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Van: 
Verzonden: 	 vrijdag 21 oktober 2011 18:32 
Aan: 

CC: 

Onderwerp: 

Beste Allemaal, 

RE: TOEZICHT Occupy demonstratie. 

De kans dat er een demonstratie pleats gaat vinden is klein, maar hieronder even in het kort hoe we zullen optreden 
als politie. Demonstratie wordt in eerste aanleg niet gedoogd. Uitgangspunten vanuit de gemeente zijn uitgewerkt 
piddels scenario's. De eerste berichtgeving van 	 blijft op hoofdlijnen hetzelfde. De enige aanpassing is 
hieronder te lezen. 

Te doorlopen stappen: 

* 

* 

Coordinatie:  
Aanspreekpunt: I 	 - zaterdag in dienst van 09.00 uur tot 18.00 uur) --> Zij spreekt om 
12.00 uur de stand van zaken met mij door. lk zal vervolgens contact leggen met de gemeente en mogelijk 
gebiedsofficier wanneer nodig. 

Vanaf 18.00 uur zaterdagmiddag wordt 
	

aanspreekpunt. Hij wordt bijgesproken door 
	

4 
dereikbare OPC I 

tot zaterdagavond 18.00 uur 
' vanaf zaterdagavond 18.00 uur 

Mocht er een situatie zich voordoen, graag eerst afstemming met de OVD!!! 

Mvg, 

Van: 
Verzonden: 	vrijdag 21 oktober 2011 17:uu 
Aan: 

CC: 

Onderwerp: 	RE: TOEZICHT Occupy demonstratie. 
Urgentie: 	Hoog 

.1/ 

Beste collega's 
(-) I 

Het beleid in de eerste mail mbt OCCUPY demonstratie verzonden op 21.10.2011 te 16:46 kan komen te 
vervallen. Beleid mbt "kamperen" wordt bijgesteld en nader bericht volgt vandaag nog. 

C 0 1 



Mvg 
Afdeling ECEI 

Begijnenhof 29, Postbus 528, 5600 AM, Eindhoven I 
I GSM 	 I F  (040) 2330404 I 

E 	 I I www.politie.n1  

Van: 
Verzonden: 	vrijdag 21 Wooer 2011 16:46 
Aan: 

CC: 

Onderwerp: 	TOEZICHT Occupy demonstratie. 

Beste collega's, 

,Op twitter en in de media circuieren berichten dat op zaterdag, 22 okt a.s. vanaf 12.00 uur een 
demonstratie in de binnenstad van Eindhoven gehouden gaat worden tegen de financiele sector. 
Het zgn. Occupy protest, zoals in andere steden in de wereld. Hier worden de locaties 
Stadhuisplein en 18 Septemberplein in genoemd. Deze demonstratie is NIET aangekondigd bij 
de politie en / of gemeente. De personen die op twitter oproepen tot dit protest in Eindhoven zijn 
(telefonisch) niet te bereiken. Op dit moment zijn er maar 72 volgers op twitter, waaronder politie 
en gemeente. Het animo tot deelname is onbekend. 

Hoe te handelen: 

loch hebben wij in Nederland - ondanks bovenstaande - het recht tot demonstratie. Daarom is er 
i.o.m de gemeente een advies gemaakt. Indien men wil demonstreren en een tent op wil gaan 
zetten, moeten de demonstraten worden doorverwezen naar het plantsoen gelegen aan de Wal - 
Bilderdijklaan - Paradijslaan. Dit om genoemde conflicterende situaties te voorkomen. 

Het advies is vermeld in registratie: 2011-157830. Bijzonderheden graag onder dit 
registratienummer vermelden. 

ITE op zaterdag, 22 oktober 2011 

08.30 uur tot 18.00 uur 

13.30 uur tot 23.00 uur 

ITE op zondag, 23 oktober 2011 

v." 
13.30 tot 23.00 uur 

Indien de demonstratie plaats gaat vinden, kunnen beide koppels t.b.v. de demonstratie worden 
ingezet om het e.e.a. in goede banen te leiden. Hun lopende projecten komen dan te vervallen. 
Gaat men "kamperen" is rijdend toezicht voldoende. 

Afdeling ECEI 
Begijnenhof 29, Postbus 528, 5600 AM, Eindhoven 
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Eindhoven Centrum 
netwerkinspecteurs 

Postadres Postbus 528 
5600AM Eindhoven 

Telefoon 0900 8844 
Fax 040-2330499 

Behandeld door 

Onderwerp demonstratie OCCUPY Eindhoven 
Datum 21 oktober 2011 

Ons kenmerk BVH 2011 157830 
Blad 1 van 1 

Politiechef Eindhoven 

• Burgemeester Eindhoven 

> Geachte heer Van Gijzel, 

• Naar aanleiding van de ontvangen signalen dat een demonstratie in het kader van de 
OCCUPY beweging overwogen wordt in Eindhoven op zaterdag 22 oktober 2011 vanaf 12.00 
uur, op de locatie Stadhuisplein of mogelijk 18 Septemberplein, vond overleg plaats met uw 
sector veiligheid. Daaruit komt naar voren dat: 

• Vooralsnog geen ontvankelijke schriftelijke kennisgeving van deze betoging op deze 
openbare plaats is ontvangen, zoals bedoeld in de APV Eindhoven (art. 2.1.2.2); 

• De kans dat er daadwerkelijk een betoging van enige omvang zal plaatsvinden thans 
als laag wordt ingeschat, na raapleging van de beschikbare bronnen; 

• Het ingevolge de APV Eindhoven (art. 5.8.1 en verder) niet is toegestaan op deze 
plaats te kamperen en u niet voornemens bent hiervan in dit geval ontheffing te 
verlenen; 

• Dit standpunt ondersteund wordt vanuit de weigeringsgronden als genoemd in art. 
1.1.9 van de APV Eindhoven. 

Gelet op de openbare orde en veiligheid in relatie tot: 
• de onmiddellijke nabijheid van het uitgaansgebied Stratumseind, met nog een drukke 

horeca nacht voor de boeg, waarbij de kans op een confrontatie met dronken 
personen niet uitgesloten mag worden, 

• de start van de Dutch Design Week 2011, door u eerder vergund, die in de 
programmering ernstig verstoord zou worden en hierdoor gedwongen zou worden 
hun objectbeveiliging op te schalen; 

• de beschikbaarheid van de politie, 

adviseer ik de politiechef van Eindhoven de eventuele betogers voor hun demonstratie i.c. het 
bijbehorende kamperen te verwijzen naar het veld aan de Bilderdijklaan langs de Dommel, 
tegenover het Van Abbemuseum, in afwachting van uw beslissing, om daarmee het recht om 
te demon ere iet onnodi• te hinderen. 

A 
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\D  

Van: 

Verzonden: dinsdag 1 november 2011 7:48 

Aan:  
Onderwerp: FW: Betr.: FW: OccupyEindhoven 

Ter kennisneming, 

Met vriendelijke groet, 

7.- ,, 	 Eindhoven Stad I Politie Brabant Zuid-Oost 
'I-‘ thus 528, 5600 AM EINDHOVEN I Begijnenhof 29, 5611 EK Eindhoven 
"I 	..)( 	1 GSM (( 	 1 	 A 
E_ 	 - 	I I www.politie.n1 

Van: 
Verzonden: maandag 31 oktober 2011 16:46 
Aan: BZO_Afd_EHS_AL; BZO_Afd_EHS Netwerkers; BZO_Afd EHS_OPC; 

Onderwerp: FW: Betr.: FW: OccupyEindhoven 

LS 

Op verzoek van 	ivm een gepland overleg van _ 	_ 	 met de burgemeester heden om 11.30 
uu tjeb ik contact gezocht met I 	I, woordvoerster van 	 die vorige week kwam praten over 
C .spy Eindhoven. 
C 'V had duidelijk geen zin om vragen over Occupy Eindhoven te beantwoorden, zij verwees naar de site 
IN ..occupyeindhoven.nlwaarop bijzonderheden staan en waarop het verslag komt van de bijeenkomst van gisteren zondag 
30-10-2011 bij 

deelde nog mede dat zij vandaag een brief zal bezorgen bij de politie, Begijnenhof, met daarin de aankondiging / 
melding van de ophanden zijnde demonstratie. Zij moest die nog gaan opstellen en op de vraag wat daarin kwam te staan 
was het antwoord dat we dat wel lezen als we hem ontvangen, etc. 
Wel bevestigde 	wat al in de krant van afgelopen zaterdag stond, namelijk start Occupy Eindhoven op 5 november op de 
locatie 18 Septemberplein. 
Mbt bovenstaande contact gezocht met 	 gemeente Eindhoven. Zij verzocht om advies z.s.m. na 
ontvangst van de melding. M.b.t. de inhoud van het advies wil zij graag dat wij aanhaken bij de scenario's die eerder werden 
opgesteld rondom 	 en die in een mail door 	zijn vertaald naar TOEZICHT Occ Ehv. Advies graag cc aan 

Voor AMT 1-11 zaak om vooruit in te schatten welke personele inzet nodig is en deze te regelen. 

politie Eindhoven 

(I r 1,) 

Van:  
Verzonden: woensdaa 26 oktober 2011 13:28 _ 
Con: 	 -  
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CC:, 

Onderwerp: Re: Betr.: FW: OccupyEindhoven 

Graag morgen overleg hierover om tot standpuntbepaling te komen in overleg met en in overeenstemming met f 

Zijn opmerking over het in deze fase ventileren van mogelijk gedoog beleid op een andere plaats dan het Stadhuisplein is 
terecht. 
Tot morgen, 

Van: 
Verzonden: Wednesday, October 26, 2011 -11:16 AM 
Aan: 
Cc: 

C 'erwerp: Betr.: FW: OccupyEindhoven 

'-. 

Jouw voicemail heb ik gehoord en de onderstaande berichten - ik koppelde de mails even - gelezen. Bedankt hiervoor. Ik cc 
overigens even aan collega-bestuursadviseur : 	 Zij is vandaag vrij, maar behartigt het dossier primair bij ons. 

Wij gaan met een advies komen aan de burgemeester hoe hiermee om te gaan. Moest het vrijdag immers nog haastje-repje, 
nu kan dat. 
In dit verband wil ik wel graag weten of verplaatsing van die tentjes - 	afgetekend door 	, concludeerde daar nl. 
vrijdag ook al toe - is waartoe jullie inderdaad en nog steeds adviseren. Overigens, dat al uitdragen naar de "organisatrice", 
zoals kennelijk is gedaan, kan niet! Voor een en ander geldt namelijk dat kamperen buiten kampeerterreinen bij APV verboden 
is, behoudens ontheffing (met een waslijst aan standaardvoorwaarden) van B&W. Bovendien willen sommigen die tenten in 
andere steden inmiddels toch wel weer eens weg hebben. 
Voor de helderheid, (ambtelijk) hebben wij daarom vrijdag uitgedragen als scenario - ook aan 	- dat tenten er niet mogen 
komen. Nu hebben we wat meer tijd en zullen we het de burgemeester dus voorleggen, met een advies, vandaar nog eens de 
vraag. 

