 2 onder e Wob geanonimiseerd, het belang van
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer weegt zwaarder dan het belang van openbaarmaking. Dit wordt in de bijgevoerde
documenten aangeduid met "p". Informatierapporten worden niet openbaar gemaakt op grond van art. 10 lid 2 onder d Wob, het
belang van inspectie, toezicht en controle weegt zwaarder dan het algemene belang. De rapporten bieden inzicht in de wijze waarop
de politie relevante informatie vergaart en bieden tevens inzicht in door de politie toegepaste strategieen, tactieken en technieken.
Openbaarmaking van deze informatie zou de adequate informatiepositie van de politie kunnen schaden en toekomstig optreden van
de politie kunnen bemoeilijken. Dit kan verstoringen van de openbare orde tot gevolg hebben en gevaar opleveren voor
demonstranten en voor zijdelings geraakte burgers, alsmede voor politieambtenaren.
Dit wordt in de bijgevoerde documenten aangeduid met "i".
Processenverbaal worden niet openbaar gemaakt deze vallen onder de werking van de Wet politiegegevens.
De Wpg staat openbaarmaking van politiegegevens niet toe.
Ook hebben deze processenverbaal betrekking op gepleegde strafbare feiten en openbaarmaking zou negatieve gevolgen
kunnen hebben voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten.
Op grond van art. 10 lid 2 onder c Wob weegt het belang van opsporing en vervolging zwaarder dan het belang van
openbaarmaking.

Aanvraag voor demonstratie, het definitieve kennisgevingsformulier en het journaal: naam, kledingnummers, (e-mail)adressen en
telefoonnummers van politieambtenaren worden op grond van art. 10 lid 2 onder e Wob geanonimiseerd, het belang van eerbiediging
van de persoonlijke levenssfeer weegt zwaarder dan het belang van openbaarmaking. Dit wordt in de bijgevoerde documenten
aangeduid met "p".
Het procesverbaal voorzien van kenmerk: 2014059160. Over dit document is op 19 november 2014 namens de Minister van Veiligheid Buiten
en Justitie, kenmerk: HO 15.WOB.16627 en HO 15.WOB.16628 door het Arrondissementsparket Den Haag op openbaarmaking van beschouwing
dit document besloten. lk verwijs u dan ook naar dit besluit.
laten.

Demonstratie Hofvijver
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Op de videobeelden zijn herkenbare personen te zien. Videobeelden vallen onder het toepassingsbereik van de Wob, maar ingeval
van openbaarmaking zouden de herkenbare personen onherkenbaar moeten worden gemaakt, teneinde de persoonlijke levenssfeer
van deze personen te beschermen. Volgens de uitspraak van de Afdeling van 19 december 2012 (ECLI:NL:RVS:2012:BY6779) kan
echter niet van bestuursorganen worden gevergd dat per afzonderlijk beeld wordt bezien of het zodanig kan worden bewerkt dat de
persoonlijke levenssfeer niet meer aan verstrekking ervan in de weg staat. Daarnaast is een dergelijke bewerking zodanig ingrijpend,
dat deze in feite slechts kan worden uitgevoerd door van de videobeelden nieuwe videobeelden te maken.

Videobeelden
12, 23 en
24 maart
Verslagen Vierhoek NSS. 2014
r:-72-. '

' — '

'

Over deze documenten is op 19 november 2014 namens de Minister van Veiligheid en Justitie, kenmerk: HO 15.WOB.16627 en HO
15.WOB.16628 door het Arrondissementsparket Den Haag op het openbaarmaken van dit document besloten. lk verwijs u dan ook
naar dit besluit.

7

Draaiboek
Ordehandhaving NSS
Amsterdam

21 maart
2014

14
februari
2014 en 4
Gespreksverslagen WISE maart
politie Amsterdam
2014

Informatierapport -ODB
NSS-NIS-NKS

17-03-14

Dit document ziet op de handhaving van de openbare orde tijdens de NSS in brede zin en is door de eenheid oost toegeschreven op
de geldende situatie voor de eenheid oost. Het valt slechts gedeeltelijk onder de benoemde bestuurlijke aangelegenheden. Delen die
daar niet onder vallen, worden niet verstrekt. Bij besluit van 27 mei 2014, kenmerk KNP14000427 en KNP14000428 genomen door de
directeur korpsstaf is besloten over openbaarmaking van het overeenkomende document welke ziet op de handhaving van de
openbare orde tijdens de NNS toegeschreven op de situatie binnen de eenheid Den Haag. Aangezien het een overeenkomend
document betreft wordt overeenkomstig besloten.
Ten aanzien van de wel relevante passages wordt het volgende overwogen.
In paragraaf 3.5 wordt ingegaan op verschillende taken binnen de openbare orde handhaving en toegesneden op demonstraties. Dit
deeldraaiboek en die specifieke passages betreffen echter de werkwijze van de politie en openbaarmaking daarvan benadeelt de
politie in toekomstige gevallen nu hierop geanticipeerd kan worden. Opgemerkt wordt dat het document in het geheel is
toegeschreven op inrichting van de operatie.
Aangezien demonstraties ook bij andere (vergelijkbare) gebeurtenissen voorkomen, wordt de politie benadeeld indien dit
document openbaar wordt gemaakt (artikel 10 lid 2 sub c en d van de Wob).
Deze documenten worden op grond van artikel 11 Wob geweigerd. Het betreft een weergave van een vertrouwelijk en informeel
gesprek en geen (formeel vastgestelde) notulen. De vertegenwoordigers van WISE en LAKA zijn dan ook niet betrokken geweest bij
de totstandkoming van de verslagen.

Informatierapporten worden niet openbaar gemaakt op grond van art. 10 lid 2 onder d Wob, het belang van inspectie, toezicht en
controle weegt zwaarder dan het algemene belang. De rapporten bieden inzicht in de wijze waarop de politie relevante informatie
vergaart en bieden tevens inzicht in door de politie toegepaste strategieen, tactieken en technieken. Openbaarmaking van deze
informatie zou de adequate informatiepositie van de politie kunnen schaden en toekomstig optreden van de politie kunnen
bemoeilijken. Dit kan verstoringen van de openbare orde tot gevolg hebben en gevaar opleveren voor demonstranten en voor
passanten, alsmede voor politieambtenaren.
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3 strafdossiers:
ingezonden en ter
terechtzitting gebracht.

Oordeel

WEI ...RINGSGROND?
De documentatie wordt niet openbaar gemaakt op grond van art. 10 lid 2 onder d Wob, het belang van inspectie, toezicht en controle
weegt zwaarder dan het algemene belang. De rapporten bieden inzicht in de wijze waarop de politie relevante informatie vergaart en
bieden tevens inzicht in door de politie toegepaste strategieen, tactieken en technieken. Openbaarmaking van deze informatie zou de
adequate informatiepositie van de politie kunnen schaden en toekomstig optreden van de politie kunnen bemoeilijken. Dit kan
verstoringen van de openbare orde tot gevolg hebben en gevaar opleveren voor demonstranten en voor passanten, aismede voor
ppolitieambtenaren.

Quick-scans VEDAN,
LAKA en Wise
Overzicht demonstraties
gedurende NSS

V.

21 maart
2014

De informatie opgenomen onder punt 8 valt onder de reikwijdte van dit verzoek. De overige informatie valt buiten de reikwijdte van dit
verzoek en wordt derhalve niet verstrekt.

Deze dossiers maken deel uit van een dossier dat is opgemaakt ten behoeve van een drietal strafzaken, in welke zaken de
politierechter van de rechtbank Noord-Holland op 28 augustus 2014 een veroordelend vonnis heeft gewezen (parketnummers 15073217-14, 15-073045-14, 15-073136-14). De Wob is niet van toepassing als er een bijzondere en uitputtende
openbaarmakingsregeling bestaat, die de Wob terzijde stelt. In artikel 365, van het WvSv is een bijzondere en uitputtende regeling
voor openbaarmaking vervat die aan de Wob derogeert. Deze bijzondere en uitputtende regeling strekt ertoe te voorkomen dat door
toepassing van de Wob afbreuk zou worden gedaan aan de werking van artikel 365, van het WvSv. Artikel 365, vierde lid, van het
WvSv geeft een exclusieve bevoegdheid aan de voorzitter van de strafkamer van de rechtbank om desgewenst een afschrift van de in
dat artikel vermelde, tot het strafdossier behorende, stukken aan derden te verstrekken, tenzij verstrekking naar het oordeel van de
voorzitter ter bescherming van de belangen van degene ten aanzien van wie het vonnis is gewezen of van derden die in het vonnis of
in het proces-verbaal
worden genoemd, geheel of gedeeltelijk dient te worden geweigerd. In het laatste geval kan de voorzitter
een geanonimiseerd afschrift of uittreksel van het vonnis en het proces-verbaal verstrekken. Ingevolge het
vijfde lid zijn onder het vonnis begrepen de stukken die aan de uitspraak zijn gehecht. Ingevolge artikel 365,
vijfde lid, van het WvSv wordt van andere tot het strafdossier behorende stukken geen afschrift of uittreksel
verstrekt. In dit verband verwijs ik naar vaste jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State (hierna: ABRvS), waarin is bepaald dat artikel 365, van het WvSv een bijzondere en uitputtende
openbaarmakingsregeling is. Zie onder meer; ABRvS 20 januari 2010, ECLI:RVS:2010:BK9881,
ABRvS 7 juli 2010, ECLI:RVS:2010:BN0488, ABRvS 30 mei 2012, ECLI:RVS:2012:BW6945,
UN: ABRvS 30 mei 2012, ECLI:RVS:2012:BW6946, ABRvS 30 mei 2012, ECLI:RVS:2012:BW6947 en
ABRvS 30 mei 2012, ECLI:RVS:2012:BW6954.
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Deze dossiers maken deel uit van een twintig strafdossiers die ter beoordeling van een vervolgingsbeslissing zijn ingezonden naar het
Openbaar Ministerie. Deze dossiers zijn nog niet ter beoordeling ter terechtzitting aangebracht. Deze dossier kunnen leiden tot een
vervolging door het Openbaar Ministerie, waardoor de verzochte documenten alsdan onderdeel uit gaan maken van een ter
terechtzitting aangebracht strafdossier. Hierbij is van belang dat het doel van de Wob en dat van artikel 365, van het WvSv
verschillend is. Het doel en de strekking van de Wob is dat documenten in beginsel openbaar worden gemaakt, tenzij een van de in de
wet genoemde weigeringsgronden zich voordoen. Artikel 365, van het WvSv bepaalt echter dat van overige tot het strafdossier
behorende stukken (het betreffende politiedossier) geen afschrift wordt verstrekt. Dat betekent dat voorafgaand aan de
vervolgingsbeslissing van de officier van justitie als toetsingskader van de Wob "ja, tenzij" geldt, terwijI na de vervolgingsbeslissing het
toetsingskader, van het WvSv "nee" geldt. Aan het doel en de strekking van artikel 365, van het WvSv zou voorbij worden gegaan wan
geanonimiseerd - openbaar gemaakt kunnen worden, terwijl diezelfde stukken kort daarna tot een strafdossier kunnen gaan
behoren, waarna openbaarmaking op grond van artikel 365, van het WvSv geheel kan worden geweigerd.
Dit brengt met zich mee dat indien de beoordeling van een verzoek om afschriften van een politiedossier plaatsvindt op grond
van de Wob, zoveel mogelijk aangesloten dient to worden bij het doel en de strekking van het bepaalde in artikel 365, van het
WvSv. Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder c, van de Wob blijft verstrekking van informatie achterwege voor
zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van opsporing en vervolging van strafbare feiten. Het belang van
opsporing en vervolging zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid aangezien in deze zaken nog geen
definitieve afdoeningsbeslissing is genomen. Openbaarmaking van deze informatie kan een succesvolle vervolging in de weg
staan. Bovendien bestaat de kans dat deze zaken alsnog aan de rechter worden voorgelegd. Gelet hierop ben ik van oordeel
dat de weigeringsgrond van artikel 365, van het WvSv ook ten aanzien van deze strafdossiers van toepassing is.
Slechts indien met zekerheid kan worden gesteld dat een politiedossier geen deel meer zal uitmaken van een strafdossier
of anderszins van belang kan zijn bij onderzoek door de politie naar strafbare feiten, kan een bestuursorgaan met toepassing
van de Wob besluiten tot openbaarmaking van de documenten onverminderd de overige weigeringsgronden van de Wob.
In dit verband verwijs ik naar de uitspraak van de Rechtbank Utrecht van 13 december 2012, ECLI:NL:RBUTR:2012:BY6261,
welke bevestigd is door de ABRvS in de uitspraak van 26 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:614.

20 strafdossiers:
ingezonden
Op grond van de Wpg worden de navolgende gegevens geanonimiseerd: Registratienummers (mutatienummers); NAW-gegevens
betrokkenen en andere derden, Geboortedatum en geboorteplaats betrokkenen, BSN-nummers/ GBA-nummers betrokkenen,
Kaartnummer (uniek aan de persoon gekoppeld numnner), V-nummer (uniek aan persoon gekoppeld vreemdelingen numnner),
Telefoonnummers betrokkenen en/of derden, Gegevens (merk, type, kleur, bouwjaar, kenteken, chassisnummer) van betrokken
motorvoertuigen (voor zover herleidbaar tot individuele personen), Inhoud/ vrije tekst van de mutaties (voor zover herleidbaar tot
individuele personen).
De namen van ambtenaren worden niet openbaar gemaakt omdat openbaarmaking van deze gegevens niet opweegt tegen het belang
van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken ambtenaren als bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef en
onder e, van de Wob. Zie in dit verband o.a. ABRvS 3 februari 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BL1844.
In het vrije tekst veld van de mutatie worden de opsporingsgegevens weggelaten. lk van mening dat zowel het belang van opsporing
en vervolging en het belang van toezicht, controle en inspectie door het bestuursorgaan
respectievelijk het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zwaarder wegen dan het
belang van openbaarmaking van de voornoemde documenten. De verstrekking van deze gegevens wordt derhalve
geweigerd op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder c, d, en e van de Wob.
Mutatierapporten

Noodbevel burgemeester
gemeente Schagen.

Een afschrift van dit noodbevel is ook aanwezig bij de politie, Eenheid Noord-Holland. Bij besluit van 16 oktober 2014 is dit noodbevel Buiten
door de gemeente Schagen openbaar gemaakt. Gelet op het felt dat dit document reeds openbaar is wordt alhier volstaan met een
beschouwing
verwijzing naar dit openbaar gemaakte document.
laten.
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Bijlage 1

POLITIE
REGIOPOLITIE TWENTE
CLUSTER NOORD
TEAM ALMELO CENTRUM
Registratienummer : PL050G-2014031251-1
Mutatie rapport
(vertrouwelijk)
Opmaak datum/tijdstip

: woensdag 26 maart 2014 te 13:08 uur

Zelfstandige actie
Volgnummer
Maatschappelijke klasse
Datum/tijdstip kennisname
Pleegdatum/tijd

:
:
:
:

Plaats voorval
Soort locatie
Verbalisanten

1
Begeleiding demonstratie
dinsdag 25 maart 2014 te 13:30 uur
Tussen dinsdag 25 maart 2014 te 09:00 uur en dinsdag
25 maart 2014 te 13:00 uur
: Drienemansweg, 7601 PZ Almelo
: Openbare weg/-water
(TWN01215)
(TWN03066)
(TWN03399)
(TWN93366)
(TWN93851)

Toelichting bij zelfstandige actie
Demonstratie bij Urenco begeleid. In het kader van de NSS was er groots opgetuigd
qua personeel. Her en der vanuit den lande collega's gesproken die naar het
bedrijventerrein van Urenco waren gedirigeerd. Vanuit Almelo twee bikers en een
OVD-P en twee man voor hand- en spandiensten. Gezien de enorme toeloop van
demonstranten (6) stuks en 30 man pers waren de twee bikers voldoende geweest. Er
werd bij de hoofdingang van Urenco een drietal spandoek uitgerold en men heeft daar
gestaan conform de vergunning van 09.30 uur tot 11.00 uur. De sfeer was optimaal en
rapps hebben een praatje gemaakt met de demonstranten en de vraag gesteld of alles
naar wens was en of de demonstratie aan hun verwachtingen voldeed. Ze vonden dit
zeer prettig dat de politie die vraag stelde. Ook de openheid kon men waarderen. Ze
gaven nog wel of op de collega's in Den Haag. Toen de bus met genodigden de poort
van Urenco binnenreed hadden rapps de indruk dat men dat helemaal niet had
meegekregen als demonstrant zijnde. Een van de demonstranten gaf later aan dat ze
wel een bus hadden gezien maar omdat de bus er zo oud uitzag had men niet de indruk
dat daar de gasten inzaten. Toen die wel het geval was vond men het jammer dat ze
niet even een praatje hadden kunnen maken. Al met al brak men het demonstrantenkamp
rond 11.00 uur en keerde huiswaarts. Rapps zijn in opdracht van de BOO nog gebleven
tot na 13.00 uur. Dit omdat toe de bus met genodigden vertrok naar Kroller Muller
museum. Al met al een super rustig verloop.