Dus: gaan jullie adviseren om de APV op dit punt niet na te !even en waarom? En waarom en onder welke voorwaarden moet 
dz Ian niet gebeuren? Graag (telefonisch) vooroverleg met degene die erover gaat/mag beslissen. 	 A 

groet, 

Gemeente Eindhoven 
Sector Veiligheid, Juridische Zaken & Bestuursondersteuning 
Postbus 90150 
5600 RB Eindhoven 
T: 	- 

M: 
E: 
W: www.eindhoven.nl  

>>> ' 

Volgens afspraak 

Met vriendelijke groet, 

Eindhoven Stad I Politie Brabant Zuid-Oost A 
	

( 
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Postbus 528, 5600 AM EINDHOVEN I Beg ijnenhof 29, 5611 EK Eindhoven 
T 0900-8844 I GSM 

• I wvvw.politie.n1  
A 

Van:   
Verzonden: dinsdag 25 oktober 2011 15:57 
Aan: 
Onderwerp: OccupyEindhoven A 

Sleutelwoord van Theetuin Tivoli is delen 
Auteur: door Tim de Zeeuw e-mail: t.dzeeuw©ed.nl donderdag 18 augustus 2011 I 02:37 I Laatst bijgewerkt op: donderdag 
18 augustus 2011 I 16:23 

Iedereen draagt zijn steentje bij tijdens de Theetuin-bijeenkomsten in de wijk Tivoli. foto Irene Wouters 

E )HOVEN - De buurtbewoners van Tivoli worden sinds kort bij elkaar gebracht met eten en muziek. En voor de echte 
landers onder ons: het kost geen cent aan subsidie, iedereen draagt zijn steentje bij in de vorm van eten, muziek, stoelen 

9c 1,orden. 

Bart Lebbink en Cindy Rath -  'ik wil Iiever gewoon Cindy genoemd worden' - wonen aan het Arnaudinaplein en organiseren 
sinds vier maanden Theetuin-bijeenkomsten, waar het stel hun tuin en huis beschikbaar stelt voor iedere bezoeker. Het eten 
en drinken is gratis en wordt geleverd door de bezoekers. 

De buurt maakte vorige week voor de eerste keer kennis met een Theetuin' op het Arnaudinaplein zelf. Normaal gesproken 
organiseert het koppel de bijeenkomsten in hun eigen tuin. Het etentje op het plein in Tivoli is ontstaan uit een samenwerking 
tussen Theetuin Tivoli, De Huiskamer, GGZE, GGD en Welzijn. 

Op het pleintje in het zuiden van Stratum staan de tenten at opgesteld. Onder een overkapping staat een lange tafel met eten 
en drinken opgesteld. Een andere ruime partytent biedt plaats aan de bezoekers en herbergt ook een keyboard, wat gitaren 
en een muziekinstallatie. Alles wat er staat is volgens Cindy door de bezoekers meegebracht. Zo'n veertig mensen zijn op het 
evenement afgekomen. Een deel van hen loopt heen en weer tussen de tenten en de keuken in het huis van Cindy en Bait, 
sommigen komen nieuwsgierig het plein op om een kijkje te nemen. "Iedereen heipt mee om er lets moois van te maken", 
zegt Cindy. "Het is eigenlijk heel spontaan ontstaan." Delen Iijkt het sleutelwoord te zijn in alle activiteiten die door het stel 
genrganiseerd worden. 

en Bart zijn ook actief op netwerksite Facebook onder de naam Theetuin Tivoli. Daar komt regelmatig een 'wish alert' 
tr )rschijn, een statusupdate op Facebook waarin een verzoek staat dat ze binnen krijgen. "Zo hebben we ooit een Griekse 
jongen geholpen die op straat was beland. Hij kreeg zelfs een fiets van de mensen die hem hielpen", vertelt Cindy. 

In de keuken staan ondertussen een Chinese man en vrouw bami te maken. Ze komen uit de buurt en spreken allebei 
nauwelijks Nederlands. Als we buiten staan komt de vrouw ineens voorbij gesjeesd met een bordje bami. "Is Iekker? Ja, 
lekker?", vraagt ze in het voorbij gaan nog snel aan Cindy. "Dit vind ik zo mooi, die mensen wonen al jaren in de buurt en 
willen nu lets terug doen voor de gemeenschap. Ze kwamen vanmiddag ineens binnen gelopen", zegt Cindy. 

© Eindhovens Dagblad 2011, op dit artikel rust copyright. 

>>> 
9:34 >» 

Beste 

10/26/2011 

Hieronder een kort verslag var 	 , .lie gisteren op mijn verzoek een gesprek had met 

Hij acht de waarschijnlijkheid dat een aantal mensen inderdaad op of rond 5 november hun tenten in Ehv op zal staan 
redelijk groot. 

— 	t„,  

Hii verwacht dat er wel een meldina naar iullie zal alaatsvinden. en dat zii daarbii aansbreekbunt zou kunnen ziin. 
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Ter kennisfleming dus, 

Met vriendelijke groet, 

Eindhoven Stad J Politie Brabant Zuid-Oost 
Postbus 528, 5600 AM EINDHOVEN I Begijnenhof 29, 5611 EK Eindhoven 
T 0900-8844 I GSM 	 • I 
E   I www.politie.ni  

A 

Van:  
Verzonden: dinsdag 25 oktober 2011 15:50 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: OccupyEindhoven 

Hedenmiddag is genoemde 	aan het bureau geweest om informatie in te winnen bij de politie over het 
houden van een demonstratie "Occupy-Eindhoven". 

A 

GSM - 

In het kort gezegd was deze 	niet voorbereid en had ze geen kennis van zaken. De groep personen heeft 
aangeven de demonstratie te willen starten op 5 november 2011. 

Zij vertegenwoordigde een groep Facebook personen die voor een OccupuEindhoven demonstratie zijn. Er zijn ook 
andere groepen die ook (mee) willen demonstreren en zich tot op heden nog niet geroepen voelen om daarmee te 
starten. 

heeft zich voor deze diverse groepen opgeroepen als "verbinder" maar voelt zich niet verantwoordelijk voor 
anderen dan alleen aan zichzelf. 

_ is 	er alles aan gelegen een vredige demonstratie te houden. 

De groep wil op het Stadhuisplein langer verblijven, wat inhoud dat zij aldaar tenten op wil gaan zetten. 

gewezen op het feit dat demonstreren mag, mits kennisgeving aan bevoegd gezag. Dat er gezien de plaats van 
demonstratie (Stadhuisplein) er bezwaren zijn ivm de horeca op donderdag tot en met zondag. Dat wij adviseren om 
een eventueel tentenkamp op te slaan langs de Dommel aan de Bilderdijklaan 

Dat er voorzieningen moeten zijn die langer verblijf mogelijk maakt, dat er voor de veiligheid van de mensen er eigen 
mensen aangewezen moeten worden die geen beveiligingstaken mogen doen. 

Dat de politie bij calamiteiten zal optreden zoals zij dat bij andere calamiteiten ook zal doen. 

Dat bij een langer verblijf er regelmatig, lees dagelijks, contact met de politie (+gemeente) zal zijn voor overleg. 

Met vriendelijk groet, 
politie Eindhoven. 

Tel. 
fl 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print. 

Disclaimer 

0 
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De informatie verzonden met dit emailbericht (en bijlagen) is 
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de 
geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht to lezen. 
Gebruik door anderen dan geadresseerd is verboden. De 
informatie in dit emailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van 
aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en 
of een verschoningsrecht vallen. 

*************************************************************************** 

De disclaimer van e-mail van de gemeente Eindhoven vindt u op 
http://www.eindhoven.nl/web/show/id=432311 
Dit bericht is gecontroleerd op virussen en virusvrij verzonden. 
*************************************************************************** 

• r"--1 C) 
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Van: 

Verzonden: donderdag 3 november 2011 10:18 
	

ci 
Aan: 

Onderwerp: Occupy 

De belangrijkste info van gisteren was de lokatie: achter het VVV gebouw, volgens mij is dat nog het Stationsplein. Dus niet 
op het 18-septemberplein (voorzagen zelf at problemen met weekmarkt, etc.). Dan konden ze oak naar het toilet van de NS. 

Er waren ongeveer 20 personen. 
*************************************************************************** 

De disclaimer van e-mail van de gemeente Eindhoven vindt u op 
http://www.eindhoven.nl/web/show/id=432311 
Dit bericht is gecontroleerd op virussen en virusvrij verzonden. 
*************************************************************************** 
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Van: 

Verzonden: vrijdag 21 oktober 2011 17:09 

Aan: 	i 	 , _ 

CC: 

Onderwerp: Scenario's Occupy 

Urgentie: Hoog 

Bijlagen: Doc3.doc 

Beste mensen, 

Hierbij de scenario's m.b.t. Occupy. Vanuit gemeente/Veiligheid coordineert 

)ok http://www.nu.nl/algemeen/2647126/occupy-amsterdam-niet-goed-stad.html 

vriendelijke groet, 

tot en met maandag. 

Gemeente Eindhoven 
	 A 

Sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuursondersteuning 
Nachtenaallaan 15 
Tel. 

DE SLIMETE 
REGIO VAN 
DE MELD 

 

0 
tirainp crt. 
rand%vefl 

  

*********************************************************************** 

disclaimer van e-mail van de gemeente Eindhoven vindt u op 
•//www.eindhoven.nl/web/show/id=432311 
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scenario wettelijk 

kader 

actie 

. 

door wie 

demonstratie WOM politic. 
48 uur van 
tevoren (kortsluiten met 

(mandaat 11 

politie) - 	i...?) 

demonstratie 
zonder 

strijd WOM: 
enkele feit 

1.  politie 

kennisgeving Been (kortsluiten met 
48 uur van kennisgeving 2.  
tevoren is voldoende 

om op to 
. Zij 	II 

neemt contact 
(zonder tenten) treden op met 

burgemeester) 

El. 

3.  

demonstratie strijd WOM 1.  politie (punt 1: 
met tenten strijd 5.82 ook VTH) 

APV 
.. 	. 

2.  

B 

3.  



B 
4. 

1.  tenten zonder 
dat het een 
demonstratie 
lijkt 

strijd 5.82 
APV 

politie (punt 1 
ook VTH) 

2.  

?). 

Controle politie: 

A 
t/m zaterdagavond, 	 vanaf zondag. 	

Fi 
Gemeente: 

- VTH neemt Stadhuisplein op in de surveillance. Indien zij iets 
constateren, spreken zij personen aan. Werkt dit niet, dan nemen zij 
direct contact op met de politie. VTH en politie stemmen geregeld of 
(kortgesloten met 
Tijdens kantooruren extra aandacht centrale mailbox ivm mogelijk op 
verkeerde plek aangemelde demonstratie 

OM 
is dit weekend bereikbaar 



N,1  

A 
	gemeente Eindhoven 

Behandeld door 

Telefoon 

Kenmerk 

3 november 2011 

Be sluit 

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, 

besluit: 

op grond van artikel 5.8.2, derde lid, van de APV, aan Occupy Eindhoven 

ontheffing te verlenen voor recreatief nachtverblijf buiten aangewezen 

kampeerterreinen onder de volgende voorwaarden: 

• uitsluitend op het Clausplein te Eindhoven; 

• uiterlijk tot en met zondag 13 november 2011. Dit mede gelet op belangen 

voor omwonenden; 

• sanitaire voorzieningen zijn aanwezig; 

• tussen 23.00 uur en 0.700 uur Been muziek of luid geluid (rust voor 

omwonenden); 

• aanwijzingen van gemeente en politie worden opgevolgd (b.v. precieze 

locatie tenten, bepaalde doorgangen vrijlaten, geluidsoverlast) 

Na zondag 13 november 2011 worden nog aanwezige tenten in beslag genomen 

wegens overtreding van de APV (bestuursdwang). 