Form.nr: 1270311 - FOMUTRA

- Blad 1

LFN112.1.0

Spelregels
onaangekondigde demonstratie

U bent kennelijk naar deze gemeente gekomen om te demonstreren.
Het recht om te mogen demonstreren is een grondrecht en een groot goed, dat de overheid
en in dit geval de gemeente respecteert en waar mogelijk ondersteunt.
Oemonstreren is toegestaan, maar in het kader van openbare ordehandhaving en het
voorkomen van verstoringen of andere ongeregeidheden heeft de gemeente een aantal
speiregels opgesteld, waar u zich aan dient te houden.

Het is niet toegestaan:
•

Te discrimineren of opruiende teksten te roepen

•

Vernielingen te plegen

•

Wapens bij u te hebben of stokken/stangen die als wapen gebruikt kunnen worden

•

Kleding te dragen die uw gezicht bedekt (o.a. bivakmutsen, helmen, sjaals)

• Alcohol en/of drugs te gebruiken of bij u te dragen
•
I C%

In- en uitgangen van gebouwen te blokkeren

• Overlast te bezorgen aan: omwonenden, het verkeer, het openbaar vervoer en
hulpdiensten. Onder overlast wordt tevens niet acceptabele geluidsoverlast verstaan.
•

Parkeeroverlast te veroorzaken

• Afval achter te laten
NB: De aanwijzingen van de politie dienen strikt te worden opgevolgd. Wanneer de politie u
de aanwijzing geeft om zich te verwijderen en/of u naar een andere plaats verwijst om te
demonstreren, dan dient hieraan onverwijid gehoor gegeven te worden.

«waanaam en dienstbaar»

P*LITI E

Rules unannounced
demonstration

You have come to this municipality apparently in order to demonstrate.
The right to demonstrate is a fundamental right and a great privilege, which the government
and in this case the municipality respects and supports wherever possible.
Demonstrating is permitted, but under the scope of maintaining public order and preventing
disturbances or other irregularities the municipality has compiled a number of rules, with
which you are expected to abide.

You are not permitted:
•

To discriminate or to shout inflammatory remarks

•

To commit acts of vandalism

•

To have weapons in your possession or sticks/bars that could be used as weapons

•

To wear clothing that covers your face (including balaclavas, helmets and scarves)

•

To consume alcohol or use drugs or to have these in your possession

•

To block entrances and exits of buildings

•

To cause a nuisance to: people living in the surrounding neighbourhoods, the traffic,
public transport and the emergency services. Nuisance also includes unacceptable
levels of noise.

•

To cause a nuisance to parking

•

To leave litter

NB: The instructions from the police should be followed strictly. If the police instruct you to
leave and/or to move to another location in order to demonstrate, then you are expected to
follow these instructions without delay.

gwaanaam en diens-I:Imam

P*LITIE

Bijlage 2

HOOFDREGISTRATIE Demo Comite Stop de NSS
Datum: 23-03-2014

J • urnaall
23-03-2014 07:48 -411111111mmill■s, Team crisisbeheersing
flyer aangetroffen in de binnenstad; oproep tot aansluiten demo
gekoppeld aan formulieren
23-03-2014 07:35 -41.1=11.11111111.111110 Team crisisbeheersing
update inforapport stop de nss gekoppeld aan de registratie
22-03-2014 08:26 -11111111111111111111.11*, Team crisisbeheersing
De oude route betrof de volgende:
Hobbemaplein, Hobbemastraat, Om en Bij, Prinsegracht, Lutherse Burgwal, Gedempte Burgwal,
Gedempte Gracht, Spuiplein, Spui, Hofweg, Buitenhof, Kneuterdijk, Heulstraat, Noordeinde,
Kortenaerkade, Anna Paulownastraat, Carnegieplein, Carnegielaan, Buitenrust
19-03-2014 13:58 -1111111111M11101 , Team crisisbeheersing
tijdens de gesprekken met de organisatie, BRI< gemeente en HHN is meerdere keren de vraag .
gesteld waarom het Spuiplein een belangerijke lokatietijdens de route is. De organisatie gaf aan dat er
op het Spui een evenement zou zijn.
4101111EINIOgaf aan dat er op zondag geen activiteit in het Stadhuis zou zijn.

18-03-2014 10:58 -41,11111=1111.1M, Team crisisbeheersing
de nieuwe route die door de organisatie aan is gegeven zal zijn:
Hobbemaplein - De Heemstraat - Hoefkade - Vaillantlaan - Hobbemastraat - Hooftskade Groenewegje Spinozastraat - Dranjeplein - Fannius Scholtenstraat - Hoefkade Stationsweg Wagenstraat - Amsterdamse Veerkade - Spui - Spuiplein.
in de driehoek is een acc opgegeven.
organisatie hierover ikg.
17-03-2014 16:45 -4100110111.~IiieTeam crisisbeheersing
'C-4.****WWWWilt (111.111MION) heeft gebeldWilikft) en wil graag teruggebeld
worden.
Dewahing en beveiliging

17-03-2014110:49 -

4MILM
•

Mail r let I

F;RI oilverigeri 2ii i4e1;oppelcl.

Gebeurtenis regisirati aangemeiala

p

Gemeente Den Haag
Bestuursdienst

DEFINITIEF KENNISGEVINGFORMLILIER
SchrlftellJke kennIsgevIng van het houden,op een openbare pleats van een betogIng, een vergadering,
een samenkamst tot het beliiden van godsdienst of levensovertulgIng.
Op grond van artikel 2:3 van de Algemene PolltieverordenIng voor Den Haag 2009, dent de
organtsator van een op een openbare pleats to houden manIfestalle als hlerboven genoemd, VOOR
de openbare eankondlgIng van deze manIfestalle en tenmlnste vier werkdagen voordat daze zal
warden gehouden, de burgemeester hlsrvan schriftelijk In kennIs to station,

Lees ook de toellchting!
Organtsator
ComIto Stop de NSS

OMIP
Telefoon:

Telefoon:

Faxnummer:

IVIanIfestatle
Doel van de manifestatie

Datum/Hid aanvang Manifestatie
Datum/tiJd betIndiging manIfestalle
AantaI to verwachten deelnemers
BlIzonderhaelen:
MIddelen (flu'rties, spandoeken eto.)
Route

Verzameiplaats
Er zal geen pale aangeboden warden
VernermIddelen

Duidelijk maken dat het In de wereld moet gaan om
mensen en niet om geld en macht. En dat vellIgheld
nlet komt door kernenergle en kernwapens
23-03-2014 14:00 uur
23.03-2014 17:00 uur

: 100
Flyers, spandoeken, protestborden, toeters,
&one's en geluidskar.
: Hobbemapleln, De Heemstraat, Hoefkade,
Valliantlean, Hobbemastraat, Hooftskacle,
Groenewegje, Spinozastraat, Oranjeplein,
Fannlus Scholtenstraat, Hoefkade, Stationsweg,
VVagenStraat, Ameterdamee Veerkade, Spul en
. Spuiplein,
: Hobbemaplein
vervoer.
Eigen vervoer/ openbaar.

Door de organlsator genomen maalregelen am een ordelljk vertoop von de manlfestatie to
bevorderen:
organisatie dreegt %org WilOr
ORhill:::11'4
10%
!-■

•

:II
1

I

vedoop von de demonotratie en 7_er9t your eon

•

.

i.":•-1.1.i■:1 ,) .7 II,: i I I

Bevelert gegeven door de polltie In het belong van de openbare orde en/of veiligheld worden strIkt
nageleefd,
>De spandoaken zullen niet zijri voorzien van dlkke stokken en de tekstan op de spandoeken zullen
niet ditoriminerend, beledigend of oprulend zijn.
>111dien gebrulk wordt gemaakt van geluldsvereterkIng, don zal het volume dearvan op een, door de
politie bepaald, aenveardbaar niveau blijven.
>De In en ultgangen van gebouwen worden niet geblokkeerd en zullen voor een ceder vtij toegankalljk
>De eventueel door derden weggeworpen flyers warden door de orgenfsetle opgerulmd.
> De organlaalle draagt er zorg voor dot er geen voorwerpen die plegen to worden gebruild of geschild
zlJn gm to warden gebrulict bIJ wanordelijkheden, zoals een letting, knuppel, beschermende
middelen, hefm/ blvakmuts en of andere vormen van gezichtsbedekking worden meegevoerd.
Datum 18 mead 2014
Nam ns de or a Intl

I

_

Polltle Hap mien
Operatl nel Zaken
aaglanden

e stollen van voorschriften en beperkInge_n_of-verftee17---

r ngen stet(
Indien u het nlet eons bent met het besluit waarin de burgemeester voorsohn e
of de manffestatie verbled, kunt u hlertegen een bezwaersohrift Indienen. Zie de toolichting.

Datum: 19-3-2014
Overeenkomstig he/410 kite)reester van Den Haag genom en besluit

.•
-FtVi
f MI tlarrnaier4i,Ificc43iv: Directetir ElestuursEaken)
DirectertT Bestuatrzrzalteri:(15.1f ondsTrnandaat piv, DIraDteur ElesiriLltzaker0
(hendtekening)

Posjadres
; Postbus 12 500, 2500 DL. Den Haag
Bazaekadrea : SW 70, Den Haag

Telefoon
Fax

: 070 - 4292832
:07O4242814

1)

Van:
Verzonden:
Aan:
Oriderwerp:

stopdenss@riseup.net
maandag 3 maart 2014 18:41
Operationele Zaken Haaglanden
Melding demonstratie 23 maart 2014

3este,
lierbij maken wij melding van een demonstratie op 23 maart 2014.
)p zondag 23 maart zullen wij onder het motto "Stop nuclear power! Abolish poverty!"
, emonstreren tegen de Nuclear Security Summit in De Haag, om duidelijk te maken dat
let in de wereld moet gaan om mensen en niet om winst en macht, en dat veiligheid niet
:omt door kernenergie en kernwapens.
ij zullen verzamelen op het Hobbemaplein om 14:00, om daarna de volgende route te
_open. We eindigen om 19:00
Apemaplein Hobbemastraat - Om en Bij Prinsegracht - Lutherse Burgwal
Gedempte Burgwal - Gedempte Gracht - Spuiplein - Spui - Hofweg - Buitenhof :neuterdijk - Heulstraat - Noordeinde - Kortenaerkade - Anna Pauwlonastraat :arnegieplein - Carnegielaan - Buitenrustweg - Jacob Catslaan - Johan de wittlaan
aj nemen flyers, spandoeken, protestborden, toeters, trommels en een geluidskar mee
n verwachten rond de 100 mensen.
;ezien wij verplicht zijn om een demonstratie 4x24 uur van tevoren te melden, gaan wij
r vanuit dat wij ook binnen 4x24 uur een reactie van u ontvangen.
vriendelijke groet,
1,mite Stop de bISS
copdenss@riseup.net

W.O.M.: Demo Stichting Steun Mensenrechten Stop Maatschappelijk Geweld
Datum: 24-03-2014

Journaall
12-03-2014 10:46 - mffinINEMINImism, Team crisisbeheersing
afspraken zie 23 maart
19-02-201410:58 -MiliVIIIIIIIIMINNI011111, Team crisisbeheersing
- aanmelding via mail ontvangen en gekoppeld
- 4x registratie W.O.M. aangemaakt (23/03, 24/03, 25/03 en 26/03)
- B.23 per mail k.g.g.
- op de worn lijst d.d. 24-02 gezet
19-02-2014 10:58 JUIIIIM.111=100
Gebeurtenis registratie aangetnaakt.

r

W.O.M.: HOOFDREG IZ NSS Demo Stichting Steun Mensenrechten Stop Maatschappelijk
Geweld
Datum: 2343-2014

Journaa

dargamigniagra ,

Team crisisbeheersing
20-03-2014 10:22
411111111.11Pheeft in een maol aangegeven dat zij op het stadhoudersplantsoen blijven staan
kennisgeving gekoppeld.
18-03-2014 18:56 - grianarallaingaral, Team crisisbeheersing
Gesproken met
en r4111011111111.

Wiliffiaekwam meteen met de verrassing dat zij eigenlijk samen wilden gaan op het
Malieveld. En dat dan daarbij de demo op het stadhoudersplantsoen vervalt.

f

Jo

Met hem gesproken over de beide Iokaties (men vindt het stadhoudersplantsoen to verat in het WF
hoort en ziet men hen niet,maar dat geldt ook voor het malieveld...)
Men is nu een beetje In dubio; stelde voor nog de demo's te splitsen en halverwege de dag aan te
sluiten op malieveld.... Aangegeven dat dat niet kan/handig is;dat men een keuze moet maken;
anders krijg je veel vervoersbewegingen ed.
141111011111 zou nog met zijn achterban om tafel gaan en woe laten weten wat de definitieve
keuze wordt: of semen op het malieveld of afzonderlijk zoals eerder afgesproken; deze keuze heeft
gevolgen voor het totaal aantal mensen....
Wel alvast de kennisgeving doorgesproken met de reguliere afspraken.

17-03-201415:09
afgesproken met

-01.1.011111111111.1111111Team crisisbeheersing
dat er max 50 personen op deze lokatie kunnen staan

12-03-2014 11:00 - 411161MMNIONONIIM, Team crisisbeheersing
OWWWWWWW.D.
Maandag 3 maart gesproken met OfpfaMiff0 en
Willen aandacht voor het atoomprogramTha (chemischewapens) in Iran/ mensenrechten/terrorisme,
Hopen op veel aandacht van journalisten, vandaar dat men ook al een dag ervoor en erne willen
demonstreren.
Willen ook een grote papier mache raket en hijskraan (papier) meenernen.
Men wilde ook een loop cloen, maar in overleg uitgekomen op geen loop; statisch
stadhoudersplantsoen.
Max 75 mensen.
Men zegt zelf geen tegenbeweging to vervvachten (mensen die andere opinie zijn toegedaan) die hen
verstoren

:11,
f , 1 1, -

„

•

", •

,
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- aanmelding via mail ontvangen en gekoppeld
4>: registratie
aangernaakt (23/03, 24/03, 25/03 en 26/03)
- E.23 per mail Ic.g.g.

p

- op de worn lijst d.d. 24-02 gezet
19-02-2014 10:55 -SIINWNIIIIIIIIINIIMIEIIIIW,
Gebeurtenis registratie aangemaakt.

:19
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4111111111•1111111111111
Van:

441111111111111111.111MMIS

Verzonden: dinsdag 18 februari 2014 20:52
Aan:

Operationele Zaken Haaglanden

Onderwerp: stichting steunmensenrechten
Bijlagen:

Denhaag dinsdag 18 februari,docx

Geachte lezer,
Hierbij stuur ik u de aanvraag voor de monstraties.
Graag zie ik uw reactie hierop,
Net vriendelijke groet,

P
A

eel.

Denheas dinstiag

gemmed 94

Amu Coordimater eperationeOe zaken
Vann: stilareirris Stem Olidensenvechten Step illiaartschappeNke &meld
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2546 131P Den Haag
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www.stettointlentsenrechterhrill
Betreft: vergunning (kennisgeving)

ati

Geachte: lezer
flierbij vvillen we graag een vergunning (kennisgevita) aanvragen voor demonstraties

iz
di

Op zondag 23 tot en met woensdag 26 maart 2014
De doelen van deze demonstraties zijn sehending van mensenreehten in Iran/ kernwapens van mullas
regime in Iran.

Z

Datum: tijd, plants, ants! personen
)0

;n:
)(
nt
nt

}r1
err

•
•

Plants: Denhang Johan de wittelnan
nattIMS: zondag 23 tot met woensting 26 maart 2014
Tijd: 10 00 our tot met 1700 talc
Aantal personen: ongeveer 100 personen

TijcIens de progroninis zcillen wij gebrulic mnke.,n van geluidsapparatour, spancloeken en roorden met teksten
foto's .
V001' nJeer informal- le wil lk u ve.rzoelon 010 moat de boveftstanode 1113:111Mers contact op .te. nemen.

DEFINITIEF KENNISGEVINGFORMULIER
Schrlftelijke kennlsgevIng van het houden op een openbare pleats van een betoging, een vergadering,
een samenlcomst tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging.
Op grond van artikel 2:3 van de Algemene Politieverordening voor Den Haag 2009, client de
organisator van een op een openbare pleats te houden manifestatle als hierboven genoemd, VOOR
de openbare aankondlging van deze manifestatie en tenminste vier werkdagen voordat deze zal
worden gehouden, de burgemeester hlervan schriftelijk In kennis to stellen.
Lees ook de toelichtingl
Organisator
StSteun Mensenrechten Stop Maatschappelijk geweld
11111111111.1.
Soesterbergslreat 125
2546XP Den Haag
Telefoon:11111=11110Telefoon: 070-3470136 Faxnummer:
Manifestatie
Doe' van de manifestatie
Datum/tijd aanvang manifestatie
Datum/tfjd beeindiging manifestatie
Aantal to verwachten deelnemers
Bijzonderheden:
Middelen (flultjes, spandoeken etc.)
Route
Verzamerpleats
Er zal geen petitie aangeboden worden
VervoermIddelen

: Demo tegen schending van mensenrechten in Iran
errinzet kernwapens van Mullas regime in Iran.
: 23-03-2014 10:00 uur
: 23-03-2014 17:00 uur
: 50
: Geluidsapparatuur, spandoeken en borden met
teksten/foto's, raket en hijskraan van papier macho
: Nvt
: Stadhoudersplantsoen (10.00 - 17.00)
Eigen vervoer / openbaar vervoer

een ordefijk verloop van do rnentlestatle te
Door de organisator genomdri maatregelan
bevorclerem
De organisatie draagt zorg voor een ordelijk verloop van de demonstratie, zorgt voor een
contactpersoon tbv politie Haaglanden en zorgt voor een herkenbare ordedienst van 10% van het
aantal deelnemers.
GernaM4.e aYspraken, aamanlenci op de alciernene riehtlijnan in do toelic14.ing, em cia
rinanifestatie ordelijk en veidig fo iaten verlopen:
Er zullen geen wegen en/of kruisingen of splitsingen hiervan warden geblokkeerd.
De demonstratie beetle zal na afloop schoon worden opgelevercl,
Boyden gegeven door de politic in bet belang van de openbare orcle en/of velligheid worden
strikr nageleefd.
1- )e spancloekHii
voufzicil van dli<1{,A
;
r 1 1,--d.-!diy.-!,-1‘
4,00•
■ :-.,1 -11 :.•
tr,,TRite!!11: hri)ven
Datum

I/ (1?:,
1-leiaglanclen

Namens de organisatie
an Pao

Beslult tot het stellen van voorschriften en beperkingen of verbod.

IJer

lndien u het Net eens bent met het besluit waarIn de burgemeester voorschriften.ti
of de manifestatle verbiedt, kunt u hiertegen een bezwaarschriftindienen. Zie de toe116

stelt

Datum: 17-3-2014
Overeenkomstig het d

:I

4

urgemeester van Den Haag genomen besiult

(handtekening)
(bij ondermandaat naam ply. Directeur Bestuurszaken)
Directeur Bestuurszaken (bij onderrnandaat ply. Directeur Bestuurszaken)
Postadres
Bezoekadres

: Postbus 12 600, 2600 DL Den Haag
: Spul 70, Den Haag

Telefoon
Fax

070 - 4242832
070 - 4242814

W.O.M.: Demo Bike Around The Bomb.
Datum: 23-03-2014

Journaal

p

23-03-2014 12:56 - INIMMI11111110, Team crisisbeheersing
Deze demonstratie is nooit officieei aangemeld. Wei doorgegeven aan directie. Ca, 40 personen zijn
verschenen op de Koekamp. Omdat dit toch een spontane demonstratie betreft de demo wel
besproken met HOHA41.111111111111111111110Deze gaan de lijn lopen.
Demo wordt gefaciliteerd en BM heeft besloten gees pv uit to schrijven.

20-03-2014 09:49 -111111.11111111111111111111., Team crisisbeheersing

p

411110111111.1111111111MIMM
07-03-2014 14:06

, Team

crisisbeheersing

07-03-2014 14:00 - immill111111111111111, Team crisisbeheersing

4111111■1111M111■11=11111•111111111116
07-03-2014 13:54 - 41111111111.1111111111111111%
Gebeurtenis registratie aangemaakt.

jo

W.O.M.: Demo
Datum: 24-03-2014

Journaal
23-03-2014 07:38 - 11110111111111111101110111111111.111111* Team crisisbeheersing
41/MINWP heeft ene mail gezonden met zijn plannen: gekoppeld in de fonnulieren en
doorgezonden naar de oc
Team crisisbeheersing
19-03-2014 07:20 mail allialtekoppeld en doorgestuurd martini.
07-03-2014 10:58 - amoimmismft, Team crisisbeheersing
Gesproken met
er wordt niet gelopen. Voorlopig blijft met de grote van deze groep het Mailieveld staan.
Dit ook meegegeven aanallig
nieuwe afspraak gemaakt.

04-03-2014 15:10 - giallWAIMMOO, Team crisisbeheersing
College's,
(begeleid
Gisteren hebben we overleg gehad met
Uitkomst/opsomming van het gesprek:
Verwacht aantal niet meer dan 50 personen
Geen fysieke confrontatie
Organisaties die er bij aansluiten:
Noel huis
Vrouwen voor vrede
Time to turn
H.V.P
Enz.,
AFA willen ze er niet bij en verwachten ze ook. Zo wel dan hebben ze daarvoor zogenaamde "peace
keepers".
Ze wifien geen vaste locatie om te demonstreren, maar een loop.
Ze willen een enveloppe aanbieden tegen het plaatsten van kernwapens World Forum of Torentje.
Mag er geen loop, dan willen ze niet vooraf procederen, maar juist achteraf aanvechten.
De conclusie hieruit is dat men zich laat aanhouden orn zo rechtszaak te forceren.
Mochten ze aangehouden worden i.v.m. lopen, dan is de doelstelling geen geweld of tegen werken
Zij respecteren de overheici en politie hierin
Graining
I"
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18-02-2014 13:34 -411111111111111111.111111.0, Team crisisbeheersing
gesproken met organisatie. zij willen het liefst !open. maar weten al dat dit niet kan.
Het Malieveld is voor hen niet een geschikte lokatie omdat men bang is in het niet te vallen. Men zou
graag near het torentje willen !open of het Vredespaleis.
Op 3 maart hebben zij weer een overleg met oa het Haags Vredesplatform.
organisatie:
het idee is om een brief aan te bieden.
mogelijk vriendelijke aanhoudingen te laten verrichten??
een kleine groep een petitie aan te laten bieden bij het WF
willen het verder rustig houden
mogelp tussen 11.00 en 13.00 uur demontreren op de maandag
max 100 personen
Pax christi sluit niet aan, organisatie zit in Mexico voor een congres
Afa sluit niet aan, willen op de zondag demonstreren
13-02-201413:63 -41111
de aanmelder is niet particulier.

inforrnati8

in de brochure wordt verwezen near Noel Huis (waarvan al begin deze week op Internet al een oproep
werd aangetroffen).
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11-02-2094 12:25
Kennisgeving ontvangen en gekoppekl.
11-02-2.01411:05 - lefaaMMinMV
Gebewienis registratie aangemaakt.

Team crisisbeheersing

Gemeente Den Haag

Burgemeester

Retouradres: Postbus 12 600, 2600 DJ Den Haag

PERSOONLIJK IN HANDEN

Uw email van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Doorklesnummer

E-malladres

Aan tat btjfagen

Datum

19 maart 2014
Onderwerp

Beperking demonstratie 24 maart 2014

I

Inlichting en bij

2

Vredespaleis wit lopen om een enveloppe te overhandigen aan President Obama. Tevens is
aangegeven dat naar verwachting enkele tientallen personen aan de demonstratie zullen deelnemen.
Als gevolg van artikel 5 van de Wet openbare manifestaties (Worn) ban de burgemeester voorschriften en
beperkingen opleggen aan de demonstratie.
Overwegende dat:
— op 24 en 25 maart 2014 in Den Haag een internationale conferentie (Nuclear Security Summit)
wordt gehouden;
-

het doel van de conferentie is om te voorkomen dat nucleair materiaal in bander' valt van
terroristen;

-

het een tweedaagse conferentie betreft die wordt gehouden in het World Forum Congrescentrum
(WF) in het stadsdeel Scheveningen;

- internationale delegaties van 53 landen en 5 internationale organisaties worden verwacht;
-

de NSS de grootste veiligheidsoperatie is die ooit in Nederland is georganiseerd. Dit trekt een
enorme wissel op de beschikbare politiecapaciteit: op basis van het huidige bekende programme
zet de politie tijdens de NSS 13.000 politiemensen per dag in. Deze inzet is vier leer zo groot als
de personele inzet van de politie tijdens de troonswisseling.
voor de beveiliging van het conferentiegebied extra beveiligingsmaatregelen nodig zijn, die zijn
neergelegd in een noodverordening;
als gevolg hiervan een ruim gebied rondom het WF wordt afgesloten en een afwijkende
verkeerscirculatie geldt.

Door het ontbreken van inforrnatie bleven in eerste aanleg veel vragen rond de kennisgeving
onbea_ntwoord. Toetsing van de kennisgeving aan de criteria van de WOM weed hierdoor ernstig
bernoeilijkt. Er is daarom telefonisch contact met u geweest waarin u de situatie rond de MSS is
Ititgelegd. Prierbij is besproken slat er - ook tijclens de NSS — de mogelijkheid zal zijn om op een
nenii.Hie
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In vervolg hierbij en om uw kennisgeving compleet to maken bent u uitgenodigd om per email en
— aanvullend- tijdens een gesprek op 17 maart 2014 alsnog aanvullende informatie to verstreldcen.

In het gesprek op 17 maart gafu aan dat de manifestatie zonder tegenbericht zoals besproken op
het Malieveld zou plaatsvinden.

In een email in de avond van 18 maart gaf u echter na consultatie van uw achterban — aan de
locatie Malieveld toch niet geschikt to achten voor uw demonstratie. Wat uw precieze plannen dan
wel zijn blij ft onduidelijk.

De NSS-conferentie vindt plaats op 24 en 25 maart 2014. Met ingang van 22 maart is in het
gebied rondom het WF een noodverordening van kracht. Deze noodverordening en de overige
(verkeers)maatregelen rond de NSS hebben grote impact op zowel de toegankelijkheid van het
beveiligde gebied als de bereikbaarheid van (grote) delen van Den Haag. In aanvulling op de
afwijkende verkeerscirculatie (waaronder omleidingen van het openbaar vervoer) voor het
reguliere verkeer zijn er veel extra verkeersbewegingen in de stad, waaronder beveiligde
transporten (niet alleen in de omgeving van het WF, maar ook bij diverse ambassades en
residenties, Paleis Huis ten Bosch en een aantal hotels).

Er zijn inmiddels 11 partijen die hebben aangegeven op maanclag 24 maart in Den Haag to willen
dernonstreren. Ben aantal van hen wilde een demonstratieve optocht houden. Gelet op het
bovenstaande acht ik het vanuit het oogpunt van het verkeer niet verantwoord om demonstratieve
optochten, waaronder die van u op doze dag to faciliteren.
Bovenclie:n vergt het bege,leide,n van demonstratieve optochten aanzienlijk moor politiecapacitieit
d.ar-, Qi fer:fliteren
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blijft oproepen om op een andere locatie bijeen te komen. Hierbij roept u deelnemers op om zich
verspreid en pas op het laatste moment naar dat punt te begeven. Handhaving door de politie
wordt hierdoor bemoeilijkt.

Vervolgens bent u voornemens alsnog naar het World Forum te lopen om een brief te
overhandigen. U bent kennelijk niet van plan zich aan de regels te houden en u ziet het aangaan
van een confrontatie met de politic als mogelijk onderdeel van uw actie. Hoewel u hierbij niet
oproept tot geweld acht ik dit soort oproepen ongewenst omdat dit aanleiding kan geven tot
escalatie.

lit samenstel van feiten en omstandigheden maakt dat uit vrees voor verkeersproblemen en
wanordelijkheden een beperking wordt opgelegd.

Voornemen tot oplezgen beperkin,gen aan de demonstratie
U bent op maandag 17 maart op de hoogte gesteld van mijn voornemen een beperking op te leggen aan uw
betoging door de door u gewenste looptocht niet toe te staan. lk ben hiertoe bevoegd op grond van artikel 5
van de Wet openbare manifestaties (Wom). Tijdens dit gesprek heb ik u aangeboden om uw demonstratie
te faciliteren op het Malieveld. Na consultatie van uw achterban heeft u dit aanbod afgeslagen.

Ziertswijzen.
Als gevolg van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) heeft u op woensdag dinsdag 18
mart 2014 de gelegenheid gehad om mondeling uw zienswijze op het voorgenomen besluit kenbaar te
maken. Tijdens het telefonische zienswijzengesprek zijn - samengevat en voor zover relevant - de volgende
punten naar voren gebracht:

U bent van mening (tat de locatie Malieveld onvoldoencle mogelijklieden biedt om een geluid tegen
de NSS to laten boron. De demonstratie is op het Malieveld onvoldoencle zichtbaar your bet grote
U geef as dat !mar i.eelit op riernil.sti.atie, Illusoir wordt door doze to beperIcen tot h&
I ':!
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Besluit
Uw zienswijze geeft mij geen aanleiding van mijn voornemen tot het opleggen van een beperking ten
aanzien van het de locatie en het tij dstip van de locatie van uw demonstratie of to zien.
Gezien vorenstaande overwegingen en na afweging van alle belangen is mij that gebleken van bijzondere
feiten of ornstandigheden waarom in het onderhavige geval een beperking aanzien van de demonstratie van
het Haags Vredesplatform niet gerechtvaardigd is.
De beperking houdt in dat:

de demonstratie geen looptocht mag omvatten, maar statisch client to worden gehouden op het
Malieveld.

II< ben hiertoe bevoegd op grond van artikel 5 van de Wet openbare manifestaties.

Met do meeste hoogachting,

J.J. van Aartsen

6

Bent u bet niet eens met dit besluit? En bent a belanghebbende? Dan kunt a eon bezwaarsohrift indienen.
Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit naar:
Burgemeester van Den Haag
AWB/bezwaar
Postbus 12 600
2500 D5 DEN HAAG
In bet bezwauschrift moot het volgende staan:
naam en adres;
de datum en handtekening;
een duidelijke omschrijving van bet besluit waartegen u bezwaar maakt (staff eon kopie mee of
nom het kenmerk);
de. pli-Funient6i1 V001 beIZINO%11';
ill?
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Afdruk aan:
BSD/MPOillenina.
BSD/00AMMINIMMININENS
Politic eenheid Den Haag, Operationele Zaken,lanfer
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4411111111111111111111ft
Van:

all/M/111

Verzonden: zaterdag 22 maart 2014 13:19
Aan:

Operationele Zaken

Flaaglanden

Onderwerp: onze plannen voor maandag
Dag 18MM/1/Oen

maimingswit

Ik dacht het dat misschien geen kwaad lean om onze plannen voor maandag nog even met u
te delen. Wij keimen uw instructies natuurlijk niet en het verloop is daar mede afhankelijk
van. Maar dit zijn onze plannen:
11:55 uur, terwijI we naar de ldok lopen zetten de gitaren, percussie en de clarinet het
lied in: 'down by the riverside', tweede couplet: I'm gonna lay down my atom bomb', 3e
couplet 'I'm gonna live without nuclear arms'.
Als we bij de Idok zijn ontrollen we de spandoeken en delen we 15 fel gele hesjes met
een vredesteken en op de rug 'PeaceKeeper' nit. Zij zijn onze orde dienst. Sommigen hebben
al in de train zo'n hes gekregen en trekken die dan aan.
Welkom
schets van het gehoopte verloop van de actie (muziek, sprekers, muziek, lopen),
kort de kern van de zaak brengen: dat wij er geen vrede mee hebben dat machthebbers met
enorme kemwapenarsenalen en onfrisse dingen op hun kerfstok, die de wereld zelfs met nieuwe
generaties kernwapens willen opzadelen, vrij baan krijgen en dat burgers die zich zorgen maken
over de nucleaire veiligheid in de wereld tot het Malieveld worden verbannen en hun zorg vooral
niet met de machthebbers mogen delen,
dat wie na sommering van de politie geen gehoor geeft aangehouden lean worden,
dat alle arrestanten welkom zijn in het hoofdbureau van politie (vertelde 1111111111111111M
al*
en dat wij voorstellen dat ieder zijns of haars weegs gaat als degenen die niet aangehouden
willen worden zich hebben verwijderd en als de aangehouden mensen zijn meegenomen.
maar dat de stijd voor vrede natuurlijk doorgaat
en tot slot van het welkomstwoord ons verzoek nog eens duidelijk herhalen aan ieder die mee
wil doen om niet te schreeuwen, schelden of duwen tegen de agenten en soldaten, niet te rennen of
blokkeren, niet in te haken en niets te gooien, maar our nistig en vriendelijk te blijven,
-

lied 'The sun is burning' van Simon & Garfunkel, over Hiroshima
spreker: Harry van Bommel
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Tot zo ver onze voorstelling van de gang van zaken.
Sterkte bij het in goede banen leiden van al die delegaties, demonstraties en het gewone stadsleven!
Vrede en Ale Goeds,

1111111111111ft
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Van: liiMMEMS
Verzonden: dinsdag 18 maart 2014 22:34
Aan:
Operationele Zaken Haaglanden
Onderwerp: t. a.v. 41111111111111111111.
Bijlagen: Attachment information; pers NSS 1.pdf
Dag SIMNIIIIIIOW
Excuses als ik uw naam misschien nog steeds niet helemaal correct spel. ik kan uw mail niet vinden in de
hooiberg van mijn mail.
Gisteren spraken we of dat als we echt bakzijl halen en inderdaad ons neerleggen op het Malieveld, dat ik
dan niets van mij last horen en dat ik dan in de loop van woensdag een papier van u zou krijgen met lets
voor het Malieveld.
Na ons onderhoud gisteren haalde ik een ov fiets en onderweg naar de volgende vergaclering met het Haags
Vredesplatform fietste ik nog even naar het Malieveld. Het Iigt daar omzoomd door tientallen meters gras en
bomen, dus ver van alle wegen, alle mensen, van alles, een onafzienbaar veld met kapot getrapt gras en
zand.
Later, op de bijeenkomst met het HVP deed ik verslag van ons onderhoud met u en zei dat we misschien
toch beter bakzijl kunnen halen en ons op het Malieveld laten bijeenbrengen. En dan na goede toespra ken
afgewisseld met gezang rustig overleggen en met wie zich geroepen voelt nog enkele symbolische stappen
voor vrede zetten tot aanhouding volgt.
Maar een der aanwezigen onderbrak mij: "Op de hele werelcl bezetten mensen pleinen en dan laten wij ons
wegzetten in het stof van dot Malieveld?!?? Maar daarvoor neem ik geen vrij, wat is dat nu voor een onzinl"
ik herhaalde nog eens alle argumenten voor het Malieveld, maar ook een ander viel de eerste aanwezige bij:

"Op het Malieveld ben je weg, afgeserveerd, een kruimel in die immense ruimte en geen haan die naar je
kraait."
.Hun enthousiasme en overtuiging werkte aanstekelijk en gezamenlijk werkten wij nog even aan het
persbericht (zie bijlage) voordat ik met de laatste intercity terug naar huis ging.
Kortom, wij kunnen ons echt helemaal niet vinclen in het Malieveld. Kunt AMMO toch een
plezierige dag op het Malievelcl toewensen. lk weet niet wie van u we dan mogen ontmoeten, maar ik hoop
dat het voor ons alien een goede dag mag worden.
Vrede en alle Goeds,
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41111111111M11116
Van:

111111.11.010
Verzonden: dinsdag 11 februari 2014 11:16
Aan:
Operationele Zaken Haagianden
Onderwerp: kleine vredesactie tijdens nucleaire megatop

Bijlagen:

Attachment information; NSS oproep.pdf

Geachte heer/rnevrouw,
Bij deze melden wij een kleine vredesactie aan op maandag 24 mart tijdens de nucleaire megatop in
Den Haag.
In de bijlage vindt u de oproep zoals deze nu in den lande circuleert.
Het zou fijn zijn als de gemeente ook dit evenement vermeldt op de website onder het kopje:
nttp://denhaag.nl/home/bewoners/stadsdelen-en-wijken/scheveningen/to/Evenementen-rondNuclear-Security-Summit.htrn
Wij zouden natuurlijk eens naar Den Haag kunnen komen voor overleg als u dat wenselijk lijkt.
Echter Met vlak voor en in de crocusvacantie van 21 - 28 februari.
Met vriendelijke groet,
p
IMMEN.11
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Van:

el/NOMMIP

Verzonden:

dinsdag 11 februari 2014 12:01

Aan:

Operationele Zaken Haaglanden

Onderwerp:

24 maart vredesactie

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus:

Blauw

Dag mevrouw,
Wij schatten in dat we met enige tientallen zullen zijn op 24 maart.
Het verloop van de actie krijgt al gaande gestalte.