Eindhoven, 4 november 2011. 

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, 

////RA11037914 



gemeente Eindhoven 
	

G j 1/4.11  

Burgmeester 

Openbare Orde & Veiligheid 

Van 

Kamer 

Telefoon 

3 november 2011 

Memo 

Betreft bijeenkomst Occupy d.d. 2/11/11 

Organisatie 

Aanwezig: een 20-tal personen. Aantal nieuwelingen, maar meesten betrokken 

bij organisatie. Tevens aantal afwezigen. Schatting omvang Occupy 

Eindhoven: 30-40p. 

Er is geen woordvoering / leiding. Alles wordt door de vergadering (general 

assembly) bestist op basis van consensus. 

Er wordt gewerkt met commissies: infoteam (intern), mediateam 

(ext.comm.), juridisch team (advies arrestaties, contact advocaat), 

spullenteam, keukenteam en een peaceteam (bewaken vreedzaam karakter, 

tescherming' externe invloeden, nachtbewaking. Geen fysiek optreden). 

Afgesproken dat gemeente communiceert met het mediateam. Gegevens 

uitgewisseld. Evt. kan er ook een general assembly bijeengeroepen worden. 

Plan 

Zaterdag 5/11 om 12.00 starten op stationsplein (tussen VVV en 

Bijenkorf). 

Tevens locatie voor tentenkamp. Losse tentjes + 1 centrale locatie (vorm 

onbekend). 
Bilderdijklaan is at eerder afgewezen, ivm bewoning in nabijheid. 18/9- 

plein ivm weekmarkt. 
Programmering nog niet bekend. Activiteiten ook alleen ideeen. 

Men wil mensen aanspreken, evt koffie, soep etc aanbieden. Flyeren, 

posters. 

Er is geen einddatum. 

Indrukken 

- Sfeer: vriendelijk, open. Aanwezigheid gemeente werd gewaardeerd. 



Een in consensus genomen besluit weegt zwaar. Alleen afwijken bij 
nieuwe feiten. 
Men neemt geen individuele verantwoordelijkheid. Terughoudend in 
verstrekken gegevens. 
Hygiene a veiligheid vind men belangrijk, maar nog niet geregeld. 
Veel is half of niet geregeld, mede omdat er geen geld is. Spullen worden 
geleend over gekregen. 
Men heeft geen alternatief plan. Mocht blijken dat kamperen op de 
gewenste locatie niet kan, vergadert men ter plekke over een alternatief. 
Sfeer was vriendelijk, ook richting gemeente. 
Geen reactionaire sfeer. Wel ideologisch, maar bij tijd en wijle wint 
pragmatisme. 
Niet iedereen zal gaan kamperen zaterdag. Grove schatting: 15-20-tal 
tentjes. 
Inregelen faciliteiten door gemeente kan acceptatie van alternatieve 
locatie (Clausplein) vergroten. 

A 



 

• Eindhoven Centrum 
netwerkinspecteurs LITIE 

Adres Begijnenhof 29 
5611 EK Eindhoven 

Postadres Postbus 528 
5600AM Eindhoven 

Telefoon 0900-8844 
Fax 040-2330499 

Behandeld door 

Directe nummer 

E-mail 

• Brabant Zuid-Oost 

• Politiechef Eindhoven 

onderwerp Demonstreatie Occupy Eindhoven 
Datum 3 november 2011 
Status advies 

Blad 1 van 2 

Geachte heer 

• N.a.v. het voornemen om een demonstratie te houden in het kader van de Occupy beweging 
op de locatie 18 Septemberplein te Eindhoven vanaf zaterdag 5 november 2011 om 12.00 
uur, zoals dinsdag 1 november 2011 schriftelijk aan de politie gemeld, heeft de heer 

namens de gemeente Eindhoven een bijeenkomst bezocht in het pand 	aan de 
Hertogstraat 2 te Eindhoven, om daar nadere informatie te ontvangen en om de beweging te 
informeren over de uitgangspunten van het gemeentebestuur van Eindhoven. 

Bij deze bijeenkomst waren tenminste 20 personen aanwezig en een onbekend aantal niet 
aanwezigen (omschreven als de meest "mondigen") werden verontschuldigd. Tijdens de 
bijeenkomst, die van 20.30 uur tot 23.00 uur duurde, zijn geen extreme of radicale uitingen 
waargenomen. Er werd en wordt vergaderd volgens het consensus model en afspraken lijken 
daarmee "heilig" te zijn. Een alternatief plan lijkt vooralsnog niet te bestaan. Als "het niet kan 
doorgaan" dan zal daar terplekke toe besloten worden. De teneur, in goede sfeer was die van: 
"we gaan het doen, we zien wel". Gebruik van tenten is daarbij nadrukkelijk de bedoeling. 

Uitgangspunt gisterenavond was dus dat er eerder al was besloten om de demonstratie 
te starten op het 18 Septemberplein. Men bleek zelf al de bij de start van de DDW 
genoemde locatie Dommelplantsoen ter hoogte van de Bilderdijjklaan te hebben verworpen, 
vanwege de nabijheid van bewoning. Men nam gisterenavond kennis van de tweede 
gedooglocatie (onder nog te stellen voorwaarden) het Clausplein, maar kwam niet tot een 
besluit hierover. Via Twitter lijkt deze gedooglocatie thans onderwerp van discussie te zijn. 
Nader ingezoomd op de startlocatie 18 Septemberplein is men van mening dat men de 
weekmarkt (iedere dinsdag) niet wil frustreren en wordt bedoeld de zijde Stationsplein en 
daarmee het voetgangersgebied tussen het VVV kantoor, en de Bijenkorf conform de 
getoonde tekening. Het langduriger karakter van de demonstratie valt hier ook uit te herleiden. 

In termen van openbare orde en veiligheid kunnen kanttekeningen geplaatst worden bij deze 
locatie: 
• Ligt op de Glow route, hetgeen eerder bezwaarlijk werd geacht, maar hindert daarbij niet 

de Glow presentaties op het 18 Septemberplein en Stationsplein; 
• Betreft een locatie waar passanten altijd maar in beweging zijn, voor werk of prive en 

mogelijk niet gediend zijn van enige hinder of oponthoud; 

A 



• Eindhoven Centrum 
netwerkinspecteurs 

Datum 3 november 2011 

Blad 2 van 2 

P*LITIE 

• • Gedurende de uitgaansavonden en -nachten is hier intensief verkeer van stappers, al dan 
niet in beschonken toestand en daarmee onvoorspelbaar publiek m.b.t. een serieus 
onderwerp; 

• De locatie is de plek waar de overlastgevende doelgroep prominent aanwezig is en die 
zich daarvan slecht 50 tot 100 meter verwijdert als de politie er bij komt zitten; 

• Rekening houdend met een afzetting om publieksstromen niet to hinderen wordt de 
ruimte uiterst beperkt en is een eventueel groeiscenario daar niet denkbaar; 

Bovenstaande overwegingen hebben in het gesprek van u en de officier van justitie met JZ 
gemeente Eindhoven tot het volgende advies politie: 

1)  

2)  

3)  

Met de eerder door het college voorgestelde ontheffing voor tijdelijk kamperen onder 
voorwaarden op het Clausplein wordt ingestemd. Belang wordt gehecht aan het vooraf 
communiceren op vrijdag 4 november 2011door de gemeente 	- 

	
met de 

Occupy Beweging over het besluit van het College. 

Uitgaande van de scenario's, zoals door JZ uitgewerkt, zal de politie vrijdag een 
bejegeningprofiel opstellen en die opnemen in de organisatie van het politiezicht. 

Hoogachtend, 

• 



pagina 1 van 2 

Van: 

Verzonden: vrijdag 4 november 2011 12:54 
	

A 
Aan: 

CC: 

Onderwerp: FW: Occupy: kabinet morgen; daarna B&W 

Bijlagen: 	RA11037919.doc; locatie 18_1.jpeg; RA11037450.doc; bijeenkomst occupy 02-11-11.doc; RA11037914.doc 

Ter info. 

Grt 

lk ben aanspreekpunt vanuit de AC's mbt occupy. Dus je kunt altijd bellen. 

Eindhoven Stad I Politie Brabant Zuid-Oost 
F cbus 528, 5600 AM EINDHOVEN I Boschdijktunnel 10, 5612 AG Eindhoven 

;00-8844 I GSM , 
E_ 	 I I I www.politie.nl 

Van: 
Verzonden: vrijdag 4 november 2011 10:42 
Aan7 
Onderwerp: FW: Occupy: kabinet morgen; daarna B&W 

A 

ter info 

Bijgaande stukken zullen hedenmorgen ter beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming voorliggen. 
Ik maak vandaag een politiedraaiboekje, met name het bejegeningsprofiel. 	 regelt de personele inzet. 

t.a.- 
n het verslag van de bijeenkomst, bijgewoond door vertegenwoordiger gemeente, ontving ik nog het volgende: 

• mediateam bestaat uit 
• resp. _ 	 en 
• beheert de website en maakt voor elk team een eigen e-mail account aan 
• Gekozen is voor het postadres 
• Er is een prepaid mobiel "gedoneeerd" 
• 'leidden" de vergadering 
• . heeft als e-mail 
• • =oprichter facebook account) waren ook aanwezig, naast een tien/twaalftal anderen 

politie Eindhoven 

ism: 
'el: 

lezoekadres: Begijnenhof 29, 5611 EK Eindhoven 
'ostadres: 	postbus 528, 5600 AM Eindhoven 
-mail: 





gemeente Eindhoven 

Behandeld door 
Telefoon 
Dossiernummer 
Inboeknummer 
3 november 2011 

B&W-dossier Beslissingsblad 

Inliggende documenten openbaar 

Besluit openbaar 

Betreft 

Algemeen 
Door Occupy is bij de politie gemeld dat zij op zaterdag 5 november willen 
demonstreren op het Stationsplein bij de VVV, tegenover de frietzaak aan de 
straatzijde. Kenmerk van de demonstaties is de ongeorganiseerdheid. Er is 
geen contactpersoon op de aanvraag vermeld, ook ontbreken gegevens als 
verwachte aantallen, duur, etc. Daarnaast wordt geen melding gemaakt van 
kamperen (de bekende tentjes). De verwachting is wel dat er tenten zullen 
zijn. De demonstatie valt samen met Glow. 

Wettelijk kader 
1) demonstreren is een beschermd grondrecht en kan alleen worden beperkt 

in het betang van het verkeer, gezondheid en ter voorkoming van 
wanordelijkheden (Wet openbare manifestaties). De burgemeester kan 
voorschriften en beperkingen stellen. Ook is in uitzonderlijke situaties een 
verbod mogelijk (b.v. bij een onvolledige aanvraag). 

2) kamperen is verboden buiten officiele kampeerterreinen op grond van 
5.8.2 APV. Het college kan ontheffing verlenen. 