,Vij dachten om rond 11 uur voor Den Haag CS te verzamelen en dan rustig over het voetpad door
het Malieveld naar de hock van het provinciehuis te lopen en daar post te vatten met onze
spandoeken zodat voorbij zoevende delegaties onze zorg kunnen zien.
Daarna lopen we naar het Vredespaleis en daar zal misschien ook een korte toespraak of iets
dergelijks zijn en dan gaan we verder naar het World Forum om daar onze brief aan te bieden.
De straatjes tussen provinciehuis en Vredespaleis zijn vrij smal, dus we moeten nog even bedenken
hoe we daar doorkomen.
Met vriendelijke groet,
411111111MINNIN

To:

the rulers of the World gathered in The Hague for the Nuclear Security Summit
the Host of the Summit, prime minister drs. M. Rutte
World Forum
Churchillplein 10
The Hague

Re: nuclear safety: no new nuclear weapons and nuclear disarmament
24 March 2014

Honorable Ladies and Gentleman,
It is a hopeful pleasure to us that as rulers of the world you are concerned about nuclear safety.
We share your concern for global nuclear safety. Perhaps you would agree with us that nuclear
terrorism seems a mere splinter compared to the beam of the thousands of nuclear weapons on
hair trigger alert in the worldwide arsenals? Many nations currently present at the NSS pledged in
the Non Proliferation Treaty to create the conditions for a halt to the production of nuclear
weapons, and to work for general and complete disarmament that liquidates, in particular, nuclear
weapons and their delivery vehicles from national arsenals. But some of those same nations
present at the NSS have advanced plans to produce and deploy a new generation of nuclear
weapons! Let us mention in particular the Russian, French, English, and American governments
and NATO countries like the Netherlands if they would accept these new nuclear weapons on
their soil and demand their pilots to be ready to drop them on targets when ordered.
As you are gathered to discuss nuclear safety in the world, we want to urge you to abstain from a
new generation of nuclear weapons. And please do remember your common commitment to
nuclear disarmament under the aforementioned treaty and unite your capacities to create real,
verifiable, worldwide and complete nuclear disarmament.
On behalf of those subject to your rule and the future generations on this planet, we thank you for
your efforts for nuclear safety.
Catholic Worker Amsterdam
Fran ciscaanse Vredeswacht
Hangs Vredes Platform
Kerk en Vre,de
jilt; i.(i iiiI

ST PPEN VOOR REDS EN NUCLE ti\ IRE VEILIGHEID":
DU GEEN NIEUWE KERNWAPENS IN N U
DEN HAAG, MAANDAG 24 MAART, VLF VOOR TWAALF
Op 24 en 25 maart 2014 vindt in Den Haag de Nuclear Security Summit plaats. Tientallen
wereldleiders waaronder Poetin, Xi Jinping en Obama - vergezeld door duizenden
delegatielecien en de voltallige wereldpers komen naar ons land. Onderwerp van gesprelc
is de nucleaire dreiging door terroristen en schurlcenstaten. Voor het gemak vergeten de
wereldleiders de nucleaire balk in eigen 00g. Want nog steeds staan duizenden
kernwapens op scherp. Nog steeds komen de lanclen met kernwapens, waaronder
Nederland, hun verplichting volgens het Non Proliferatie Verdrag om te werken aan
atomaire ontwapening niet na. Sterker nog, ALS WI) ME STEM NIET VERHEFFEN, DAN
WORDEN DE OUDE B61 BOMMEN DIE OP VLIEGBASIS VOLKEL EN ELDERS IN EUROPA LIGGEN, DE
KOMENDE JAREN DOOR EEN NIEUWE GENERATIE /SLIME' KERNWAPENS VERVANGEN. Op 24

maart willen wij ooze zorg hierover kenbaar makes aan de verzamelde wereldleiders door
hen een brief aan te bieden.
Daartoe verzamelen we in cie buurt van het Centraal Station. Kijk in maart op de website
voor de precieze tijd & plek. Er is een lcort programma en om vijf voor twaalf vertrekken
we met de brief naar het World Forum waar deze nucleaire top words gehouden. We
zullen rnisschien niet ver komen want de zone rondom het World Forum is een groot
fort. Alle verloven van de strijdkrachten, politie en veiligheidsdiensten zijn ingetroklcen,
het luchtruirn en snelwegen pan dicht en er komt luchtverdediging langs de kust. Maar
hoe zit het met de vrijheid van meningsulting?Als we worden gesommeerd te stoppen,
clan kunnen degenen die dat wilien slat doen. Het is waardevol dat je er bent. Wie een
soap verder wil zetten om zlin of haar intentie kracht bij te zetten, kan dat doen totclat
aanhouding volgt. Ook dat is waardevol. Wij verzoelcen een leder die mee wil doen om
niet to schreeuwen, schelden of ckiwen tegen de agenten en soldaten die ons rnogelijk de
weg versperren, niet te Renner] of blokkeren, niet ln te (lakes en niets te goolen, maar om
rustig en vriendelijk te blijven: peace41 an
:1,eze
mars' voor vrede vinclt praFi iii rFet. kade.i‘ vE0 fie

W.O.M.: Demo.111111116 particulier initiatief.
Datum: 24-03-2014

f

Journaal
20-03-2014 13:17 - 11111111111111111111101111111111111111110 , Team crisisbeheersing
defenitieve kennisgeving verzonden en gekoppeld

18-03-2014 17:41 - gimmillmompp, Team crisisbeheersing
Kennisgeving opgemaakt en verzonden ter tekening

17-03-2014 14:22 -.1111111111111111111011111111111111110, Team crisisbeheersing
Gesproken met
.
Zij willen aandacht voor de situatie in Egypte en zien in de NSS een uitgelezen kans om de aandacht
van de 50 wereidleiders hiervoor te krijgen. Tevens wit men ook laten zien dat men tegen de inzet van
kernwapens is.
Men komt met ongeveer 50 mensen (is een reguliere werkdag ed). Indien hij het idee heeft dat er veel
meer animo is, gaat hij mij bellen. Zijnachterban bereikt hij via telefoon en fb.
De ordedienst is herkenbaar aan een geel tshirt (met rabiateken).
programme: sprekers afgewisseld met muziek (houden rekening met de omgeving/anderen).
Men spreekt over de huidige situatie in Egypte en d eonvrede over de coupe. Morsi was gekozen en
nu is het leper/dictator aan de macht. Situatie is slecht, economie gaat neerwaarts. Men is verdrietig.
geeft aan dat alles goed zal verlopen en met zich rustig houdt.
r1.1111.
. warden
pen tegenacties verwacht.

ik heb beloofd hem vrijdag te bellen over exactie lokatie.
heeft voorkeur voor ruimte in buurt parkeergarage.
11-03-2014 09:04 -41111,11=111111111111.1111.0, Team crisisbeheersing
Kennisgeving ontvangen en gekoppeld.

11-03-20'14 08:57 -1/0.11111111111MIMW)
Gebeurtenis registratie aangemaakt.
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Van:

4111Miftwirsmism,

Verzonden: maandag 10 maart 2014 15:43
Aan:

Operationele Zaken Haaglanden

Onderwerp: demonstratie actie 24-03-2014
Naam:41111110
Adresall=1111111111111111110
email adres:
TelefoonnummerillIMID
het duel van de demonstratie: Het duel van de demonstratie is om ons te beroepen op de vrijheid van
meningsuiting over de gang van zaken in Egypte. Wij willen een geweldloze protest om de wereld te laten
zien dat wij het totaal niet eens zijn met de militaire staatsgreep in Egypte.
De man Adli Mansour(de president) is niet de legitieme democratisch gekozen president van het land,
(Deze man is tijdens de staatsgreep aangesteld als president). Dat is de man die aan de top staat van het
bewind die duizenden mensen koelbloedig heeft vermoord .Daarnaast zijn er meer dan 25.000 mensen
zonder een eerlijk proces opgesloten. Hij zal ook aanwezig zijn nuclear security summit. Verder zijn we
ook tegen kernwapens in Nederland.
Hulpmiddelen: Posters, borden, vlaggen, microfoon, speakers en muziek.
Datum: 24-03-2014
Tijd: van 11:00 tot 14:00
Pleats: Bezuidenhoutseweg 67 te Den Haag of in de buurt ervan , voorzover het toegankelijk voor
ons is.
Aantal deelnemers: 30-50
Manier waarop de deelnemers meedoen: leden blijven gewoon op hun plek staan met vlaggen en
spandoeken enz.
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Gemeente Den Haag
Bestuursdlenst

DEFINITIEF KENNISGEVINGFORMULIER
Schrlftelijke kennisgeving van het houden op een openbare pleats van een betoging, een vergadering,
een samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertulging.
Op grond van artikel 2:3 van de Algemene Politieverordening voor Den Haag 2009, dlent de
organisator van een op een openbare pleats te houden manifestatie als hlerboven genoemd, VOOR
de openbare aankondiging van deze manifestatie en tenminste vier werkdagen voordat deze zal
worden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
Lees ook de toelichtingi

Organisator
0111.1111111MOMP

limigammta
Telefoon:

Telefoon:

Faxnummer:

Manifestatie
Doel van de manifestatie
Datum/tijd aanvang manifestatie
Datum/tijd beelndiglng manifestatie
Aantal te verwachten deelnemers

: Aandacht vragen voor de situatie in Egypte.
: 24-03-2014 11:00 uur
: 24-03-2014 14:00 uur
: 50

Bijzonderheden:
: Posters, borden, viaggen, microfoon, speakers,
muziek.
: Nvt.
: Malieveld

Mlddelen .(fluitjes, spandoeken etc.)
Route
Verzamelplaats
Er zal geen petitie aangeboden worden
Vervoermiddelen

: Openbear vervoer/ eigen vervoer

Door de organisator genomen maatregelen om een ordelijk verloop van de manifestatie
bevorderen:
De organisatie draagt zolg voor een ordelijk verloop van de demonstratie, zorgt voor een
contactpersoon tbv politie Haaglanden en zorgt voor een herkenbare ordedienst van 10% van het
aantal deelnemers.
Gemnicte efspralcen, aanvollend op els algereene richtlijnen itd cle toelichting, cm de
rnanifestatie ordelijk en vellig Wen verlopen:
0 Er zullen geen wegen en/of kruislngen of splitsingen hlervan worden geblokkeercl.
De demonstratie locatie zal na afloop schoon worden opgeleverd.
Bevelen gegeven door de politie in het belang van de openbare orde en/of veiligheicl worden
atriht nagele.efc.I
spancloelcert zullen niet zijn vuoi:den Vail clilcke stokkerl ell de teksi:en of (I vanciceken
1111,1 filet clincrirnIngrencl, helecligencl Oi opiulanc.l zijn.
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Peturn-Z-VeA3
t4emens de orgallfsatle

Palle Haaglanden
Operationele Zaken

Besiult tothet stelleh van voorsohriften en eper gen of veitod.
Indien u het niet eehe bent tnet het beslukt4/a6rin de burgemeester yobrse.hri ften bep6rkIngen
of de manIfeetelle vei-bledt, kunt u hiertegen eon bozWaareehrift Indienen. Zie do toeitchting.

Datum: 18-32014
Overeenkomstig het door de burgemeester van Den Haag genomen besluit

(handtekening)
ondermandaat naam phi. Dire4eur Bestuurszaken)
Directeur Bestuurszaken (bi) ondermandaat ply. Directeur Bestuurszaken)
Pcistadres
Bezoakadres

: postbus 12 600; 2500 DL Den Haag
1)tf1 70, Den Haag

Telefoon
Fax

070 - 4242832
: 070 4242814

W.O.M.: Demo Uyghurse Vereniging in Nederland
Datum: 24-03-2014

Journaall
24-03-2014 09:52 Team crisisbeheersing
Kennisgeving ondertekend en teruggestuurd naar organisatie.
21-03-2014 15:14 - VIIIIIIINNIONMEMMEMID Team crisisbeheersing
tevens zullen er 10 a 20 chinezen aansluiten bij hun demonstratie die het niet eens zijn met de huidige
regering.
21-03-2014 15:14 -4111011.111NOMMW, Team crisisbeheersing
Programme:
er komt een buitenlandse sprekerfactivist uit Londen die gespecialiseerd is in het nucleaire verhaal
41111.111.0. Deze persoon zal vertellen wat er aan de hand is in het getroffen gebied en wat de
gevolgen zijn voor de mensen.
men wil overdag vooral in gesprek met de journalisten om hen te informeren wat er gebeurt in het
gebied.

1'

21-03-2014 15:07 -aiffigallgaraliffilralk Team crisisbeheersing
Gesproken met de tolkAlliplinen de voorzitter meneer Niyas.
Aangegeven dat elle demonstrates op beide dagen stoppen om 1800u en dat Tibet op dinsdag niet
komt.
Dit had niet echt gevolgen voor hun planning, enders dan dat het tijdstip dinsdag van 12-1600u zal zijn
ivm het Nieuwjaar dat zij willen vieren in Haarlem.
Men heeft overal al gecommuniceerd dat ze maandag tot 22u willen staan. Ze willen niet eerder
stoppen op voorhand. Als men op de dag zeif idd merkt dat een ieder vertrekt om 1800 kunnen zij
besluiten ook te stoppen.
Doe!stetting demo (wensen die men heeft): internationaal onafhankelijk onderzoek in de regio,
humanitaire hulp In regio toestaan, gratis en snelle medische hulp tp, gratis medische checkup tp,
nieuw oncologisch ziekenuis voor kankerpatienten, financiele compensatie voor leder huishouden in
de rehio, financiele compensatie voor boeren wiens land radioactief gecontamineerd
is, kankerpatienten begeleiden naar medische hulp overzees, geen nucleair afval meer dumpen in
LopNor.
Kennisgeving opgemaakt
ma-12-2200
di: 12-1600
18-03-201/110:17 -0MINWRIMMWKWO, Team crisisbeheersing
vrijdag 1300 een afspraak met meneer Niyas
tolk uitgenodigcl voor 1230u
`.1.11 -03-2D1 '7!1:50 -
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11-03-2014 11:35 - 11111111.1111.11111111111111111111.11111110, Team crisisbeheersing
Gesproken met de voorzitter van de Oost Turkistan Uyghurse vereniging in NI de heer Abdusalam
Niyas.
Deze meneer spreekt niet goed NI en heeft hiervoor 2 mensen meegenomen:dmiftwilo en
sprak redelijk Nederlands.
In eerste instantie gaf de voorzitter aan dat zij samen wilden optrekken met de Tibetanen. Gezien de
verschillen in doelstelling ervoor gekozen om deze 2 organisaties separaat aan to vliegen en de
organisaties verantwoordeiijkte maken voor hun eigen demo. Beide organisaties geven aan dat zij wel
samen op willen trekken op het Malieveld.
In het gesprek is het volgende besproken:
Doer: Tegen de nucleaire tests door de Chinese overheid. Willen dat China verantwoordelijkheid
neemt voor de gevolgen van al deze tests. In de aanmelding geven ze aan aandacht to willen vragen
voor de onderdrukking en discriminatie van oeigoeren door de Chinese overheid.
Data: ma en di 24/25 maart
Tijdstippen: 1200-1800 met 100 mensen op het Malieveld
1800-2200 met 30 mensen bestuur overblijven op het Malieveld.
Oorspronkelijke aanvraag was 0800-2200
Roepen achterban op via website. Alle Uyghurse verenigingen gaan hierin samen. Deze org neemt
het voortouw.
Men neemt flyers, vlaggen, spandoeken, megafoon en geluidsinstallatie me.
Geen sprake van een programma. Willen semen spreken, mensen informeren. En vooral veel Iawaai
maken.
Gezien de taalbarriere is wellicht een vervolgafspraak handig (of alle afspraken duidelijk zijn ed) in
aanwezigheid van een tolk.
Tijdens de demo zal er een tolk aanwezig zijn.
05-03-2014 14:33 - IMMENNINIMMIIIMMIND, Team crisisbeheersing
aanmelding ontvangen en gekoppeld
B.21 per mail k.g.g.
Op totaaloverzicht demo's NSS (sharepoint) gezet
op de worn lijst d.d. 10-03 gezet
05-03-2014 14:25 Gebeurtenis registratie aangemaakt.
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iiii11111111111111111111111
Uyghur Union linfo@uyghurunlon.org)
Van:
Verzonden: zondag 2 maart 2014 22:40
Aan:
11111.1111111111111111P
Ondemerp: Melding van Oost Turkistan Uyghurse Vereniging In Nederland
Beste heer/mevrouw,
lk ben Abdusalam Niyas, voorzi tter van de Oost Turkistan Uygburse vereniging in Nederland 1k wil eon toestemming aanvragen veor een
demonstratie in Den Haag op 24 maart en 25 mart,
Naam van de organisatie: Oost Turkistan Uyghurse Vereniging in Nederland, •
Naam :

Abdusalam Niyas

Adres

Telefoon nummer

SIMMINIMIS
:601166
401/NEIP

Contactpersonen Mobiel
Aanleiding :

drim.