Advies politie 
1)  
2)  

ft 

14 

3) 
4) 



Dossiernummer 

Inboeknummer 

Voorstel 

1) demonstratie zonder tenten achter het VVV-gebouw niet verbieden. De 

politie is aanwezig, houdt toezicht en informeert betrokkenen over 

onderstaande randvoorwaarden. VTH houdt eveneens toezicht. Sector 

Veiligheid is aanwezig. Tenten worden meteen in beslag genomen door de 

politie. 

2) voor het plaatsen van tenten de demonstranten door te verwijzen naar het 

Clausplein. Daar is geen Glow. 

3) ontheffing 5.8.2, derde lid, van de APV, aan Occupy te verlenen voor 

recreatief nachtverblijf buiten aangewezen kampeerterreinen onder de 

volgende voorwaarden: 

• op het Clausplein 

• uiterlijk tot en met zondag 13 november. Dit mede gelet op belangen 

voor omwonenden. Daarna worden tenten in beslag genomen wegens 

overtreding van de APV. 

• sanitaire voorzieningen zijn aanwezig. De gemeente regelt sanitair en 

afvalbakken.1  

• tussen 23.00 uur en 0.700 uur geen muziek of luid geluid (rust voor 

omwonenden). 

• aanwijzingen van gemeente en politie worden opgevolgd (b.v. 

precieze locatie tenten, bepaalde doorgangen vrijlaten, 

geluidsoverlast) 

4) daar waar niet aan de voorwaarden wordt voldaan handhavend optreden 

(politie en VTH). 

5) VTH bereidt bestuursdwang voor om de tenten die na 13 november nog 

aanwezig zijn daadwerkelijk binnen 24 uur te verwijderen. 

6) de gemeente informeert vrijdag Occupy over het collegebesluit. 

Zittoilet met sleutel kost de gemeente 100 euro per week. Kan uit regulier budget. 

Twee redenen hiervoor 1) Wij kunnen op zaterdag meteen een dixi plaatsen 

(raamcontract). 2) De verwachting bestaat dat Occupy het niet gefinancierd krijgt, 

waardoor de voorwaarden niet wordt gerealiseerd. 

2 



Dossiernummer 

Inboeknummer 

Beslissing van het college van burgemeester en wethouders 

Ondertekening secretaris datum 

////RA11037919 
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gemeente Eindhoven 

Behandeld door 

Telefoon 
Dossiernummer 

Inboeknummer 

3 november 2011 

B &W- dossier Routingblad 

Advisering sector Akkoord sectorhoofd: 

Datum: a Afgestemd met lid van directieraad: 

Wijze van afstemming: 

Datum van afstemming: 

a Ja X Nee 

Paraaf 

b Afgestemd met portefeuillehouder: 

Wijze van afstemming: 

Datum van afstemming 

X Ja a Nee Akkoord concerncontroller: 

Datum: 

c Datum fatale 

termijn: 

Paraaf: 

Reden: 

(juridisch, financieel of bestuurlijk) 

Aantekeningen: 

d Inbreng andere 

sector: 

Naam sector: 

Datum: 

Resultaat: 

Vrijgave gemeentesecretaris 

Datum: 

Paraaf: 

Aantekeningen: 

Bestuurlijke vrijgave 

Naam portefeuillehouder: Burgemeester Van Gijzel 

Datum: 

Paraaf: 



gemeente Eindhoven 

Behandeld door 

Telefoon 

Dossiernummer 

Inboeknummer 

3 november 2011 

B&W-dossier Inhoudsopgave 

In dossier inliggende stukken 

1 Besluit college ontheffing kamperen 

2 Kaart met gebied achter de VVV 

////RA11037919 

Afwerking dossier 

Ter opberging bij DI 
Datum 

5 



A 
	gemeente Eindhoven 

Van 
Kamer 3.10 
Telefoon 
3 november 2011 

Scenario's 

scenario wettelijk 

kader 

actie door wie 

demonstratie 
achter het VVV-
gebouw 

strijd WOM 

strijd 5.82 

1. politie 

is aangemeld, 
melding is 
onvolledig! Kan 
reden zijn voor 
een verbod 
demonstratie. 

APV 2.  coordineert bij 
de gemeente 

Aantal . 
demonstranten: 
onbekend 

3.  

4. I 

A 



A 

demonstratie 

andere locatie 

zonder tenten 

strijd WOM: 

enkele feit 

geen 

kennisgeving  

1.  politie 

demonstratie is is voldoende coordineert bij 

dus niet gemeld om op to 

treden  

de gemeente 

2.  

3.  

4. . 

tenten buiten strijd 5.82 1.  politie (punt 1 

het Clausplein APV ook VTH) 

(inclusief 2.  

Stationsplein) 

coordineert bij 

de gemeente 

3.  

4.  

A 



A 

msc/RA11037450 

3 



t3 

A 
	gemeente Eindhoven 

Burgmeester 

Openbare Orde & Veiligheid 

Van 

Kamer 

Telefoon 

3 november 2011 

Memo 

Betreft bijeenkomst Occupy d.d. 2/11/11 

Organisatie 

Aanwezig: een 20-tal personen. Aantal nieuwelingen, maar meesten betrokken 

bij organisatie. Tevens aantal afwezigen. Schatting omvang Occupy 

Eindhoven: 30-40p. 

Er is geen woordvoering / leiding. Alles wordt door de vergadering (general 

assembly) beslist op basis van consensus. 

Er wordt gewerkt met commissies: infoteam (intern), mediateam 

(ext.comm.), juridisch team (advies arrestaties, contact advocaat), 

spullenteann, keukenteam en een peaceteam (bewaken vreedzaam karakter, 

tescherming' externe invloeden, nachtbewaking. Geen fysiek optreden). 

Afgesproken dat gemeente communiceert met het mediateam. Gegevens 

uitgewisseld. Evt. kan er ook een general. assembly bijeengeroepen worden. 

Plan 

Zaterdag 5/11 om 12.00 starten op stationsplein (tussen VVV en 

Bijenkorf). 

Tevens locatie voor tentenkamp. Losse tentjes + 1 centrale locatie (vorm 
onbekend). 

Bilderdijklaan is at eerder afgewezen, ivm bewoning in nabijheid. 18/9- 
plein ivm weekmarkt. 

Programmering nog niet bekend. Activiteiten ook alleen ideeen. 

Men wil mensen aanspreken, evt koffie, soep etc aanbieden. Flyeren, 
posters. 

Er is geen einddatum. 

Indrukken 

- Sfeer: vriendelijk, open. Aanwezigheid gemeente werd gewaardeerd. 



Een in consensus genomen besluit weegt zwaar. Aileen afwijken bij 
nieuwe feiten. 
Men neemt geen individuele verantwoordelijkheid. Terughoudend in 
verstrekken gegevens. 
Hygiene Et veiligheid vind men belangrijk, maar nog niet geregeld. 
Veel is half of niet geregeld, mede omdat er geen geld is. Spullen worden 
geleend over gekregen. 
Men heeft geen alternatief plan. Mocht blijken dat kamperen op de 
gewenste locatie niet kan, vergadert men ter plekke over een alternatief. 
Sfeer was vriendelijk, ook richting gemeente. 
Geen reactionaire sfeer. Wel ideologisch, maar bij tijd en wijle wint 
pragmatisme. 
Niet iedereen zal gaan kamperen zaterdag. Grove schatting: 15-20-tai 
tentjes. 

Inregelen faciliteiten door gemeente kan acceptatie van alternatieve 
locatie (Clausplein) vergroten. 

A 



A 
	gemeente Eindhoven 

Behandeld door 
	

A 
Telefoon 

Kenmerk 

3 november 2011 

Besluit 

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, 

besluit: 

op grond van artikel 5.8.2, derde lid, van de APV, aan Occupy Eindhoven 

ontheffing te verlenen voor recreatief nachtverblijf buiten aangewezen 

kampeerterreinen onder de volgende voorwaarden: 

• uitsluitend op het Clausplein te Eindhoven; 

• uiterlijk tot en met zondag 13 november 2011. Dit mede gelet op belangen 

voor omwonenden; 

• sanitaire voorzieningen zijn aanwezig; 

• tussen 23.00 uur en 0.700 uur Been muziek of luid geluid (rust voor 

omwonenden); 

• aanwijzingen van gemeente en politie worden opgevolgd (b.v. precieze 

locatie tenten, bepaalde doorgangen vrijlaten, geluidsoverlast) 

Na zondag 13 november 2011 worden nog aanwezige tenten in beslag genomen 

wegens overtreding van de APV (bestuursdwang). 

Eindhoven, 4 november 2011. 
Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, 

////RA11037914 



Vertrouwelijk 

Occupy Eindhoven 

(foto: Occupy Amsterdam 2011) 

Draaiboek Politie 
5 november 2011 

De inhoud van dit document is confidentieel en leent zich niet voor enige vorm van openbaarmaking 
op grond van het felt dat dit document bestemd is voor intern beraad binnen overheidsorganen, belast 
met de opsporing en vervolging van strafbare feiten, zoals bedoeld in artikel 9 onder c van de Wet 
Openbaarheid van Bestuur. 

Tevens weegt het belang van het verstrekken van informatie uit de inhoud van dit document niet op 
tegen het in artikel 10 lid 2 van de Wet Openbaarheid van Bestuur vermelde belang van opsporing en 
vervolging van strafbare feiten, aangezien dit document in zijn geheel betrekking heeft op de 
mogelijke beperkingen en organisatorische opzet van een bepaalde methode van opsporen van 
strafbare feiten en tevens overwegingen bevat betreffende bepaalde aspecten van de vervolging van 
aldus opgespoorde strafbare feiten. 

Artikel 7 lid 1 en 2 WPG (geheimhoudingsplicht) zijn expliciet van toepassing op dit document. 

Operatioheel draaibbek demonstratie "OcCUpy Eindhoven" Versie 08-11-11 
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Vertrouwelijk 

Inhoudsopgave 

1 TOESTAND 	 4 

1.1 MAATSCHAPPELDKE SITUATIE 	 4 

1.2 ORIENTATIE EN ACHTERGROND 	 4 

1.2.1 	Doelen 	  4 

1.2.2 	Werkwijze 	  4 

1.3 FEITELDKE SITUATIE 	 4 

1.4 DREIGINGINSCHATTING DOOR RIO 	 5 

1.5 ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN 	 5 

1.6 DOELSTELLING VAN HET OVERHEIDSOPTREDEN 	 6 
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1.8 BETROKKEN GROEPERINGEN, AANTALLEN EN SAMENSTELLING DEELNEMERS 	 6 

1.9 BEJEGENINGPROFIEL / TOLERANTIEGRENZEN 	 7 
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1.9.3 	Hulpverleners 	  7 

1.9.4 	Overtreding geluidsnormen 	 7 

1.10 ORGANISATIE 	 8 

1.10.1 	Algemeen 	  8 

1.10.2 	Locatie Taakcommandant 	  8 

1.10.3 	Hoofdtaken Taakcommandant 	  8 

1.10.4 	Samenwerking met andere partners 	  8 

1.11 EENHEDEN ONDER TAAKCOMMANDANT 	 8 

1.11.1 	Politie eenheden tijdens de demonstratie: 	  8 

1.11.2 	Niet politiele ondersteuning: 	  8 

1.11.3 	Model opschaling politie 	  9 

2 OPDRACHT 	 9 

2.1 ALGEMEEN 	 9 

2.2 TAAK DELTAPOSTEN 	 9 

2.3 AFSPRAKEN MET KETENPARTNERS 	 9 

2.3.1 	1-1-2 projectleider 	  9 

3 ITITVOERING 	 10 
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4 BEVELVOERING / VERBINDINGEN 	 11 
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1 TOESTAND 

1.1 Maatschappelijke situatie 

Mondiaal is een"Occupy" protestbeweging op gang gekomen in 2011. Ook in Nederland is inmiddels 
in een aantal steden sprake van een "bezetting" door de beweging. 
Op 28 oktober 2011 werd in het Eindhovens Dagblad bekendgemaakt dat het Occupy protest ook in 
Eindhoven begint, op zaterdag 5 november 2011. De demonstranten zullen zich die dag verzamelen 
op het 18 Septemberplein. 