De aanleiding van deze demonstratie is de onderdrukking en discriminatie van de
Chinese autoriteiten in one land.

Demonstratie datum: 24 mead 2014 8.00 Ku 22.00
25 maart 2014 8.00 that 22.00
Locatie:
Deelnemers

Den Haag
Verwachten 60-100 deelnemers

Te gebruiken rnaterialen Spandoeken, megafoon en'onze vlag.•
Met vriendelifice groeteu,

Narnens Uyghurse Vereniging in Nederland

Abdusalam Niyas

03.03-20 IL!

Gemeente Den Haag
Bestuursdienst

DEFINITIF KENNISGEVINGFORIVIULIER
Schilftelijke kennisgeving van het houden op een openbare pleats van een betogIng, een vergaderIng,
een samenkomst tot het belliden van godsdlenst of levensovertulging,
Op grand van meet 2:3 van de Algemene Polltieverordening voor Den Haag 2009, dient de
orgarilsator van een op een openbare pleats to houden manIfestafie als hierboven genoemd, VOOR
de openbare aankondiging van deze manIfestatie en tenminste vier werkdagen voordat deze zal
worden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelijk In kennls,,te.stellen.
Lees oak de toelichiNgi

Organlsator
Uyghurse Vereniging in Nederland
Abdusalam Nlyas

erniarmoo
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41111101111MINI

Telefoon: 4111111111110Telefoon:./. Faxnummer:

Manifestatle
Doel van de manifestatie

Datum/V.1d aanvang rnanIfestatle
Datum/tijd beeindiging manifestatle
Aantal to verwachten deelnemers

OnderdrukkIng en disoriminatle van de Chinese
autorltelten,In.ons land en aandacht voor de
nucleaire tests die China in het gebied heeft
gepleegd.
24-03-2014 12;00.1.iir
24-03v 4 2/00 uur
100

StIzonderheden:

Middelen (fluitjes, spandoeken etc.)
Route
Verzamelplaats
Er zal gees petItio aangeboden warden
VervoermIddelen

: Spandoeken, megafoon, vlaggen, flyers,
geluidsInstallatie
: Nvt.
: Malleyeld (12.00 - 22.00)
: Eigeh vervoer/ operibaar vervoer

Door de organisator genomen maatregelen am een ordelijk verloop van de roan Ifestatie to
bevorderen:
De organisatle draagt zorg voor een ordelijk verloop van de demonstratie, zorgt voor een
contactpersoon tbv polltie Haaglanden en zorgt voor een.herkenbare ordedienst van 10% van het
aantal deelnemers.
Germakte afspraken, aanvullend op de algemene rich ilijnen in de toelichfing, orn do
man' festatle orclelljlc en veilig laten verlopen:
Lr zullen goon wagon en/ot laiiisingen of splifsingen hienten warden goblokfteerel.
afloop soitoon Imordt.-2n
Do clemonstratio locatie
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De In- en ultgangen van gebouwen worden niet geblokkeerd en zullen voor een leder vrij
toegankelljk blijven.
De eventueel door derden weggeWorpen flyers worden door de organisatle opgeruimd.
De organisatle draagt er zorg voor dater geen enkele vorm van verbrandlngen zullen pleats
vinden, (zoals bijv. verbranden van vlaggen, foto's, poppen, etc),
Deze kennIsgeving is tevens van toepassing op dinadag 25 maart van 12:00u tm 16:00u.

Datum r1:17

- o

a - 21'i

Namens de organIsalle
ec)
itiN"
5
Beslult tot het stellen van xioorsohrlften en beperkinge
Indlen u het filet eens bent met het bestat waarin de burgemeester voorschrlften en eperkIngen tell
of fie manifestatie verbledt, !cunt u hiettegen een bezwearsohrift Indienen. Zie de toelichtIng.

Datum: 21-3-2014
Overeenkomstig het door de burgemeester van Den Haag genomen beslult

(handtekenlng)
(bij ondermanclaat nearn ply. Directeur Bestuurszaken)
Directeur Bestuurszaken (bij ondermandaat ply. Directeur•Bestuurszaken)
Postadres
Bezoekadres

: Postbus 12 600, 2500 DL Den Haag
Spul 70, Den Haag

Telefoon
Fax

: 070 - 4242832
070 - 4242814

VERTROUVVELIJK

Verslag LOKALE DRIEHOEK DEN HAAG van woensdag 12 maart 2014
Aanwezig:
Bestuur:
OM:
Politie:
Brandweer:

Van Aartsen (voorzitter),
Korvinus, MONIMPIP
Van Musscher,

wiiimmammiamaiiiiestrossomo*
commigammoir

Demonstraties tijdens NSS
Datum :
Organisator :
Doel :
Locatie / Route :

Aantal personen :
Middelen :
Bijzonderheden

Zondag 23 maart 2014 van 14.00 tot 19.00 uur
Cornite Stop de NSS
Duidelijk maken dat het in de wereld moet gaan om mensen
en niet om geld en macht. En dat veiligheid niet komt door
kernenergie en kernwapens
Hobbemaplein, Hobbemastraat, Om en Bij, Prinsegracht,
Lutherse Burgwal, Gedempte Burgwal, Gedempte Gracht,
Spuiplein, Spui, Hofweg, Buitenhof, Kneuterdijk, Heulstraat,
Noordeinde, Kortenaerkade, Anna Paulownastraat,
Carnegieplein, Carnegielaan, Buitenrustweg, Jacob
Catslaan, Johan de Wittlaan.
100
Flyers, spandoeken, protestborden, toeters, trommels en
geluidskar
alIMINSOMIMENSIMEMINIMMIIIIMINIONNIP

1/1111/1/MINNIMINNOMMINININNIWINENO

gli.....1111.1.1■011=011111.1111M

De burgemeester verzoekt de mogelijkheden to bekijken om
"Stop de NSS" een, al dan niet korte, route to Iaten lopen op
een dag vocir de NSS.
Datum :
Organisator :
Doel :
Locatie I Route :
Aantal personen :

Maandag 24 en dinsdag 25 maart 2014, van 08.00 22.00
uur
Uyghurse Vereniging in Nederland
onderdrukking en discriminatie van de Chinese autoriteiten
in ons land
Malieveld
'100
Spancloeken, tnegafoon, vlag
();!.janisa;RD, opreekt
Nederial
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Locatie / Route :
Aantal personen
11/liciclelen :
Bljzonclar'naclan :
clf.illoal; Den Haag 201

13ezt.iidenhoLrisev■,,eg 67(iniitisteiia von Eki-2.a)
30.50
Spancloeken, megafoon, vlag
Fr wordi nog overleg gevoercl over de locatie, dal viol- di
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VERTRO UVVELIJK
vermoedelijk het Malieveld.
INNISicht toe dat tot op heden in totaal drie demonstraties in het weekend voorafgaande aan
de NSS zijn aangemeld en zes demonstraties gedurende de NSS. Met alle organisatoren is goed
overleg mogelijk om de demonstraties gezamenlijk op de gewenste wijze to kunnen laten
plaatsvinden, behalve de organisatie "Stop de NSS". 111111.geeft voorts aan dat Stop de NSS
zich negatief uit in de media over het demonstratiebeleld, terwijI zij zelf juist slecht bereikbaar
zijn voor overleg.gMajlevult aan dat de berichtgeving vanuit die organisatie zonder
wederhoor plaatsvindt. De burgemeester hecht eraan dat direct een reactie op de uitingen van
Stop de NSS in de media wordt gegeven, met daarin de boodschap dat ook fijdens de NSS het
recht op demonstreren gewaarborgd is, maar dat er gedurende de top statisch op het Malieveld
gedernonstreerd dient te worden. Dit gezien het feit dat voor dynamische manifestaties
onvoldoende politiecapaciteit beschikbaar is.
eldt dat de NCTv en de genneenten Den Haag en Amsterdam in voorbespreking
zijn over een onderzoek vanes.NW naar het demonstratierecht. Hierbij werd ook de
mogelijkheid besproken over het eventueel toelaten van OVSE-waarnenners.diaiiiiiiiiV
benadrukt dat dit nog slechts een voorbespreking betreft 41Mgeeft aan eerst de gesprekken of
te vvachten alvorens zal worden gestart met de voorbereidingen om de medewerking aan het
onderzoek te kunnen faciliteren.

VERTROUWELIJK
Nnuclear
—Security

\
Verslag VIERHOEK-NSS DEN HMG van zondag 23 maart 2014

—Summit
—2014 The Hague

A anwezig:

Gemeente: Van Aartsen (voorzitter), diEliiiiiiiiMMINIMMININIOr
OM:
Korvinus,
Politie:
Van Musscher,
NCTV:
Van Dijk,

lommew

(0
1

3. Demonstraties
meldt dat de demonstraties van vandaag goed zijn verlopen. Bij de demonstratie van "Stop
de NSS" waren maximaal 150 deelnemers.

giiillmeldt over de demonstratie van411111111/emorgen dat hij erop uit is om met de
demonstranten aan to worden gehouden in verband met het felt dat hij een demonstratieve
optocht wil houden en dat is hem geweigerd. Daarvoor heeft hij ook een formele beperking
gekregen.
MAWR Vergadering stemt hiermee in.

io

VERTROUWELIJK

Verslag VIERHOEK-NSS DEN HAAG van
maandag 24 maart 2014, 10:00 uur
Aanwezig:
Gemeente:
OM:
Politie:
N CT V:

Nuclear
—Security
\i\
—Summit
\
\ The Hague
— —2014

Van Aartsen (voorzitter), 1111111=1111.1111111111111111111111111WOMItt
Korvinus,
Van Musscher,
Van Dijk

Dernonstraties
.11111.geeft aan dat de demonstraties van vandaag rustig verlopen. Ate demonstraties die waren
aangekondigd zijn ook gekomen, maar veelal met een lage opkomst. Ook gisteren was de
opkomst lager clan verwacht.

0

Vierhoek-NSS Den Flaag 2014

1.)

De burgemeester herhaalt hierbij zijn verzoek zo
vriendelijk mogelijk op to treden.

4,111Wigna#44POWIn

VERTROUWELIJK
Nuclear

Verslag VIERHOEK-NSS DEN HMG van
maandag 24 maart 2014, 20:00 uur
Aanwezig:
Gemeente:
OM:
Politie:
NCTV:

—Security
\ \
Summit
\/\
2014 The Hague

Van Aartsen,
Korvin us, dimiNw
Van Musscher, almosanimmaisramommismego
Van Dijk, 4Ifiga

3. Verloop demonstraties 24/3
AIM geeft aan dat de demonstraties over het algemeen goed zijn verlopen. Bij de demonstratie
van 411111111110handelden de demonstranten als verwacht in strijd met de vooraf schriftelijk
opgelegde beperking, dat zij geen loop mochten houden maar alleen op het Malieveld mochten
manifesteren. Ondanks diverse waarschuwingen voor aanhouding liepen de demonstranten toch
richting het World Forum. Alle 65 demonstranten zijn daarop door de politie aangehouden voor
overtreding van de WOM en zij zijn middels een touringcar naar de arrestantenafhandeling op het
H B vervoerd,
Het geheel verliep gemoedelijk. Na een
stra'fbeSChikU zij in vrijheid gesteld en vanaf het hoofdbureau van politie naar het Den Haag
CS gebracht.
aat op verzoek van de burgemeester nog na wat de doorlooptijd van het
gehele proces is geweest. De hoofdofficier vermeldt dat in de hoogte van de strafbeschikking van
150 euro rekening is gehouden met de financiele draagkracht van de over het algemeen oudere
verdachten.
411.1ermeldt verder ten aanzien van de demons traties dat vier activisten werden aangehouden
toen zij zich in het water van de Hofvijver begaven. Op het Stadhoudersplantsoen is het rustig
gebleven.

Samenvatting situatie Den Haag Maandag 24 maart 08:25 uur (Brow LCMS SG80-1-IIN)

Demonstraties
0

0

L

0

r

Overaicht demonstraties 24°03-14
0
0

•

10.00-17.00 Stadhoudsersplantsoen Stichting steun Mensenrechten (Iran), ongeveer 50-75
deelnenners
O 111111111111.11.1.1=
O 11.00-14,00 MalleveldelIMIS(Egypte) ongeveer 50 personen verwacht.
O 11.00-14.00 Malieveld 411111■111111111111111111111, ongeveer 100 personen verwacht
0
0
12.00-22,00 Marieveld Ughurse Vereniging, ongeveer 100 personen verwacht
0

0
Evenementen in de stall
0
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Bijlage 3

Overzicht demonstraties in Amsterdam gedurende NSS

‘st)

Aanvullende informatie per demonstratie
1.

Overzicht demonstraties 22-24 maart 2014
Versie 21 maart 2014

1

6.

8.

maandaq 24 maart: protest tegen kernenergie
■
■
■
■
■
■
■

Locatie: Beursplein (statische demonstratie).
Verwacht aantal deelnemers door organisator: 40
De politie verwacht rond de 30 deelnemers.
Tijdstip: tussen 07.15 en 10.00 uur.
Het betreft een picketline op het Beursplein.
Organisator is Stichting LAKA (documentatie voor onderzoekscentrum kernenergie).
De organisatie WISE kondigde via haar site aan eveneens to zullen demonstreren.
De politie heeft contact gehad met de directeur van WISE. Hij heeft aangegeven dat
WISE zich zal aansluiten bij deze demonstratie.
■ Uit die contacten en op basis van open bronnen heeft de politie op dit moment geen
enkele aanwijzing dat er meer demonstranten zullen komen dan de organisator
aangeeft.

Overzicht demonstraties 22-24 maart 2014
Versie 21 maart 2014

2

Bijlage 4

POLITIE
REGIOPOLITIE EENNEMERLAND
EXTERNE MEDEWERKERS
Registratienummer :
Mutatie rapport
(vertrouwelijk)

7-1"

Opmaak datum/tijdstip

: donderdag 27 maart 2014 te 10:14 uur

Hoofdincident
Registratienummer
Titel
Projectcode
Maatschappelijke klasse
Datum/tijdstip kennisname
Pleegdatum/tijd

:
:
:
:
:

Pleats voorval
Soort locatie
Verbalisanten

I°-2-

to. 2 .E

is-2 - E

Demonstratie Ecn Petten
OONSS (Nuclear security summit)
Niet voldoen aan bevel/vordering
dinsdag 25 maart 2014 te 09:45 uur
Tussen dinsdag 25 maart 2014 te 09:45 uur en dinsdag
25 maart 2014 te 10:54 uur
: Westerduinweg ter hoogte van nummer 3, 1755 LE
Petten, binnen de gemeente Schagen
: Openbare weg/-water

E

Toelichting bij incident
Verdachten aangehouden in Petten nav niet voldoen aan vordering tijden NSS. Allen
overgebracht naar bureau Hoofddorp. Verdachten met een id werden gedagvaard dan wel
met een Tom atgedaan. Deze werd hen uitgereikt ( betekening volgens ZSM hovj
niet nodig, kon per mutatie), waarna men werd heengezonden.
27 maart: Op 26 maart samen met coil
dossiers opgemaakt.

en

Opsommend:
consulatatierecht:
Op geleverd lijstje staan 4 personen die geen advocaat wilden voor consultatie. Bij
verdachte
is het niet helemaal duidelijk of hij nu wel of geen advocaat
wenste. In aanhouding staat van wel maar geen afschrift.
identificatie:
23 verdachten totaal
verdachten hadden ID,
verdachten zijn

I

Form.nr: 1714702 - FOMUTRA

iG -

- Bled 1

LFN112.1.0

Registratienummer
2 NN verdachten.
afdoeningen:
3XDagvaarding(DV), 4XTOM, 16Xstrafbeschikking totaal 3350 euro.