1.2 Orientatie en achtergrond 

1.2.1 Doelen 

De doelen van de beweging zijn niet eenduidig. Opmerkelijk is dat mensen van verschillende politieke 
stromingen en gezindten zich tot deze beweging aangetrokken voelen. De demonstranten protesteren 
tegen de hebzucht van Wall Street en andere grote financiele instellingen. De hebzucht in de 
financiele sector beschouwen zij als een van de belangrijkste oorzaken van de financiele crisis waarin 
de wereld sinds 2008 terecht is gekomen. De Occupy beweging wordt gevoed door een sterk gevoel 
van onbehagen over de bestaande economische ongelijkheid in Amerika en elders, de afbraak van 
sociale en economische verworvenheden en de (vermeende) onzichtbare macht van het 
multinationale bedrijfsleven over de politieke besluitvorming die in toenemende mate ook als een 
bedreiging voor de democratie wordt beschouwd. We are the 99% is een veel gebruikte leus waarmee 
de demonstranten de economische ongelijkheid tussen de rijkste 1% van de V.S en de resterende 
99% bekritiseren. 

1.2.2 Werkwijze 

De beweging organiseert betogingen en (doorlopende) bezettingsacties van publiekelijk toegankelijke 
plaatsen. Toespraken worden door het publiek luid herhaald om deze voor een ieder verstaanbaar te 
maken. Deze methode wordt de people's microphone genoemd. In het bezette gebied werden 
mediacentra ingericht met internetverbinding. 

1.3 Feitelijke situatie 

Gelet op hetgeen de beweging Occupy Eindhoven publiceert op Internet en in publieke vergaderingen 
bespreekt en besluit is duidelijk dat zij in onze stad dezelfde werkwijze zullen hanteren: 

Zelf verwoorden zij hun actie op de website htto://www.occupveindhoven.nlals volgt: 
kom 5 november, 12 uur naar het 18 Septemberplein Posted on 3 november 2011 by ellen 
Daar vieren we het begin van Occupy Eindhoven. We beginnen met een algemene vergadering, de 
general assembly, waarin we de pleats bespreken die we gaan bezetten. Het 18 Septemberplein heeft 
een symbolische betekenis voor de Eindhovense Occupygroep, het plein kreeg haar naam ter 
herinnering de bevrijding van onze stad. Bevrijding van een Duitse bezetter, het fascisme, rascisme 
en uitbuiting. Nu moeten we opnieuw bevrijd worden, het systeem moet veranderen. We dopen het 
plein dan ook om tot het 5 Novemberplein. Occupy is een protest van individuen, die protesteren 
tegen de scheefgroei in de wereld dat 1% van de wereldbevolking de andere 99% minacht, uitbuit, 
domineert, manipuleert,indoctrineert, uitsluit en regeert, zichzelf verrijkt ten koste van anderen en ons 
gemeenschappelijk bezit verkwanselt. 
ledereen is welkom om zich aan to sluiten bij dit protest. Ben je van plan te komen overnachten, dan 
verwachten we dat je je eigen kampeeruitrusting mee neemt, inclusief je kampingbordje, een liefst 
voile thermoskan, handdoeken, spelletjes, enzovoort. Houd er rekening mee dat het koud kan worden. 
Het spullenteam heeft at veel verzameld om de actie succesvol to maken, maar heeft ook nog veel 
nodig: Grote tenten, zeilen, vuurkorven, brandblussers, schoonmaakmateriaal, hekken, mooie 
verlichting-opjecten ivm GLOW, materiaal om posters, spandoeken, pamfletten te maken en 
EHBO'ers en chauffeurs (vrijdag en zaterdag). Je kunt hier zien wat we nog nodig hebben. Mensen 
kunnen zich ook opgeven om workshops to geven, informatie of optredens te houden, enzovoort 
Als je veel spullen hebt kun je contact met ons opnemen. Zaterdag na 13.00 uur worden spullen en 
mensen verwelkomd op het 5 Novemberplein 
Voorlopig mailadres occupyeindhoven @ gmail.com, ons telefoonnummer wordt 
postadres occupy Eindhoven per adres 
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1.4 Dreiginginschatting door RIO 

1 
ti 
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0 

0 

1.7 Specifieke Beleidsuitgangspunten 

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, 

besluit: 

op grond van artikel 5.8.2, derde lid, van de APV, aan Occupy Eindhoven ontheffing te verlenen voor 
recreatief nachtverblijf buiten aangewezen kampeerterreinen onder de volgende voorwaarden: 

• uitsluitend op het Clausplein te Eindhoven; 
• uiterlijk tot en met zondag 13 november 2011. Dit mede gelet op belangen voor omwonenden; 
• sanitaire voorzieningen zijn aanwezig; 
• tussen 23.00 uur en 07.00 uur geen muziek of luid geluid (rust voor omwonenden); 
• aanwijzingen van gemeente en politie worden opgevolgd (by precieze locatie tenten, 

bepaalde doorgang en vrijlaten, geluidsoverlast) 

Na zondag 13 november 2011 worden nog aanwezige tenten in beslag genomen wegens overtreding 
van de APV (bestuursdwang). 

Eindhoven, 4 november 2011. 
Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, 

1.8 Betrokken groeperingen, aantallen en samenstelling deelnemers 

Enkele tientallen mensen nemen naar verwachting deel aan deze demonstratie. 
Volgens het Eindhovens Dagblad van 28 oktober 2011 hadden inmiddels op dat moment zo'n zestig 
mensen hun komst bevestigd via Facebook. 
Bij de publieke vergadering in 	_ 	aan de Hertogstraat 2 op woensdag 2 november 2011 bedroeg 
de opkomst van belangstellenden zo'n twintig personen; enkele personen werden daar 
verontschuldigd voor hun afwezigheid. 
Een voorlopige inschatting is dat er sprake zal zijn van een dertig- of veertigtal deelnemers en dat 
daarbij naar schatting tien tot twintig tenten opgezet gaan worden. 
Vooralsnog is deze doelgroep divers van samenstelling en werden geen radicale elementen 
waargenomen. 

Operationeel draaiboek demonstratie "Occupy Eindhoven" 	 Versie 08-11-11 
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1.9 Bejegeningprofiel / Tolerantiegrenzen 

1.9.1 Algemeen 

Het poiitieoptreden kenmerkt zich door een zorgvuldige afweging van de mate van inbreuk op de 
rechtsorde en de consequenties van het optreden hiertegen. 
Het streven is gericht op een doortastend correct optreden zonder onnodige opschudding te 
veroorzaken. 
Het politieoptreden is de-escalerend en zonder enige vorm van provocatie. 
Geweld dient — als altijd — proportioneel en subsidiair te worden toegepast, waarbij rekening dient te 
worden gehouden met de samenstelling van de groepen betrokkenen. 
De stelregel van Eindhoven is "Vriendelijk Doch Streng". 

1.9.2 Specifiek 

Het samenscholingsverbod van artikel 2.1.1.1 is niet van toepassing aangezien hier immers sprake is 
van een betoging als bedoeld in de Wet Openbare Manifestaties. Van deze demonstratie is tijdig 
schriftelijk kennis gegeven bij de politie en burgemeester op dinsdag 1 november 2011 (APV artikel 
2.1.2.2. e.v.) . 

S 

--1:93—Hiilpverlehers 

Met inachtneming van geformuleerd beleid treedt de politie streng op: 
o Tegen personen die geweld aanwenden tegen personen en/of goederen van hulpverlenende 

instanties; 
o Tegen personen die werkzaamheden van hulpverlenende instanties belemmeren, verhinderen of 

verijdelen. 

1.9.4 Overtreding geluidsnormen 

Ter competentie van de afdeling Toezicht & Handhaving gemeente Eindhoven, indien nodig te 
ondersteunen met behulp van de sterke arm. 

Operationeel draaiboek demonstratie "Occupy Eindhoven" 	 Versie 08-11-11 
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1.10 Organisatie 

1.10.1 Algemeen 

Er is tijdens de demonstratie voorzien in een projectmatige politieorganisatie onder commando en 
aansturing van een Taakcommandant. 

1.10.2 Locatie Taakcommandant 

Uitgangspositie is het afdelingsbureau Eindhoven Stad, Begijnenhof 29, Eindhoven. 

1.10.3 Hoofdtaken Taakcommandant 

1.10.4 Samenwerking met andere partners 

Afstemming en coordinate van werkzaamheden met andere (niet politiele) diensten of bedrijven 
geschiedt door 

1.11 Eenheden onder Taakcommandant 

1.11.1 Politie eenheden tijdens de demonstratie: 

Gehele weekeinde, van zaterdag 5 november 2011 om 12.00 uur tot maandag 7 november 2011 om 
08.00 uur: 

• 

• 

Zaterdag in dienst: 

• 

• 

Zondag in dienst: 

• 

• 

• 

Maandag in dienst:: 

• 

1.11.2 Niet politiele ondersteuning: 

Gemeente Eindhoven: 1-1-2 projectleider afdeling veiligheid 

Bureau Stadstoezicht 
• Zaterdagussen 10.00 en 23.00 uur 
• Zondagellilbtussen 08.30 en 21.30 uur 

Cameratoezicht vanuit de RTR (Regionale Toezicht Ruimte) 

Operationeel draaiboek demonstratie "Occupy Eindhoven" 	 Versie 08-11-11 
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1.11.3 Model opschaling politie 

2 OPDRACHT 

2.1 Algemeen 

2.2 Taak deltaposten 

Toezicht in de openbare ruimte in het kader van de openbare orde en veiligheid, op twee locaties: 
• 18 Septemberplein / Stationsplein, alwaar de demonstratie een aanvang neemt 
• Clausplein waarvoor ontheffing tot kamperen is dedeven 

Ontwikkelingen worden doorgegeven aan 
. Werkzaamheden worden zo veel mogeiijk in het veld afgestemd met Stadstoezicht. 

2.3 Afspraken met Ketenpartners 

Met de ketenpartners zijn de volgende afspraken gemaakt: 

2.3.1 1-1-2 projectleider 

Operationeel draaiboek demonstratie "Occupy Eindhoven" 	 Versie 08-11-11 
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3 UTIVOERING 

Gehele weekeinde, van zaterdag 5 november 2011 om 12.00 uur tot maandag 7 november 2011 om 
08.00 uur: 

• 

Zaterdag in dienst: 

• Dienstverband 10-18.30 uur 

• Dienstverband 18-03.30 uur 

Zondag in dienst: 

• Dienstverband 08.30-18.00 uui 

• Dienstverband 13.30-23.00 uur 

• Dienstverband 18.00-03.30 uur 

Maandag in dienst: 

• Dienstverband 08.30-18.00 uur 

Operationeel draaiboek demonstratie "Occupy Eindhoven" 	 Versie 08-11-11 
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4 BEVELVOERING VERBINDINGEN 

4.1 Registratie bijzonderheden 

Door of onder verantwoordelijkheid van de Taakcommandant worden de bijzonderheden vastgelegd 
binnen het geautomatiseerd BVH systeem van de politie Brabant Zuid Oost. 