-P -I- i o - z_ - c,

Nr?Naam?summierPV?ID bewijs?IDbekend?consultatiebijst.?afdoening?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

NN
NN

14.57
13.06
09.10
13.45
13.55
10.57
14.12
14.25
13.53
11.35
10.56
12.32
12.52
13.20
14.39
15.20
15.43
15.23
11.20
13.05
14.14
16.22
16.17

Verdachte

JA,
JA
JA
JA
JA
JA
NEE
JA
JA
NEE
EE
JA
JA
JA
JA
JA
JA
EE
JA,
JA
JA
JA
.

Verdachte
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(vrouw), geboren op I
te
, burgerservicenummer
, nationaliteit Nederlandse,

f

(man), geboren op
te
, burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

Verdachte

Verdachte

TOM
SB 200
SB 200
SB 200
SB 200
SB 200
TOM
SB 200
SB 200
SB 200
TOM
SB 200
SB 200
SB 250
SB 200
SB 300
DV
SB 200
SB 200
SB 200
JA
TOM
DV
DV

(man), geboren op
te
, burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

Verdachte

Verdachte

--E)

.
r

(vrouw), gebpren op
te
, burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

.

.

(man), geboren op
, burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

(vrouw), geboren op
te
burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,
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(vrouw), geboren op
te
burgerservicenummer
,
nationaliteit Nederlandse,

Verdachte

Verdachte

te

(vrouw), geboren op
•burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,
Nog een adzes bekend bij bovenstaand persoon

Verdachte

Verdachte

Verdachte

Verdachte

IIIIIIIIIr (man), geboren op
burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

.

te
r

(man), geboren op I
te
, burgerservicenummer
,
nationaliteit Nederlandse,

(vrouw), geboren op
te
, burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

(man), geboren op
,
burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandsei

r

to
r
I

Verdachte

(man), geboren op
te
, burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,
III

Verdachte

Nn
1, Zvwovp (Onbekend)

Verdachte

(man), geboren op
te
, burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,
Nog een adres bekend bij bovenstaand persoon

(geslacht onbekend), Zvwovp

(vrouw), geboren op II

Verdachte

te
butgeTservi,oenummer

nationaliteit Spaanse,
, V-nummer
, verblijfstatus Rechtmatig
Nog een adres bekend bij bovenstaand persoon

Verdachte

(man), geboren op
•burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

te

Meerdere adressen bekend bij bovenstaand persoon
Verdachte

: Nn

(geslacht onbekend), Zvwovp

1, Zvwovp (Onbekend)
Verdachte

te
Form.nr: 1714702 - FOMUTRA

(man), geboren op
, burgerservicenummer
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nationaliteit Nederlandse,
Nog een adres bekend bij bovenstaand persoon
Verdachte

(man), geboren op
burgeraerVicenummer
,nationaliteit
Nederlandse,

Verdachte

(vrouw), geboren op
te
burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse, Zvwovp 1, Zvwovp
(Onbekend)

Verdachte

,

te

(vrouw), geboren op
, burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,
Nog een adres bekend bij bovenstaand persoon

-"?

Verdachte

(man), geboren op I
te
nationaliteit
Nederlandse, Zvwovp 1, Zvwovp (Onbekend)
Nog een adres bekend bij bovenstaand persoon

Actie volgnummer 2 aangemaakt
Maatschappelijke klasse
Referentie
Datum/tijdstip kennisname
Pleegdatum/tijd
Plaats voorval

onder incident
Aanhouding Verdachte

Soort locatie
Verbalisanten

dinsdag 25 maart 2014 te 14:22 uur
Op dinsdag 25 maart 2014 te 10:16 uur
Westerduinweg ter hoogte van nummer 3, 1755 LE
Petten, binnen de gemeente Schagen
Openbare weg/-water

Verdachte

(man), geboren op
te
, burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

Actie volgnummer 3 aangemaakt
Maatschappelijke klasse
Referentie
Datum/tijdstip kennisname
Pleegdatum/tijd
Plaats voorval

onder incident
Voorgeleiding Hovj

SOort locatie
Verbalisant
Verdachte

dinsdag 25 maart 2014 te 14:23 uur
Op dinsdag 25 maart 2014 te 13:00 uur
Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Haarlemmermeer
Bijzonder gebouw/terrein

to-/-E
(man), geboren op
burgerservicenummer
te
nationaliteit Nederlandse,

Actie volgnummer 4 aangemaakt onder incident

Form.nr: 1714702 - FOMUTRA
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MaatsChappelijke klasse
Referentie
Datumitijdstip kennisname
Pleegdatum/tijd
Plaats voorval
Soort locatie
Verbalisanten

IP

: Aanholading Verdachte
: dinsdag 25 maart 2014 te 14:31 uur
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 10:16 uur
: Westerduinweg ter hoogte van nummer 3, 1755 LE
Petten, binnen de gemeente Schagen
: Openbare wegiwater
I - 2-

Verdachte

(man), geboren op
te
btrgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

Attie volgnummer 5 aangemaakt
Maatschappelijke klasse
Referentie
Datum/tijdstlp kennisname
Pleegdatum/tijd
Plaats voorval

onder incident
Voorgeleiding Hbvj

Soort locatie
Verbalisant

1)

dinsdag 25 maart 2014 te 14:32 uur
Op dinsdag 25 maart 2014 te 13:02 uur
Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Haarlemmermeer
Bijzonder gebouw/terrein

Verdachte

(man), geboren op
te
, butgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

Actie volgnummer 6 aangemaakt
Maatschappelijke klasse
:
Referentie
Datum/tijdstip kennisname
:
Pleegdatum/tijd
:
Plaats voorval
:

onder incident
Aanhouding Verdachte

Soort locatie
Verbalisanten

dinsdag 25 maart 2014 te 14:39 uur
Op dinsdag 25 maart 2014 te 10:16 uur
Westerduinweg ter hoogte van nummer 3, 1755 LE
Petten, binnen de gemeente Schagen
: Openbare weg/-water

a -z - E

Verdachte

(vrouw), geboren op
te
burg erservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

Actie volgnummer 7 aangemaakt
Maatschappelijke klasse
:
Referentie
Datum/tijdstip kennisname
:
Pleegdatum/tijd
:
Plaats voorval

onder incident
Voorgeleiding Hovj

Soort locatie
Verbalisant
Verdachte

Form.nr: 1714702 - FOMUTRA

dinsdag 25 maart 2014 te 14:42 uur
Op dinsdag 25 maart 2014 te 12:58 uur
Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Haarlemmermeer
: Bijzonder gebouw/terrein

10 -2.-E
(vrouw), geboren op
te
, bur gerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,
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Actie volgnummer 8 aangemaakt
Maatschappelijke klasse
Referentie
Datum/tijdstip kennisname
Pleegdatum/tijd
Plaats voorval
Soort locatie
Verbalisanten

onder incident
Aanhouding Verdachte

dinsdag 25 maart 2014 te 14:46 uur
Op dinsdag 25 maart 2014 te 10:16 uur
Westerduinweg ter hoogte van nummer 3, 1755 LE
Petten, binnen de gemeente Schagen
: Openbare weg/-water

0

-2.-E

Verdachte

(man), geboren op
IIIIIIIIIburgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

Actie volgnummer 9 aangemaakt
Maatschappelijke klasse
Referentie
Datum/tijdstip kennisname
Pleegdatum/tijd
Plaats voorval

onder incident
Voorgeleiding Hovj

Soort locatie
Verbalisant
Verdachte

te

dinsdag 25 maart 2014 te 14:47 uur
Op dinsdag 25 maart 2014 te 13:06 uur
Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Haarlemmermeer
Bijzonder gebouw/terrein

--E
(man), geboren op
, burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

te

Actie volgnummer 10 aangemaakt onder incident
Maatschappelijke klasse
: Aanhouding Verdachte
Referentie
Datum/tijdstip kennisname
: dinsdag 25 maart 2014 te 14:51 uur
Pleegdatum/tijd
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 10:16 uur
Plaats voorval
: Westerduinweg ter hoogte van nummer 3, 1755 LE
Petten, binnen de gemeente Schagen
: Openbare weg/-water
Soort locatie
Verbalisanten
1 - 2._ -

Verdachte

(vrouw), geboren op I
te
, burgerservicenummer
, nationaliteit Nederlandse,

Actie volgnummer 11 aangemaakt onder incident
Maatschappelijke klasse
: Voorgeleiding Hovj
Referentie
Datum/tijdstip kennisname
: dinsdag 25 maart 2014 te 14:52 uur
Pleegdatum/tijd
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 13:22 uur
Plaats voorval
: Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Haarlemmermeer
Soort locatie
: Bijzonder gebouw/terrein
)
10Verbalisant
Verdachte

Form.nr: 1714702 - FOMUTRA

(vrouw), geboren op I
te
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nationaliteit Nederlandse,
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Actie voignummet 12 aangemaakt onder incident
Maatschappelijke klasse
: AanhOuding Verdachte
Referentie
Datum/tijdstip kennisname
: dinsdag 25 maart 2014 te 14:52 uur
Pleegdatum/tijd
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 10:16 uur
Plaats voorval
: Westerduinweg' ter hoogte van nummer 3, 1755 LE
Petten, binnen de gemeente Schagen
Soort locatie
: Openbare Weg/-water
Verbalisanten

Verdachte

(vrouw), geboren op
te
, burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

Actie volgnummer 13 aangemaakt onder incident
Maatschappelijke klasse
: Aanhouding Verdachte
Referentie
Datum/tijdstip kennisname : dinsdag 25 maart 2014 te 14:52 uur
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 10:16 uur
Pleegdatum/tijd
Plaats voorval
: Westerduinweg ter hoogte van nummer 3, 1755 LE
Petten, binnen de gemeente Schagen
: Openbare weg/-water
Soort locatie
Verbalisanten

-

Verdachte

(vrouw), geboren op
te
, burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

Actie volgnummer 14 aangemaakt onder incident
Maatschappelijke klasse
: Voorgeleiding Hovj
Referentle
: dinsdag 25 maart 2014 te 14:53 uur
Datum/tijdstip kennisname
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 13:12 uur
Pleegdatum/tijd
: Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Plaats voorval
Haarlemmermeer
Soort locatie
: Bijzonder gebouw/terrein
10.2__ E
Verbalisant
Verdachte

(vrouw), geboren op
to
burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

Actie volgnummer 15 aangemaakt onder incident
Maatschappelijke klasse
: Voorgeleiding Hovj
Referentie
dinsdag 25 maart 2014 te 14:54 uur
Datum/tijdstip kennisname
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 13:15 uur
Pleegdatum/tijd
: Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Plaats voorval
Haarlemmermeer
: Bijzonder gebouw/terrein
Soort locatie
Verbalisant

Form.nr: 1714702 - FOMUTRA
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Verdachte

(vrouw), geboren op
te
burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

Actie volgnummer 16 aangemaakt ender incident
Maatschappelijke klasse
Aanhouding Verdachte
Referentie
Datum/tijdstip kennisname : dinsdag 25 maart 2014 te 14:55 uur
Pleegdatum/tijd
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 10:16 uur
Plaats voorval
: Westerduinweg ter hoogte van nummer 3, 1755 LE
Petten, binnen de gemeente Schagen
Soort locatie
Openbare weg/-water
Verbalisanten

10-2- E

Verdachte

(vrouw), geboren op
,
burgerservicenummer
1111111111111
nationaliteit Nederlandse,

te

NO4 een adtes bekend bij bovenstaand persoon
Actie volgnummer 17 aangemaakt ondet incident
Maatschappelijke klasse
: Voorgeleiding Hovj
Referentie
Datum/tijdstip kennisname : dinsdag 25 maart 2014 te 14:56 uur
Pleegdatum/tijd
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 13:24 uur
Plaats voorval
: Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Haarlemmermeer
Soort locatie
: Bijzonder gebouw/terrein
10- 2.- E
Verbalisant
Verdachte

(vrouw), geboren op
,
burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

te

Nog een adreS bekend bij bovenstaand persoon
Actie volgnummer 18 aangemaakt onder incident
: Aanhouding Verdachte
Maatschappelijke klasse
Referentie
Datum/tijdstip kennisname
: dinsdag 25 maart 2014 te 15:01 uur
: Op dinsdag 25 maart 2014 to 10:16 uur
Pleegdatum/tijd
: Westerduinweg ter hoogte van nummer 3, 1755 LE
Plaats voorval
Petten, binnen de gemeente Schagen
: Openbare weg/-water
Soort locatie
Verbalisanten
10 2-E
Verdachte

(man), geboren op
•
11111111,1burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

te

Actie volgnummer 19 aangemaakt onder incident
: Voorgeleiding Hovj
Maatschappelijke klasse
Referentie
Datum/tijdstip kennisname : dinsdag 25 maart 2014 te 15:02 uur
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 13:27 uur
Pleegdatum/tijd
: Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Plaats voorval
Haarlemmermeer
: Bijzonder gebouw/terrein
Soort locatie

Form.nr: 1714702 - FOMUTRA
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Verbalisant
Verdachte

(man), geboren op
burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

te

Actie volgnummer 20 aangemaakt onder incident
: AanhoUding Verdachte
Maatschappelijke klasse
Referentie
Datum/tijdstip kennisname : dinsdag 25 maart 2014 te 15:09 uur
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 10:16 uur
Pleegdatum/tijd
Westerduinweg ter hoogte van nummer 3, 1755 LE
Plaats voorval
Petten, binnen de gemeente Schagen
: Openbare weg/-water
Soort locatie
Verbalisanten
10-2-E

Verdachte

(man), geboren op I
te
, burgerservicenummer
, nationaliteit Nederlandse,

Actie volgnummer 21 aangemaakt onder incident
: Voorgeleiding Hovj
Maatschappelijke klasse
Referentie
Datum/tijdstip kennisname : dinsdag 25 maart 2014 te 15:10 uur
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 13:30 uur
Pleegdatum/tijd
: Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Plaats voorval
Haarlemmermeer
Bijzonder geboOw/terrein
Soort locatie
JO -2.-E
Verbalisant
Verdachte

(man), geboren op I
te
, burgerservicenummer
, nationaliteit Nederlandse,

Actie volgnummer 22 aangemaakt onder incident
: Aanhouding Verdachte
Maatschappelijke klasse
Referentie
Datum/tijdstip kennisname : dinsdag 25 maart 2014 te 15:12 uur
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 10:16 uur
Pleegdatum/tijd
: Westerduinweg ter hoogte van nummer 3, 1755 LE
Plaats voorval
Petten, binnen de gemeente Schagen
: Openbare weg/-water
Snort locatie
Verbalisanten

10- 2-E

Verdachte

(vrouw), geboren op
te
, butgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse.

Actie volgnummer 23 aangemaakt onder incident
: Voorgeleiding Hovj
Maatschappelijke klasse
Referentie

Form.nr: 1714702 - FOMUTRA
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Datum/tijdstip kennisname
Pleegdatum/tijd
Plaats voorval
Soort locatie
Verbalisant
Verdachte
1'

dinsdag 25 maart 2014 te 15:13 uur
Op dinsdag 25 maart 2014 te 13:35 uur
Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
HaarlemMermeer
Bijzonder gebouw/terrein

(vrouw), geboren op
te
, burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

Actie volgnummer 24 aangemaakt onder incident
Maatschappelijke klasse
: Aathouding Verdachte
Referentie
Datum/tijdstip kennisname
: dinsdag 25 maart 2014 te 15:13 uur
Pleegdatum/tijd
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 10:16 uur
Plaats voorval
: Westerduinweg ter hoogte van nummer 3, 1755 LE
Petten, binnen de gemeente Schagen
Soort locatie
: Openbare weg/-water
Verbalisanten

to z-E-

Verdachte

(man), geboren op
, burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

te

Actie volgnummer 25 aangemaakt onder incident
: Voorgeleiding Hovj
Maatschappelijke klasse
Referentie
Datum/tijdstip kennisname
: dinsdag 25 maart 2014 te 15:14 uur
Pleegdatum/tijd
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 13:44 uur
Plaats voorval
: Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Haarlemmermeer
: Bijzonder gebouw/terrein
Soort locatie
i0 - 2 _
Verbalisant

-

Verdachte

1'

(man), geboren op
, burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

te

Actie volgnummer 26 aangemaakt onder incident
Maatschappelijke klasse
: Aanhouding Verdachte
Referentie
Datum/tijdstip kennisname
: dinSdag 25 maart 2014 te 15:16 uur
Pleegdatum/tijd
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 10:16 uur
Plaats voorval
: Westerduinweg ter hoogte van nummer 3, 1755 LE
Petten, binnen de gemeente Sthagen
: Openbare weg/-water
Soort locatie
Verbalisanten

Verdachte

(man), geboren op
te
, burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

Actie volgnummer 27 aangemaakt onder incident
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Maatschappelijke klasse
: Voorgeleiding Hovj
Referentie
Datum/tijdstip kennisname : dinsdag 25 maart 2014 te 15:17 uur
Pleegdatum/tijd
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 13:42 uur
Plaats voorval
: Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Haarlemmermeer
: Bijzonder gebouw/terrein
Soort locatie
io-z-E
Verbalisant
Verdachte

(man), geboren op
te
, burgersetvicenummer
nationaliteit Nederlandse,

1

Actie volgnummer 28 aangemaakt onder incident
: Aanhouding Verdachte
Maatschappelijke klasse
: Nnl
Referentie
Datum/tijdstip kennisname
: dinsdag 25 maart 2014 te 15:35 uur
Pleegdatum/tijd
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 10:16 uur
Plaats voorval
: Westerduinweg ter hoogte van nummer 3, 1755 LE
Petten, binnen de gemeente Schagen
: Openbare weg/-water
Soort locatie
Verbalisanten

to -z- E

Verdachte
12

: Nn
1, Zvwatip (Onbekend)

(geslacht onbekend), Zvwovp

Actie volgnummer 29 aangemaakt onder incident
Maatschappelijke klasse
: Voorgeleiding Hovj
: Nnl
Referentie
Datum/tijdstip kennisname
: dinsdag 25 maart 2014 te 15:36 uur
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 13:05 uur
Pleegdatum/tijd
: Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Plaats voorval
Haarlemmermeer
: Bijzonder gebouw/terrein
Soort locatie
10 -z_-E
Verbalisant
Verdachte

1P

: Nn
1, Zvw0Vp (Onbekend)

(geslacht onbekend), Zvwovp

Actie volgnummer 30 aangemaakt onder incident
: Aanhouding Verdachte
Maatschappelijke klasse
: Nn2
Referentie
dinsdag 25 maart 2014 te 15:41 uur
Datum/tijdstip kennisname
Pleegdatum/tijd
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 10:16 uur
Plaats voorval
: Westerduinweg ter hoogte van nummer 3, 1755 LE
Petten, binnen de gemeente Schagen
: Openbare weg/-water
Soort locatie
Verbalisanten
10-1.- E
Verdachte

(man), geboren op
te
, burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,
Nog een adres bekend bij bovenstaand persoon

Actie volgnummer 31 aangemaakt onder incident
: Voorgeleiding Hovj
Maatschappelijke klasse
: Nn2
Referentie

Form.nr: 1714702 - FOMUTRA
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Datum/tijdstip kennisname
Pleegdatum/tijd
Plaats voorval
Soort locatie
Verbalisant
Verdachte

1>

: dinsdag 25 maart 2014 te 15:42 uur
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 13:08 uur
: Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Haarlemmermeer
: Bijzonder gebouw/terrein

io- z-E

(man), geboren op
te
, burgerserVicenummer
nationaliteit Nederlandse,
Nog een adres bekend bij bovenstaand persoon

Actie volgnummer 32 aangemaakt onder incident
Maatschappelijke klasse
: Aanhouding Verdachte
Referentie
Datum/tijdstip kennisname
: dinsdag 25 maart 2014 te 15:44 uur
Pleegdatum/tijd
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 10:16 uur
Plaats voorval
: Westerduinweg ter hoogte van nummer 3, 1755 LE
Petten, binnen de gemeente Schagen
Soort locatie
: Openbare weg/-water
Verbalisanten

10 - 2-E

(vrouw), geboren op ■

Verdachte

l

te
bUtgeraervidenumMer

nationaliteit Spaanse,
, V-nummer
verblijfstatus Rechtmatig
Nog een adres bekend bij bovenstaand persoon

Actie volgnummer 33 aangemaakt onder incident
: Voorgeleiding Hovj
Maatschappelijke klasse
Referentie
Datum/tijdstip kennisname : dinsdag 25 maart 2014 te 15:44 uur
Pleegdatum/tijd
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 13:50 uur
Plaats voorval
: Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Haarlemmermeer
Soort locatie
: Bijzonder gebouw/terrein
10 2. Verbalisant
(vrouw), geboren op ■

Verdachte
burgerservicenummer

nationaliteit Spaanse,
, V-nummer
, verblijfstatus Rechtmatig
Nog een adres bekend bij bovenstaand persoon

Actie volgnummer 34 aangemaakt onder incident
: Aanhouding Verdachte
Maatschappelijke klasse
Nn
Referentie
Datum/tijdstip kennisname
dinsdag 25 maart 2014 te 15:46 uur
Pleegdatum/tijd
Op dinsdag 25 maart 2014 te 10:16 uur
Plaats voorval
Westerduinweg ter hoogte van nummer 3, 1755 LE
Petten, binnen de gemeente Schagen
Soort locatie
Openbare weg/-water
Verbalisanten

Verdachte

Form.nr: 1714702 - 'FOMUTRA
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Nog een adres beketd bij bovenstaand persoon
Actie volgnummer 35 aangemaakt onder incident
Maatschappelijke klasse
: Voorgeleiding Hovj
Referentie
: Nn
Datum/tijdstip kennisname
: dinsdag 25 maart 2014 te 15:46 uur
Pleegdatum/tijd
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 13:14 uur
Plaats voorval
: Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Haarlemmermeer
Soort locatie
: Bijzonder gebouw/terrein
Verbalisant
10- 2-E
Verdachte

(vrouw), geboren op
, burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

te

Nog een adres bekend bij bovenstaand persoon
Actie volgnummer 36 aangemaakt onder incident
Maatschappelijke klasse
: Aanhouding Verdachte
: Nn
Referentie
Datum/tijdstip kennisname : dinsdag 25 maart 2014 te 15:49 uur
Pleegdatum/tijd
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 10:16 uur
Plaats voorval
: Westerduinweg ter hoogte van nummer 3, 1755 LE
Petten, binnen de gemeente Schagen
: Openbare weg/-water
Soort locatie
Verbalisanten

Verdachte

(man), geboren op I
te
, nationaliteit
Nederlandse, Zvwovp 1, Zvwovp (Onbekend)
Nog een adres bekend bij bovenstaand persoon

Actie volgnummer 37 aangemaakt onder incident
: Voorgeleiding Hovj
Maatschappelijke klasse
: Nn
Referentie
: dinsdag 25 maart 2014 te 15:50 uur
Datum/tijdstip kennisname
Pleegdatum/tijd
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 13:17 uur
Plaats voorval
: Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Haarlemmermeer
Soort locatie
: Bijzonder gebouw/terrein
10-2- E
Verbalisant
Verdachte

(man), geboren op I
te
, nationaliteit
Nederlandse, Zvwovp 1, Zvwovp (Onbekend)
Nog e'en adres bekend bij bovenstaand persoon

Actie volgnummer 38 aangemaakt onder incident
: Aanhouding Verdachte
Maatschappelijke klasse
: Nn
Referentie
Datum/tijdstip kennisname
: dinsdag 25 maart 2014 te 15:53 uur
Pleegdatum/tijd
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 10:16 uur
Plaats voorval
: Westerduinweg ter hoogte van nummer 3, 1755 LE
Petten, binnen de gemeente Schagen
Soort locatie
: Openbare weg/-water
Verbalisanten
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Verdachte

(man), geboren op
, burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

te

Meerdere adressen bekend bij bovenstaand persoon
Actie volgnummer 39 aangemaakt onder incident
Maatschappelijke klasse
: Voorgeleiding Hovj
: Nn
Referentie
Datum/tijdstip kennisname
: dinsdag 25 maart 2014 te 15:54 uur
Pleegdatum/tijd
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 13:18 uur
Plaats voorval
: Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Haarlemmermeer
Soort locatie
: Bijzonder gebouw/terrein
10.z- E
Verbalisant
Verdachte

(man), geboren op
burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

te

Meerdere adressen bekend bij bovenstaand persoon
Actie volgnummer 40 aangemaakt onder incident
Maatschappelijke klasse
Aanhouding Vetdachte
Nn
Referentie
Datum/tijdstip kennisname
dinsdag 25 maart 2014 te 15:57 uur
Pleegdatum/tijd
Op dinsdag 25 maart 2014 te 10:16 uur
Plaats voorval
Westerduinweg ter hoogte van nummer 3, 1755 LE
Petten, binnen de gemeente Schagen
Soort locatie
Openbare weg/-water
Verbalisanten
--E
Verdachte

: Nn
1, Zvwovp (Onbekend)

(geslacht onbekend), Zvwovp

Actie volgnummer 41 aangemaakt onder incident
Maatschappelijke klasse
Vootgeleiding Hovj
Referentie
Nn
Datum/tijdstip kennisname
dinsdag 25 maart 2014 te 15:57 uur
Pleegdatum/tijd
Op dinsdag 25 maart 2014 te 13:26 uur
Plaats voorval
HoofdWeg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Haarlemmermeer
Bijzonder gebouw/terrein
Soort locatie
ICS - 2 -E
Verbalisant
Verdachte
P

1F

Nn
1, Zvwovp (Onbekend)

(geslacht onbekend), Zvwovp

Actie volgnummer 42 aangemaakt onder incident
: Aanhouding Verdachte
Maatschappelijke klasse
Referentie
: Nn
Datum/tijdstip kennisname : dinsdag 25 maart 2014 te 16:00 uur
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 10:16 uur
Pleegdatum/tijd
Plaats voorval
: Westerduinweg ter hoogte van nummer 3, 1755 LE
Petten, binnen de gemeente Schagen
Soort locatie
: Openbare weg/-water
t0-2-E
Verbalisanten
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Verdachte

(man), geboren op
te
, bur gerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,
Nog een adres bekend bij bovenstaand persoon

Actie volgnummer 43 aangemaakt onder incident
Maatschappelijke klasse
: Voorgeleiding Hovj
: Nn
Referentie
Datum/tijdstip kennisname : dinsdag 25 maart 2014 te 16:01 uur
Pleegdatum/tijd
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 13:38 uur
Plaats voorval
: Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Haarlemmermeer
Soort locatie
: Bijzonder gebouw/terrein
10
Verbalisant

-2-E

Verdachte

(man), geboren op
te
burgerservicenuMmer
nationaliteit Nederlandse,
Nog een adres bekend bij bovenstaand persoon

Actie volgnummer 44 aangemaakt onder incident
: Aanhouding Verdachte
Maatschappelijke klasse
Referentie
Datum/tijdstip kennisname : dinsdag 25 maart 2014 te 16:02 uur
Pleegdatum/tijd
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 10:16 uur
Plaats voorval
: Westerduinweg ter hoogte van nummer 3, 1755 LE
Petten, binnen de gemeente Schagen
Soort locatie
: Openbare weg/-water
Verbal is ant en

10- 2- E

Verdachte

.P

(man), geboren op
, burgerservicenummer
, nationaliteit
Nederlandse,

Actie volgnummer 45 aangemaakt onder incident
: Voorgeleiding Hovj
Maatschappelijke klasse
Referentie
: dinsdag 25 maart 2014 te 16:02 uur
Datum/tijdstip kennisname
Pleegdatum/tijd
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 13:37 uur
Plaats voorval
: Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Haarlemmermeer
Soort locatie
: Bijzonder gebouw/terrein
I 0
Verbalisant

-

Verdachte

(man), geboren op
burgerservicenummer
, nationaliteit
Nederlandse,

Actie volgnummer 46 aangemaakt onder incident
Maatschappelijke klasse
Aanhouding Verdachte
Referentie
Datum/tijdstip kennisname
: dinsdag 25 maart 2014 te 16:10 uur
Pleegdatum/tijd
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 10:16 uur
Plaats voorval
: Westerduinweg ter hoogte van nummer 3, 1755 LE
Petten, binnen de gemeente Schagen
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Registratienummer
Soort locatie
Verbalisanten

Verdachte

: Openbare wegi-vater

10-2- E
(vrouw), geboren op
1
1111111111111, burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse, Zvwovp 1, Zvwovp
(Onbekend)

Actie volgnummer 47 aangemaakt onder incident
Maatschappelijke klasse
: Voorgeleiding Hovj
Referentie
Datum/tijdstip kennisname : dinsdag 25 maart 2014 te 16:10 uur
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 13:10 uur
Pleegdatum/tijd
Plaats voorval
: Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Haarlemmermeer
: Bijzonder gebouw/terrein
Soort locatie
10-2- E
Verbalisant
Verdachte

(vrouw), geboren op
te
burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse, Zvwovp 1, Zvwovp
(Onbekend)

Actie volgnummer 48 aangemaakt onder incident
: Heenzenden op Last Ovj
Maatschappelijke klasse
Referentie
Datum/tijdstip kennisname : dinsdag 25 maart 2014 te 18:18 uur
Pleegdatum/tijd
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 18:10 uur
: Hbofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Plaats voorval
Haarlemmermeer
: Bijzonder gebouw/terrein
Soort locatie
1 0-/-E
Verbalisant
VerdaChte

(vrouw), geboren op
te
, burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

Actie volgnummer 49 aangemaakt onder incident
: Heenzenden op Last Ovj
Maatschappelijke klasse
Referentie
Datum/tijdstip kennisname : dinsdag 25 maart 2014 te 18:22 uur
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 18:10 uur
Pleegdatum/tijd
Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Plaats voorval
Haarlemmermeer
Soort locatie
: Bijzonder gebouw/terrein
Verbalisant
10- 2-E
Verdachte

(vrouw), geboren op
te
burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

Actie volgnummer 50 aangemaakt onder incident
Heenzenden op Last Ovj
Maatschappelijke klasse
!? Referentie
: dinsdag 25 maart 2014 te 18:26 uur
Datum/tijdstip kennisname
Pleegdatum/tijd
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 18:25 uur
: Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Plaats voorval
Haarlemmermeer
: Bijzonder gebouw/terrein
Soort locatie
Form.nr: 1714702 - FOMUTRA
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I U 2.

Verbalisant
Verdachte

7

-E

(man), geboren op I
te
burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

Actie volgnummer 51 aangemaakt onder incident
Maatschappelijke klasse
: Heenzenden op Last Ovj
Referentie
Datum/tijdstip kennisname
: dinsdag 25 maart 2014 te 18:33 uur
Pleegdatum/tijd
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 18:30 uur
Plaats voorval
: Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Haarlemmermeer
Soort locatie
: Bijzonder gebouw/terrein
10 -L-E
Verbalisant
Verdachte

"P

(man), geboren op
te
, burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

Actie volgnummer 52 aangemaakt onder incident
Maatschappelijke klasse
: Heenzenden op Last Ovj
Referentie
Datum/tijdstip kennisname
: dinsdag 25 maart 2014 te 18:36 uur
Pleegdatum/tijd
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 18:35 uur
Plaats voorval
: Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Haarlemmermeer
Soort locatie
: Bijzonder gebouw/terrein
10 - 2.Verbalisant
Verdachte

(vrouw), geboren op I
te
, burgerservicenummer
, nationaliteit Nederlandse,

Actie volgnummer 53 aangemaakt onder incident
Maatschappelijke klasse
: Heenzenden op Last Ovj
Referentie
Datum/tijdstip kennisname
dinsdag 25 maart 2014 te 18:43 uur
Pleegdatum/tijd
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 18:42 uur
Plaats voorval
Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Haarlemmermeer
Soort locatie
: Bijzonder gebouw/terrein
10 -2.-E
Verbalisant
Verdachte

(man), geboren op
te
, burgerservicenumMer
nationaliteit Nederlandse,

Actie volgnummer 54 aangemaakt onder incident
Maatschappelijke klasse
: Heenzenden op Last Ovj
Referentie
Datum/tijdstip kennisname
: dinsdag 25 maart 2014 te 18:45 uur
Pleegdatum/tijd
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 18:40 uur
Plaats voorval
Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Haarlemmermeer
: Bijzonder gebouw/terrein
Soort locatie
Verbalisant
(0-
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Registratienummer
Verdachte

(man), geboren op
11111111111,11burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

te

Actie volgnummer 55 aangemaakt onder incident
Maatschappelijke klasse
: Heenzenden op Last Ovj
Referentie
: dinsdag 25 maart 2014 te 18:47 uur
Datum/tijdstip kennisname
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 18:43 uur
Pleegdatum/tijd
: Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Plaats voorval
Haarlemmermeer
: Bijzonder gebouw/terrein
Soort locatie
Verbalisant
Verdachte

:

(vrouw), geboren op
, butgerServicenuMmer
nationaliteit Nederlandse,

te

Nog een adres bekend bij bovenstaand persoon
Actie volgnummer 56 aangemaakt onder incident
: Heenzenden op Last Ovj
Maatschappelijke klasse
Referentie
Datum/tijdstip kennisname
dinsdag 25 maart 2014 te 18:52 uur
Pleegdatum/tijd
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 18:43 uur
Plaats voorval
: Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Haarlemmermeer
: Bijzonder gebouw/terrein
Soort locatie
-z
Verbalisant
Verdachte

.