4.2 Verbindingsmiddelen 

4.2.1 Verbindingsschema 

(door de Taakcommandant to bepalen in overleg met de meldkamer) 

4.2.2 Telefoonlijst 

A r) 
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Occupy Eindhoven 
5 november om 12 uur op het 18 septemberplein 

Posted on 31 oktober 2011 by  GromBeestje 

Het verslag van de meeting van 30 ocktober is geplaatst in het forum: 

http://www.occupyeindhoven.nl/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=5  

De volgende meeting staat geplanned op 2 november om 20.30 uur. 

De locatie zal zal zijn Burgers, Hertogstraat 2. 

Meer details in het forum: 

http://www.occupyeindhoven.nl/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=6  

Posted in Verqaderincien I Leave a comment 

© 2011 - Occupy Eindhoven 	 Proud) 
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Occupy Eindhoven 
Terug naar de voorpagina 

Doorgaan naar inhoud  

iZoek... 	 17-4,22 -krIeriA 
Uitgebreid zoeken  

• Forumoverzicht < Occupy Eindhoven < Organisatie 
• Verander lettergrootte  
• Afdrukweergave  

• Help  
• Re gistreren 
• Inloggen 

VERSLAG MEETING 30 OKTOBER BURGERS 

Plaats een reactie 

iDoorzoek  dit onderwerpcfoeken 
 	• 

2 berichten • Pagina 1 van 1 

Ci) VERSLAG MEETING 30 OKTOBER BURGERS  

Endoor UNITE » ma 31 old 2011, 10:18 

Meeting 30 oktober 2011: Burgers - Hertogstraat 2 - 14.00 uur 

Taken en Rollen 

Teams die niet ter plekke van Occupy kunnen worden opgesteld, zijn gevormd: 

Media (extern) 
Informatie (intern) 
Juridisch 
Programma 
Peacekorps 
Spullen (coordinerend) 
EHBO 
Financien 
Hygiene (coordinerend) 
Voedsel 

Besluiten / extra info: 

I it 
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*Zonder nieuwe informatie wordt er niet teruggekomen op eerder genomen beslissingen. 
*Aangezien Occupy geen woordvoerders kent (een ieder vertegenwoordigd zichzelf), is een ieder die 
wil communiceren met Occupy Eindhoven welkom om de openbare vergaderingen bij te wonen 
tij dens Occupy Eindhoven. 

Nieuwe Meeting: Woensdag 2 november Burgers 20.30 uur, Hertogstraat 2 Eindhoven 
(bus 12, 170, 171, 172, 173) 
Agendapunten zullen dinsdagavond (uiterlijk woensdagochtend) naar voren worden gebracht door de 
opgestelde teams. 

UNITE 

Berichten: 4 
Geregistreerd: vr 28 okt 2011, 02:59 

Omhoog 

Re: VERSLAG MEETING 30 OKTOBER BURGERS 

Eildoor Ranger1008 » ma 31 okt 2011, 14:15 

Hoi hoi, 

dit verslag is ook gezet op whatis-theplan.org met daarbij een uitnodiging voor de nieuwe openbare 
vergadering. De url van het verslag is tevens meteen getwitterd. Is er ook een mogelijkheid om je 
aan te melden via een ander medium? 

Groetj es 

Ranger 

Rangerl 008  

Berichten: 3 
Geregistreerd: wo 26 okt 2011, 12:21 

Omhoog 

Geef de vorige berichten weer: I Alle berichtenit Sorteer op lBerichtdatum  624 I Oplopend 121  Ea1  

Plaats een reactie  
2 berichten • Pagina 1 van 1 

Keer terug naar Organisatie 

Ga naar: Organisatie 	6714  Ga I 

Wie is er online 

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten 
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• Forumoverzieht 
• Het team • Verwijder alle forumcookies • Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd 

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group 
phpBB.nl Vertaling 
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I in 
terAlings-o-zenttarein 

Occupy Eindhoven 
Terug naar de voorpagina 

Doorgaan naar inhoud 

1Zoek... vCokerre,-.  

Uitgebreid zoeken  

• Forumoverzicht < Occupy Eindhoven < Organisatie 
• Verander lettergrootte  
• Afdrukweergave  

• Help  
• Registreren 
• Inlog gen  

Aankondiging Meeting in Burgers, 2 november 20.30 uur!  

Plaats een reactie 

Doorzoek dit onderwerp t Zoeken:.1 

1 bericht • Pagina 1 van 1 

Aankondiging Meeting in Burgers, 2 november 20.30 uur!  

Eildoor UNITE » ma 31 okt 2011, 10:44 

Meeting Occupy Eindhoven: Burgers, Hertogstraat 2, 2 november, 20.30 uur. 

Agendapunten zullen dinsdagavond (uiterlijk woensdagochtend) naar voren worden gebracht door de 
opgestelde teams. 

Om je aan to melden via facebook: http://www.facebook.com/event.php?eid=237191936339892  

UNITE  

Berichten: 4 
Geregistreerd: vr 28 okt 2011, 02:59 

Omhoog 

Plaats een reactie  
1 bericht • Pagina 1 van 1 
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Keer terug naar Organisatie 

Ga naar: I Organisatie 

Wie is er online 

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast 

• Forumoverzicht  
• Het team • Verwijder alle forumcookies • Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd 

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group 
phpBB.n1 Vertaling 
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Occupy Eindhoven 
Terug naar de voorpagina 

Doorgaan naar inhoud 

JZoek... 	 rfinal 
Uitgebreid zoeken  

• Forumoverzicht < Occupy Eindhoven < Organisatie 
• Verander lettergrootte 

• Help  
• Registreren 
• Inlog gen 

Organisatie 

Plaats een nieuw bericht 

1Doorzoek forum 	r-:-'2'616Teefi',.1 

3 onderwerpen • Pagina 1 van 1 

Mededelingen 
Reacties 
Bekeken 
Laatste bericht 

Aankondiging meeting in Burgers, 30 oktober om 14:00 uur 
door andre » do 27 okt 2011, 16:39 

3 Reacties 
125 Bekeken 
Laatste bericht door UNITE 141 

zo 30 okt 2011, 00:29 
• 

Verslag - Meeting 26 oktober 20.00 uur Theetuin Tivoli 
door andre » do 27 okt 2011, 16:38 

0 Reacties 
125 Bekeken 
Laatste bericht door andre [01 

do 27 okt 2011, 16:38 
• 

Aankondiging meeting in Theetuin Tivoli, 26 oktober om 20:00 
door andre » wo 26 okt 2011, 10:08 
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1 Reacties 
52 Bekeken 
Laatste bericht door Rangerl 008 
wo 26 old 2011, 12:23 

Onderwerpen 
Reacties 
Bekeken 
Laatste bericht 

Status//bezoek 
door chris » ma 31 okt 2011, 16:15 

1 Reacties 
12 Bekeken 
Laatste bericht 
ma 31 okt 2011, 17:24 

VERSLAG MEETING 30 OKTOBER BURGERS 
door UNITE » ma 31 okt 2011, 10:18 

1 Reacties 
44 Bekeken 
Laatste bericht door Rangerl 008 
ma 31 okt 2011, 14:15 

Aankondiging Meeting in Burgers, 2 november 20.30 uur!  
door UNITE » ma 31 okt 2011, 10:44 

0 Reacties 
29 Bekeken 
Laatste bericht door UNITED 
ma 31 okt 2011, 10:44 

Geef de vorige onderwerpen weer: IAlle onderwerpen Lti Sorteer op I Berichtdatum  
Lit1.1—tGa  

s  

lAflopend 

Plaats een nieuw bericht 
3 onderwerpen • Pagina 1 van 1 

Keer tenig naar Forumoverzicht 

Ga naar: I Organisatie 

Wie is er online 

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast 

Forumpermissies 

Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen 
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum 
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen 

A 
Ell 

C 
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Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen 
Je mag Been bijlagen toevoegen in dit forum 

• Forumoverzicht 
• Het team • Yerwij der alle forumcookies • Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ] 

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group 
phpBB.nl Vertaling 



A 
	gemeente Eindhoven 

College 

Van 

Kamer 3.10 

Telefoon 

1 november 2011 

A 

Memo 
Betreft demonstratie Occupy 

Algemeen 

Door Occupy is bij de politie gemeld dat zij op zaterdag 5 november willen 
demonstreren op het 18 septemberplein. Kenmerk van de demonstaties is de 
ongeorganiseerdheid. Er is geen contactpersoon op de aanvraag vermeld, ook 
ontbreken gegevens als verwachte aantallen, etc. Daarnaast wordt geen 
melding gemaakt van kamperen (de bekende tentjes). De verwachting is wel 
dat er tenten zullen zijn. De demonstatie valt samen met Glow. 

Wettelijk kader 

1) demonstreren is een beschermd grondrecht en kan alleen worden beperkt 
in het belang van het verkeer, gezondheid en ter voorkoming van 
wanordelijkheden (Wet openbare manifestaties). De burgemeester kan 
voorschriften en beperkingen stellen. Ook is een verbod mogelijk (b.v. bij 
een onvolledige aanvraag). 

2) kamperen is verboden buiten officiele kampeerterreinen op grond van de 
APV. Het college kan ontheffing verlenen. 

Voorstel college: 
mogelijkheden demonstratie beoordeelt de politie in afstemming met de 
burgemeester, rekening houdend met Glow. In principe onder 
voorwaarden toestaan. 
kamperen alleen toe te staan onder de volgende voorwaarden: 
• maximaal een week 
• met sanitaire voorzieningen 
• op de volgende twee locaties (afgestemd met GBO, Evenementen en de 

politie) 
a Klausplein (bij de Regent). 
a Anna Frankplantsoen 

daar waar niet aan de voorwaarden wordt voldaan (demonstratie en 
kamperen) handhavend op te treden (politie en VTH). Uitgangspunten 
hiervoor worden vanmiddag in de driehoek besproken. 

msc/RA11037450 

cn 
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A 
	gemeente Eindhoven 

Raadsnummer 
Inboeknuramer 
Dossiernummer 
14 november 2011 

Raads informatiebrief 

Betreft Occupy Eindhoven. 

Inleiding 

X Actueel maatschappelijk onderwerp 

Op 5 november 2011 is Occupy Eindhoven op het Clausplein van start gegaan. 
In overleg met de politie is ervoor gekozen voor de periode van een week 
ontheffing te verlenen van het verbod in de APV om tenten buiten officiele 
kampeerterreinen te plaatsen (artikel 5.8.2. APV). Als voorwaarde is aan de 
ontheffing verbonden dat tussen 23.00 uur en 07.00 uur geen muziek of luid 
geluid mag worden geproduceerd. Aanwijzingen van de politie en gemeente 
moeten meteen worden opgevolgd. De gemeente heeft sanitaire voorzieningen 
geplaatst. 

Occupy Eindhoven verloopt relatief rustig. Er zijn ongeveer tien tot vijftien 
personen permanent aanwezig en minder dan vijftien tenten. Door bezoekers/ 
sympathisanten loopt de groep op drukke momenten op tot ongeveer 40 
personen. 

Er heeft overleg plaatsgevonden met het Leefbaarheidsteam Regentekwartier; 
klachten van omwonenden zijn de gemeente niet bekend. Met Occupy 
Eindhoven vindt geregeld overleg plaats, men reageert goed op aanwijzingen 
van gemeente/politie. Openbare ordeproblemen doen zich niet voor. De 
politie heeft aangegeven dat zij geen bezwaren hebben tegen een tijdelijke 
verlenging. 

Besluit van college van burgemeester en wethouders 

Wij hebben besloten om: 
1) tijdelijke ontheffing ex artikel 5.8.2, derde lid, van de APV, aan Occupy 

Eindhoven te verlenen voor recreatief nachtverblijf buiten aangewezen 
kampeerterreinen onder de volgende voorwaarden: 
• alleen op het Clausplein 

6 
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A 
	

Raadsnummer 

• uitertijk tot en met dinsdag 29 november. Dit mede getet op betangen 
voor omwonenden. 

• sanitaire voorzieningen zijn aanwezig. De gemeente regett sanitair en 
afvatbakken. 

• tussen 23.00 uur en 0.700 uur Been muziek of luid geluid (rust voor 
omwonenden). 

• aanwijzingen van gemeente en politie worden opgevotgd (b.v. 
precieze tocatie tenten, bepaatde doorgangen vrijtaten, 
getuidsoverlast) 

2) daar waar niet aan de voorwaarden wordt votdaan handhavend optreden 
(potitie en VTH). 

Kosten en dekking 

Sanitaire voorzieningen worden door de gemeente geplaatst om 

overlastproblemen voor voorbijgangers/omwonenden to voorkomen. Kosten 
binnen regutiere budget sector Veitigheid Juridische Zaken en 

Bestuursondersteuning, voor in totaat drie weken ongeveer 800 euro. 

Ter inzage gelegde stukken 

Geen. 

Burgemeester en wethouders van Eindhoven, 

secretaris 

msc/RA11039015 



gemeente Eindhoven 

Behandeld door 
Telefoor 
Dossiernummer 11bst02055 
Inboeknummer 
14 november 2011 

B &W- dossier Beslissingsblad 

Inliggende documenten openbaar 

Besluit openbaar 

Betreft 

Algemeen 

Op 4 november 2011 heeft het college Occupy Eindhoven tot en met zondag 13 

november 2011 ontheffing verleend van artikel 5.8.2. APV voor het plaatsen 

van tenten op het Clausplein. Deze termijn is inmiddels verstreken. 

Occupy Eindhoven verloopt relatief rustig. Er zijn ongeveer tien tot vijftien 

personen permanent aanwezig en minder dan vijftien tenten. Door bezoekers/ 

sympathisanten loopt de groep op drukke momenten op tot ongeveer 40 

personen. Klachten van omwonenden zijn de gemeente niet bekend 

(Leefbaarheidsheidsteam Regentekwartier). Met Occupy Eindhoven vindt 

geregeld overleg plaats, men reageert goed op aanwijzingen van 

gemeente/politie. 

De politie heeft op 14 november 2011 aangegeven dat vanuit openbare orde 

perspectief geen bezwaar bestaat tegen tijdelijke verlenging van de 

ontheffing. Voorgesteld wordt om de ontheffing met twee weken to 

vertengen. Daarna in principe handhaven; op 29 november krijgt het college 

een nieuw dossier aangeboden. 

De gemeente plaatst sanitaire voorzieningen. Er zijn twee toiletten geplaatst. 

De toiletten worden geregeld bezocht, waardoor extra reiniging noodzakelijk 

is gebleken. De verwachting bestaat dat de kosten voor in totaal drie weken 

ongeveer 800 euro bedragen. Betaald uit het reguliere werkbudget Sector 

Veiligheid. 

Indien het college akkoord gaat met het voorstel worden omwonenden en 

Occupy zo spoedig mogelijk geInformeerd. 

A 

1 



Dossiernummer 
Inboeknummer 

Voorstel 

1) Tijdelijke ontheffing ex artikel 5.8.2, derde lid, van de APV, aan Occupy 
Eindhoven te verlenen voor recreatief nachtverblijf buiten aangewezen 
kampeerterreinen onder de volgende voorwaarden: 

• alleen op het Clausplein 
• uiterlijk tot en met dinsdag 29 november. Dit mede gelet op belangen 

voor omwonenden. 
• sanitaire voorzieningen zijn aanwezig. De gemeente regelt sanitair en 

afvalbakken. 
• tussen 23.00 uur en 0.700 uur Been muziek of luid geluid (rust voor 

omwonenden). 
• aanwijzingen van gemeente en politie worden opgevolgd (b.v. 

precieze locatie tenten, bepaalde doorgangen vrijlaten, 
geluidsoverlast) 

2) daar waar niet aan de voorwaarden wordt voldaan handhavend optreden 
(politie en VTH). 

3) VTH bereidt bestuursdwang voor om de tenten die na 29 november nog 
aanwezig zijn binnen 24 uur te verwijderen. 

4) de raad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

Beslissing van het college van burgemeester en wethouders 

Ondertekening secretaris datum 

////RA11037919 

I 	r? 



gemeente Eindhoven 

Behandeld door 
	

A 
Telefoon 
Dossiernummer 
Inboeknummer 
14 november 2011 

B&W-dossier Routingblad 

Advisering sector Akkoord sectorhoofd: 

Datum: a Afgestemd met lid van directieraad: 

Wijze van afstemming: 

Datum van afstemming: 

a Ja X Nee 

Paraaf 

b Afgestemd met portefeuillehouder: 

Wijze van afstemming: 

Datum van afstemming 

X Ja a Nee Akkoord concerncontroller: 

Datum: 

c Datum fatale 

termijn: 

Paraaf: 

Reden: 

(juridisch, financieel of bestuurlijk) 

Aantekeningen: 

d Inbreng andere 	VTH 

sector: 

Naam sector: 

Datum: 	 akkoord 

Resultaat: 

Vrijgave gem eentesecretaris 

Datum: 

Paraaf: 

Aantekeningen: 

Bestuurlijke vrijgave 
Naam portefeuillehouder: Burgemeester Van Gijzel 

Datum: 

Paraaf: 



gemeente Eindhoven 

Behandeld door 

Telefoon ( 

Dossiernummer 

Inboeknummer 

14 november 2011 

B &W-dossier Inhoudsopgave 

In dossier inliggende stukken 

1 Besluit college ontheffing kamperen 

2 Raadsinformatiebrief 

3 Advies politie 

////RA11037919 

Afwerking dossier 

Ter opberging bij DI 
Datum 
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A 
	gemeente Eindhoven 

Behandeld door 

Telefoon 

Kenmerk 

15 november 2011 

Besluit 

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, 

gelet op het advies van de politie d.d. 14 november 2011, 

besluit: 

op grond van artikel 5.8.2, derde lid, van de APV, aan Occupy Eindhoven 

tijdelijk ontheffing te verlenen voor recreatief nachtverblijf buiten 

aangewezen kampeerterreinen onder de volgende voorwaarden: 

• uitsluitend op het Clausplein te Eindhoven; 

• uiterlijk tot en met dinsdag 29 november 2011. Dit mede gelet op 

belangen voor omwonenden; 

• sanitaire voorzieningen zijn aanwezig; 

• tussen 23.00 uur en 0.700 uur Been muziek of luid geluid (rust voor 

omwonenden); 

• aanwijzingen van gemeente en politie worden opgevolgd (b.v. precieze 

locatie tenten, bepaalde doorgangen vrijlaten, geluidsoverlast) 

Eindhoven, 15 november 2011. 

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, 

A 
////RA11037914 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Urgentie: 

Beste 

woensdag 9 november 2011 17:8 

Occupy 

Hoog 

R 

Zoiuist contact gehad met 	 . Hem medegedeeld dat (na daarover geInformeerd te zijn door 
en info van ' 	 vanuit het oogpunt openbare orde en veiligheid, er voor de politie geen 

redenen zijn om aan te geven dat de 'nomaden', bivakkerend op het Clausplein, na zondag (einde door BM verleende 
ontheffing) zich van het plein moeten verwijderen. Deze informatie was voor hem voldoende en behoefde voor nu niet 
verwoord te worden in een schriftelijk advies aan BM. Na overleg morgen (10/11) met BM wordt duidelijk hoe de 
'nieuwe' lijn wordt uitgezet. 
Dit kan zijn: 

Na het gesprek van o.a. 	met de BM is het nog tijd genoeg om daar waar nodig de BM schriftelijk van advies te 
dienen. 

De volgorde van mijn voorkeur voor de hieronder genoemde locaties zou zijn: 

4, 5, 2, 3, 1. 

Met vriendelijke groet, 

Signaleren & Adviseren I Horeca / Evenementen Ehv 
ostbus 528, 5600 AM Eindhoven I Begijnenhof 29, 5611 EK Eindhoven 

GR./ 	 i (040) 233 0499 I 
E 

please don't print this e-mail unless you really need to 

P.S. 

Inmiddels weer telefonisch contact gehad met 	. Bovenstaande besproken. 	gaat indien een keuze 
gemaakt moeten worden voor een alternatieve/vervangende locatie, een voorstel aan de BM doen voor de locaties 4 
en 5. De overige opties blijven voorlopig buiten beeld. 

g 

Van: 
Verzonden: woensdag 9 november 2011 16:36 
Aan:, 	

_ _ 

Onderwerp: Betr.: Occupy 

Prima lijstje. Kan allemaal. Mijn voorkeursvolgorde is 

4-3-5-2-1. 

1 



Groet 

Op 09-11-2011 om 4:29 is door 	 geschreven: 

Mogelijke lokaties van 

Gemeente Eindhoven 

Sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuursondersteuning 

Nachtegaallaan 15 

Tel. 

c**************************************.....******************************* 

De disclaimer van e-mail van de gemeente Eindhoven vindt u op 
http://www.eindhoven.nl/web/show/id=432311  
Dit bericht is gecontroleerd op virussen en virusvrij verzonden. 
*************************************************************************** 

Van: 
Verzonden: woensdag 9 november 2011 16:29 
Aan: 
Onderwerp: Occupy 

Mogelijke lokaties van 



Gemeente Eindhoven 

Sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuursondersteuning 

Nachtegaallaan 15 

Tel. 

*************************************************************************** 

De disclaimer van e-mail van de gemeente Eindhoven vindt u op 
http://www.eindhoven.nl/web/show/id=432311  
Dit bericht is gecontroleerd op virussen en virusvrij verzonden. 
*************************************************************************** 

3 	 r 



Lopihott -2,41744v  

Van: 	 - • -, 
Verzonden: 	 woensdag 30 november 2011 12:28 
Aan: 	 Steendijk, S.J. (Simone) [BZ083525] 
CC: 
Onderwerp: 	 FW: Occupy Ehv 

Simone, goedemiddag, 

Zoals wellicht bekend is de ontheffing voor Occupy op het Mauritsplein m.i.v. vandaag ingetrokken. 
Dit betekent dat er een einde komt voor "het tentenkamp en verblijf' op het Mauritsplein. 
Door de gemeente is een ander terrein aangeboden en in gereedheid gebracht - "niet iedereen is daar (vermoedelijk) 
even blij mee". 