(vrouw), geboren op
, burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

te

Nog een adres bekend bij bovenstaand persoon
Actie volgnummer 57 aangemaakt onder incident
Maatschappelijke klasse
: Heenzenden op Last Ovj
Referentie
dinsdag 25 maart 2014 te 18:54 uur
Datum/tijdstip kennisname
Pleegdatum/tijd
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 18:44 uur
: Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Plaats voorval
Haarlemmermeer
Bijzonder gebouw/terrein
Soort locatie
-zE
Verbalisant
(vrouw), geboren op ■

Verdachte

nationaliteit Spaanse,
, V-nummer
, verblijfstatus Rechtmatig
Nog een adres bekend bij bovenstaand persoon
Actie volgnummer 58 aangemaakt onder incident
: Heenzenden op Last Ovj
Maatschappelijke klasse
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Referentie
Datum/tijdstip kennisname
Pleegdatum/tijd
Plaats voorval
Soort locatie
Verbalisant
Verdachte

-1)

: dinsdag 25 maart 2014 te 19:00 uur
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 18:47 uur
: Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Haarlemmermeer
: Bijzonder gebouw/terrein

E

(vrouw), geboren op
te
, burg erservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

Actie volgnummer 59 aangemaakt onder incident
MaatsChappelijke klasse
: Verhoor bij Inverzekeringstelling
Referentie
Nn
: dinsdag 25 maart 2014 te 19:01 uur
Datum/tijdstip kennisname
Pleegdatum/tijd
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 18:07 uur
Plaats voorval
: Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Haarlemmehneer
: Bijzonder gebouw/terrein
Soort locatie
1 0-1- t
Verbalisant
Verdachte

,p

(man), geboren op I
te
, nationaliteit
Nederlandse, Zvwovp 1, Zvw0vp (Onbekend)
Nog een adres bekend bij bovenstaand persoon

Actie volgnummer 60 aangemaakt onder incident
Maatschappelijke klasse
: Inverzeketingstelling
: Nn
Referentie
Datum/tijdstip kennisname
: dinsdag 25 maart 2014 te 19:02 uur
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 18:10 uur
Pleegdatum/tijd
Plaats voorval
: Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Haarletmermeet
Soort locatie
: Bijzonder gebouw/terrein
Verbalisant
Verdachte

-P

(man), geboren op I
te
, nationaliteit
Mederiandae, Zvwovp 1, ZVwovp (Onbekend)
Nog een adres bekend bij bovenstaand persoon

Actie volgnummer 61 aangemaakt onder incident
Maatschappelijke klasse
: Onderzoek Overig
Datum/tijdstip kennisname
: dinsdag 25 maart 2014 te 19:02 uur
Pleegdatum/tijd
: Tussen dinsdag 25 maart 2014 te 09:45 uur en dinsdag
25 maart 2014 te 10:25 uur
Plaats voorval
: Westerdninweg ter hoogte van nummer 3, 1755 LE
Petten, binnen de gemeente Schagen
Soort locatie
: Openbare weg/-water
Verbalisant
i 0-z -E
Actie volgnummer 62 aangemaakt onder incident
: Heenzenden op Last Ovj
Maatschappelijke klasse
Referentie
Datum/tijdstip kennisname
: dinsdag 25 maart 2014 te 19:04 uur
Pleegdatum/tijd
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 18:50 uur
Plaats voorval
: Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Haarlemmermeer

Form.nr: 1714702 - FOMUTRA

- Blad 19

LFN112.1.0

Registratienummer
Soort locatie
Verbalisant
Verdachte

: Bijzonder gebouw/terrein

(man), geboren op
, burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

te

Actie volgnummer 63 aangemaakt onder incident
Maatschappelijke klasse
: Heenzenden op Last Ovj
Referentie
Datum/tijdstip kennisname
: dinsdag 25 maart 2014 te 19:06 uur
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 18:53 uur
Pleegdatum/tijd
Plaats voorval
: Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Haarlemmermeer
Soort locatie
: Bijzonder gebouw/terrein
io- - E
Verbalisant
Verdachte
1

(vrouw), geboren op
te
, burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse, Zvwovp 1, Zvwovp
(Onbekend)

,

Actie volgnummer 64 aangemaakt onder incident
Maatschappelijke klasse
Heenzenden op Last Ovj
Referentie
Datum/tijdstip kennisname
: dinsdag 25 maart 2014 te 19:09 uur
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 18:55 uur
Pleegdatum/tijd
Plaats voorval
: Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Haarlemmermeer
: Bijzonder gebouwiterrein
Soort locatie
Verbalisant
lo- i-E
Verdachte

(man), geboren op
te
burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,
Nog een adres bekend bij bovenstaand persoon

Actie volgnummer 65 aangemaakt onder incident
Maatschappelijke klasse
: Verhoor bij Inverzekeringstelling
: Nn
Referentie
Datum/tijdstip kennisname
: dinsdag 25 maart 2014 te 19:10 uur
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 18:12 uur
Pleegdatum/tijd
Plaats voorval
: Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Haarlemmermeer
: Bijzonder gebouw/terrein
Soort locatie
Verbalisant
1 0 - 2.- E:
Verdachte

(vrouw), geboren op
, burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

te

Nog een adres bekend bij bovenstaand persoon
Actie volgnummer 66 aangemaakt onder incident
Maatschappelijke klasse
: Inverzekeringstelling
: Nn
Referentie
: dinsdag 25 maart 2014 te 19:10 uur
Datum/tijdstip kennisname
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 18:15 uur
Pleegdatum/tijd
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Plaats voorval
Soort locatie
Verbalisant
Verdachte

: Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Haarlemmermeer
: Bijzonder gebouw/terrein
IC.; -1-

c

(vrouw), geboren op
, burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

te

Nog een adres bekend bij bovenstaand persoon
Actie volgnummer 67 aangemaakt onder incident
: Heenzenden op Last Ovj
Maatschappelijke klasse
Referentie
Datum/tijdstip kennisname
: dinsdag 25 maart 2014 te 19:12 uur
Pleegdatum/tijd
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 18:55 uur
Plaats voorval
: Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Haarlemmermeer
Soort locatie
: Bijzonder gebouwiterrein
E
Verbalisant

i0-2-

Verdachte

(man), geboren op
burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

te

Meerdere adressen bekend bij bovenstaand persoon
Actie volgnummer 68 aangemaakt onder incident
Maatschappelijke klasse
: Verhoor bij Inverzekeringstelling
Nt
Referentie
Datum/tijdstip kennisname
: dinsdag 25 maart 2014 te 19:16 uur
Pleegdatum/tijd
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 18:22 uur
Plaats voorval
: Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Haarlemmermeer
: Bijzonder gebouw/terrein
Soort locatie
lU Verbalisant

2--E

Verdachte

: Nn
1, Zvwovp (Onbekend)

(geslacht onbekend), Zvwovp

Actie volgnummer 69 aangemaakt onder incident
MaatsChappelijke klasse
: Inverzekeringstelling
Referentie
: Nn
Datum/tijdstip kennisname : dinsdag 25 maart 2014 te 19:17 uur
Pleegdatum/tijd
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 18:30 uur
Plaats voorval
Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Haarlemmermeer
Soort locatie
: Bijzonder gebouw/terrein
Verbalisant
10-2- E
Verdachte

: Nn
1, Zvwovp (Onbekend)

(geslacht onbekend), Zvwovp

Actie volgnummer 70 aangemaakt onder incident
: Heenzenden op Last Ovj
Maatschappelijke klasse
, Referentie
1 Datum/tijdstip kennisname : dinsdag 25 maart 2014 te 19:18 uur
Pleegdatum/tijd
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 18:55 uur
Plaats voorval
: Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Haarlemmermeer
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Soort locatie
Verbalisant
Verdachte

-P

: Bijzonder gebouw/terrein

(man), geboren op
te
, burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,
Nog een adres bekend bij bovenstaand persoon

Actie volgnummer 71 aangemaakt onder incident
Maatschappelijke kiasse
: Verhoor bij Inverzekeringstelling
: Nn
Referentie
: dinsdag 25 maart 2014 te 19:21 uur
Datum/tijdstip kennisname
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 18:18 uur
Pleegdatum/tijd
: Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Plaats voorval
Haarlemmermeer
: Bijzonder gebouw/terrein
Soort locatie
Verbalisant
Verdachte
1'

: Nn
1, Zvwovp (Onbekend)

(geslacht onbekend), Zvwovp

Actie volgnummer 72 aangemaakt onder incident
Maatschappelijke kiasse
Inverzekeringstelling
Nn
Referentie
dinsdag 25 maart 2014 te 19:22 uur
Datum/tijdstip kennisname
Op dinsdag 25 maart 2014 te 18:20 uur
Pleegdatum/tijd
Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Plaats voorval
Haarlemmermeer
Bijzonder gebouw/terrein
Soort locatie
10-2 -E
Verbalisant

,p

Verdachte

: Nn
1, Zvwovp (Onbekend)

(geslacht onbekend), Zvwovp

Actie volgnummer 73 aangemaakt onder incident
: Heenzenden op Last Ovj
Maatschappelijke klasse
Referentie
: dinsdag 25 maart 2014 te 19:23 uur
Datum/tijdstip kennisname
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 18:45 uur
Pleegdatum/tijd
: Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Plaats voorval
Haarlemmermeer
: Bijzonder gebouw/terrein
Soort locatie
--E
Verbalisant
Verdachte

(man), geboren op
burgerserVidenummer
, nationaliteit
Nederlandse,

Actie volgnummer 74 aangemaakt onder incident
: Heenzenden op Last Hovj
Maatschappelijke klasse
Referentie
dinsdag 25 maart 2014 te 19:44 uur
Datum/tijdstip kennisname
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 18:55 uur
Pleegdatum/tijd
: Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Plaats voorval
Haarlemmermeer
: Bijzonder gebouw/terrein
Soort locatie
10 - 2. - E
Verbalisant
Verdachte

Form.nr: 1714702 - FOMUTRA

(man), geboren op
, burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

- Blad 22

te
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Registratienummer

Actie volgnuMmer 75 aangemaakt onder incident
MaatsChappelijke klasse
: Heenzenden op Last Hovj
Referentie
Datum/tijdstip kennisnaMe
dinsdag 25 maart 2014 te 19:46 uur
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 18:55 uur
Pleegdatum/tijd
: Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Plaats voorval
Haarlemmermeer
: Bijzonder gebouw/terrein
Soort lOdatie
Verbalitant
Verdachte

(vrouw), geboren op
te
burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

Actie volgnummer 76 aangemaakt onder incident
Maatschappelijke klasse
: Heenzenden op Last Hovj
Referentie
Datum/tijdstip kennisname
: dinsdag 25 maart 2014 te 19:47 uur
: Op dinsdag 25 maart 2014 te 18:55 uur
Pleegdatum/tijd
: Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Plaats voorval
Haarlemmermeer
: Bijzonder gebouw/terrein
Soort locatie
Verbalisant
Verdachte

(man), geboren op
te
burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

Actie volgnummer 77 aangemaakt onder incident
: OONSS (Nuclear security summit)
Projectcode
: Onderzoek Overig
Maatschappelijke klasse
: Bevindingen voorgeleiding
Referentie
: dinsdag 25 maart 2014 te 15:00 uur
Datum/tijdstip kennisname
: Tussen dinsdag 25 maart 2014 te 12:55 uur en dinsdag
Pleegdatum/tijd
25 maart 2014 te 15:00 uur
: Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Plaats voorval
Haarlemmermeer
: Bijzonder gebouw/terrein
Soort locatie
iO - 2 -47
Verbalisant
Actie volgnummer 78 aangemaakt onder incident
: Heenzenden op Last Hovj
Maatschappelijke klasse
Referentie
Datum/tijdstip kennisname : woensdag 26 maart 2014 te 13:24 uur
: Op woensdag 26 maart 2014 te 12:45 uur
Pleegdatum/tijd
: Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Plaats voorval
Haarlemmermeer
: Bijzonder gebouw/terrein
Soort locatie
lV - Z Verbalisant
Verdachte

(vrouw), geboren op
, burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

te

Nog een adres bekend bij bovenstaand persoon

Form.nr: 1714702 - FOMUTRA
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Actie volgnummer 79 aangemaakt onder incident
Maatschappelijke klasse
Heenzenden op Last Ovj
: Nn
Referentie
Datum/tijdstip kennisname : woensdag 26 maart 2014 te 16:48 uur
: Op woensdag 26 maart 2014 te 16:47 uur
Pleegdatum/tijd
Plaats voorval
: Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Haarlemmermeer
Soort locatie
: Bijzonder gebouw/terrein
Verbalisant
10-2-E
Verdachte

: Nn
1, Zvwovp (Onbekend)

(geslacht onbekend), Zvwovp

Actie volgnummer 80 aangemaakt onder incident
Maatschappelijke klasse
: Heenzenden op Last Ovj
: Nn
Referentie
Datum/tijdstip kennisname
: woensdag 26 maart 2014 te 16:50 uur
: Op woensdag 26 maart 2014 te 16:49 uur
Pleegdatum/tijd
: Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Pleats voorval
Haarlemmermeer
: Bijzonder gebouw/terrein
Soort locatie
Verbalisant
10 - 2
Verdachte

: Nn
1, Zvwovp (Onbekend)

(geslacht onbekend), Zvwovp

Actie volgnummer 81 aangemaakt onder incident
: Heenzenden op Last Ovj
Maatschappelijke klasse
Referentie
Datum/tijdstip kennisname
: woensdag 26 maart 2014 te 16:53 uur
: Op woensdag 26 maart 2014 te 16:52 uur
Pleegdatum/tijd
Plaats voorval
: Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp, binnen de gemeente
Haarlemmermeer
: Bijzonder gebouw/terrein
Soort locatie
Verbalisant
)0 -27 E:
Verdachte

Form.nr: 1714702 - FOMUTRA

(man), geboren op I
te
, nationaliteit
Nederlandse, Zvwovp 1, Zvwovp (Onbekend)
Nog een adres bekend bij bovenstaand persoon
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POLITIE
REGIOPOLITIE KENNEMERLAND
DISTRICT KENNEMERLAND MIDDEN
BUREAU DISTRICTSINFORMATIEKNOOPPUNT KLM
Registratienummer :
Mutatie rapport
(vertrouwelijk)
: vrijdag 11 april 2014 te 16:05 uur

Opmaak datum/tijdstip

Actie volgnummer 82 aangemaakt onder incident
: OONSS (Nuclear security summit)
Projectcode
: Pteventie (Project)
Maatschappelijke klasse
: Aanvullende informatie infocel nss
Referentie
Datum/tijdstip kennisname
: vrijdag 11 april 2014 te 15:43 uur
: Tussen dinsdag 25 maart 2014 te 13:00 uur en dinsdag
Pleegdatum/tijd
25 maart 2014 te 19:00 uur
: Westerduinweg ter hoogte van nummer 3, 1755 LE
Plaats voorval
Petten, binnen de gemeente Schagen
Soort locatie
: Openbare weg/-water
E
Verbalisant
Toelichting bij actie
Kentekens:
TNG:
Blueview:
1?
to s -

Geboren

HKS:

Vanaf het buro Hoofddorp worden arrestanten
1'

iu -

Tenaamstelling
kenteken
aansprakelijke
adres

chassisnummer

N,a.V. inf0 en op verzoek HOHA

uitzoeken

Blueview:
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10 -2- Ca
Betrokkene

te

IIIIIIIIII!"I(vrouw), geboren op
burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,
Nog een adres bekend bij bovenstaand persoon

(vrouw), geboren op

Betrokkene

nationaliteit Nederlandse,

Betrokkene

(man), geboren op
, burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

Betrokkene

(man), geboren op
te
, burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

Betrokkene

IIII""(vrouw), geboren op
, burgerservicenummer
IIIII
nationaliteit Nederlandse,

te

te

Nog een adres bekend bij bovenstaand persoon
Betrokkene

Betrokkene

Betrokkene

(vrouw), geboren op I
te
, burgerservicenummer
, nationaliteit Nederlandse,
(man), geboren op
te
, burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

(vrouw), geboren op,
te
, burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

Betrokkene

11111111 (man), geboren op
, burgerservicenummer
11111
nationaliteit Nederlandse,

Betrokkene

(vrouw), geboren op
te
, burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

Betrokkene

(man), geboren op
1111111111burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,
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,
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,

te
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(man), geboren op I
te
, burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

Betrokkene

Betrokkene

(man), geboren op
, burgerservicenummer
te
nationaliteit Nederlandse,

(vrouw), geboren op ■

BetrOkkene
te
bnrgerServicenummer

nationaliteit Spaanse,
, V-nummer
, verblijfStatus Rechtmatig
Nog een adres bekend bij bovenstaand persoon

P
Betrokkene

Betrokkene

Betrokkene

P

: Nn
1, Zvwovp (Onbekend)

(geslacht onbekend), Zvwovp

(man), geboren op
te
, burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,
Nog een adres bekend bij bovenstaand persoon
te

•

(man), geboren op
, burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandae,

Meerdere adressen bekend bij bovenstaand persoon
Betrokkene

Betrokkene

: Nn
1, Zvwovp (Onbekend)

(geslacht onbekend), Zvwovp

(man), geboren op
te
, burgerservicenummer
nationaliteit. Nederlandse,

13'
Nog een adres bekend bij bovenstaand persoon
Betrokkene

(man), geboren op
te
, burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

Betrokkene

(vrouw), geboren op 1111111111
te
, burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse, Zvwovp 1, Zvwovp
(Onbekend)

Betrokkene

(vrouw), geboren op
te
, burgerservitenummer
nationaliteit Nederlandse,

Betrokkene

(man), geboren
, nationaliteit
te
Nederlandse, Zvwovp 1, Zvwovp (Onbekend)
Nog een adres bekend bij bovenstaand persoon

T

1)
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Registratienummer
Betrokken
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: personenauto,
Nederland, kenteken
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, kleur onbekend,
, chassisnummer
bouwjaar
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