Vandaag is als de dag van "verplaatsen" gegeven. Vanmiddag gaat er een brief van de burgemeester richting Occupy-
bewoners. 

Vanmorgen met 	 afgesproken dat er (ambtelijk) afgestemd diende te worden over mogelijke scenario's, 
die het gevoig kunnen zijn van de verplaatsing van het Occupy-kamp. 

Ter informatie bijgevoegd de mail, zoals vanmorgen, in het ambtelijk overleg met de gemeente, onderstaande 
afspraken zijn gemaakt. 

Hoop je hiermee vooralsnog voldoende te hebben geInformeerd, 

Met vriendelijke groet, 

Regio Brabant Zuid-Oost 

t 

7=1 
6.34 Bezoekadres: Begi jnenhof 29, Eindhoven. 
ti Postbus 528, 5600AM Eindhoven 

Van: 
Verzonden: 	woensdag 30 november 2011 1i:u0 
Aan: 
CC: 	 BZO Rea E7 Afdelinashfd; 

A 

Onderwerp: 	Occupy Ehv 

LS, 

Gisteravond is het collegebesluit dat occupy, conform het eerdere besluit, niet langer op de huidige plaats kan blijven 
(be)staan, medegedeeld aan de beweging. 
Er echter een alternatief geboden in de omgeving van het station. 
Vanmiddag vergaderen de occupiers hierover, naar verluid vanaf 15.00 uur. 

Als de burgemeester de brief die op dit moment in concept gemaakt wordt, goedkeurt wordt deze naar verwachting 
vanmiddag tussen 1300 en 1400 uur uitgereikt. 
Daarin zal globaal het volgende worden vermeld: 
• De ontheffing om op de huidige plaats te staan is niet langer van kracht. 
• Er is een nieuwe plaats beschikbaar gesteld en gefaciliteerd (toiletten) 	 (,) 

A 



• Morgen om 10.00 uur wordt gehandhaafd. 
• Als men het aan laat komen op het van overheidswege verwijderen van de tenten, duurt het een aantal dagen 

voordat die teruggegeven kunnen worden (administratieve procedure die voorkomt dat men de tent een uur 
later weer terug heeft en op de zelfde pleats gnat staan. 

• Er zal dan niet langer het gebruik van alcohol, kampvuurtjes etc. gedoogd worden 

Er is verder het volgende afgesproken: 

Met vriendelijke groet, 

Eindhoven Stad I Politie Braban,-  Zuid-Oost 
Postbus 528, 5600 AM EINDHOVEN I Begijnenhof 29, 5611 EK Eindhoven 
T 0900-8844 I GSM 
E. 	 I I www.politie.nl  



De eigenaar/ Rechthebbende van de 
tent/caravan van de 
Occupy beweging Eindhoven 
Locatie Clausplein te Eindhoven 

Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven Vergunningen, Toezicht & Handhaving, 

Bebandeld door 
Telefoon 

Uw brief van ... 

Uw kenmerk 
Ons kenmerk 

30 november 2011 

gemeente Eindhoven 

Betreft: Besluit van het college van bEtw over wijziging locatie voor 
demonstratie Occupy naar parkeerterrein tegenover het gebouw de 
Effenaar te Eindhoven. 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 4 november 2011 hebben wij u als deelnemer aan de Occupy beweging 
Eindhoven tot en met zondag 13 november 2011 ontheffing verleend voor het 
plaatsen van tenten op het Clausplein te Eindhoven (artikel 5.8.2, derde lid 
van de Algemeen Plaatselijke Verordening, hierna: APV). Na het verstrijken 
van deze termijn hebben wij de termijn voor het nachtverblijf c.q. het 
plaatsen van tenten buiten aangewezen kampeerterreinen verlengd tot en 
met 29 november 2011. 

Inmiddels is deze termijn verstreken en is het niet Langer toegestaan met uw 
tent op het Clausplein te Eindhoven te verblijven. 

Omdat wij niet onsympathiek staan tegenover de Occupy-beweging willen wij 
u niettemin de gelegenheid bieden om tot uiterlijk 22 december 2011op een 
andere locatie, namelijk het voor uw afgezette gedeelte van het 
parkeerterrein Stationsweg (tegenover het gebouw van de Effenaar), uw tent 
te plaatsen. 

Om de verhuizing zo goed mogelijk te faciliteren, zorgen wij ervoor dat vanaf 
vanmiddag een toiletbox aanwezig is op de nieuwe locatie. Tevens zijn er 
afvalbakken geplaatst. Het terrein wordt afgezet zodat voor een ieder 
duidelijk is dat het u is toegestaan om daar uw tenten en aanverwante zaken 
te plaatsen. 

Wij gaan er vanuit dat de verhuizing vandaag is afgerond. Op donderdag 1 
december worden in de ochtend op het Clausplein de getroffen voorzieningen 
zoals toilet en afvalbakken verwijderd. Daarna wordt het plein gereinigd. 

Postadres Postbus 90150 

Bezoekadres Begijnenhof 27 	 5600 RB Eindhoven 

5611 EH Eindhoven 	 gemeente@eindhoven.n1 
',any pindhoven rtl 	 telefoon 14 040 



Ons kenmerk 

Uiteraard begrijpen wij dat de verhuizing naar een andere locatie enige uren 

in beslag kan nemen. Uiterlijk 1 december 2011 om 10.00 uur 's ochtends 

moeten alle eigendommen en toebehoren van het Clausplein zijn verwijderd. 

Voor het geval dat op 1 december aanstaande om 10.00 uur 's ochtends nog 

tenten, caravans dan wet andere zaken die verband houden met uw verblijf 

aanwezig zijn, wordt hiertegen handhavend optreden. Dit betekent dat 

aanwezige tenten en caravans en andere toebehoorden door middel van het 

toepassen van bestuursdwang op grond van artikel 5:29 van de Algemene wet 

bestuursrecht worden meegevoerd en opgestagen. Wij maken u erop attent 

dat dit tot gevolg kan hebben dat u pas na enkele dagen weer over deze 

goederen kunt beschikken (de kosten van verwijdering en opstaan van 

voornoemde zaken worden op u verhaald). 

Wij vertrouwen op uw medewerking bij de verhuizing naar de andere locatie 

en stellen het op prijs als deze ordelijk verloopt. Wij vragen u om het plein 

netjes achter to laten. De nieuwe locatie tegenover de Effenaar staat vanaf 

nu tot uw beschikking. 

Met vriendelijk groet, 

namens burgemeester en wethouders van Eindhoven, 

A 

rdb/XM11041125 

L.) 
- , 
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3 scenario's: 

25-  

to 



demonstratie strijd WOM: 1.  

andere locatie enkele feit 

zonder tenten geen 

kennisgevin 

demonstratie is g is 

dus niet voldoende 

gemeld om op to 

treden 2. _ 	. 

3.  

4.  

tenten buiten strijd 5.82 1.  

parkeerterrein APV 

2.  

, 

3.  

4.  
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A 
	gemeente Eindhoven 

Burgemeester 

Van 
Kamer 3.10 
Telefoon 
9 november 2011 

Memo 
Betreft Occupy 

Het college heeft besloten om Occupy tot en met zondag op het Clausplein to 

faciliteren. 

Stand van zaken 

Occupy verloopt rustig. Overdag ongeveer 8 personen aanwezig, 's nachts iets 
meer. Geen noemenswaardige overlast. Enkele bewoners van de Regent 
bieden zelfs douchefaciliteiten. Anderzijds: richting omwonenden is 
gecommuniceerd dat tot en met zondag Occupy mag blijven, mogelijk is 
daarom de reactie beperkt. 

Hoe verder na zondag? 

11 
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2 

Van: 

Verzonden: zaterdag 3 december 2011 7:07 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: Fw: Occupy 

Ter info. Gr 

Dit bericht is kort, maar krachtig. Verzonden via mobiele telefoon! 

Van: 
Verzonden: Saturday, December 03, 2011 03:18 AM 
Aan: ' 

Cc: 
Onderwerp: Occupy 

Lezer(s) 

Toezicht gehouden bij de happening. Korte gesprekken gevoerd met de deelnemers. 

21.00 uur waren ze volop aan het opruimen. 
23.00 uur was de hele groep weg op een uitzondering na die de laatste kliko's aan het vullen waren. 
01.00 uur. Niemand meer aanwezig en er staan nog een 6-tal gevulde kliko's met wat dozen en andere 
rotzooi.(kan in een aanhanger) 

(als het kan vandaag nog opruimen aub) 

Gesprekken gehouden op de nieuwe locatie en ze staan op de afgesproken pleats. 
De vraag kwam om bouwhekken to plaatsen want nu is het afgezet met een lintje. 

Geschat staan er nog een 15-tal personen op dit nieuwe terrein aan de stationsweg. 

Alles goed verlopen. 

■Project Overlast Verslaafden) 

P/a Begijnenhof 29 Eindhoven. 

gsm 
email 01 

email 02 
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8 	• 

Van: 

Verzonden: dinsdag 17 januari 2012 10:04 

Aan: 	BZOAfd_EHS_OPC; 

CC: 

Onderwerp: FW: Occupy demonstratie dinsdag 17-01-12 om 13:00 uur 

OPC's en 1-1-2 projectleider gemeente en adviseur burgemeester: 

NB: 
r 

	

	een bericht over schriftelijk kennis geven aan de burgemeester is vooralsnog door de politie niet ontvangen; 
nog daargelaten de in acht te nemen termijn is deze betoging dus niet gemeld? 
Niet bekend is of de demonstratie mede beoogt de besluitvorming van B&W vandaag te bainvloeden; 
dit met het oog op het aflopen van de ontheffing Stationsweg donderdag a.s. 

De relevante arikelen APV Eindhoven gaan hierbij; 

Hoofdstuk 2 Openbare orde 
Afdeling 1 Orde en veiligheid op de weg 
Paragraaf 2 Optochten en betogingen 
Artikel 2.1.2.2 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen 
1. Degene, die het voornemen heeft op een openbare plaats een betoging, een 
samenkomst tot het belijden van godsdienst of een vergadering te houden, 
moet daarvan voor de openbare aankondiging ervan en ten minste 48 uur 
voordat deze gehouden zal worden, schriftelijk kennis geven aan de 
burgemeester, met inachtneming van hetgeen in artikel 2.1.2.4, eerste lid 
hierover is bepaald. 
2. Onder openbare plaats wordt verstaan een plaats als bedoeld in artikel 1, eerste 
lid juncto tweede lid, van de Wet openbare manifestaties, te weten een plaats 
die krachtens bestemming of vast gebruik open staat voor het publiek, met 
uitzondering van een gebouw of besloten plaats als bedoeld in artikel 6, tweede 
lid, van de Grondwet. 
Artikel 2.1.2.3 Afvvijking termijn 
De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden de in artikel 2.1.2.2, eerste lid, 

van 48 uur verkorten en een mondelinge kennisgeving ontvankelijk 
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verklaren. 
Artikel 2.1.2.4 Te verstrekken gegevens 
1. Bij de kennisgeviit kan de burgemeester eari opgave verlangen van: 
a. naam en adres van degene die de betoging, samenkomst of vergadering 
houdt; 
b. het doel van de betoging, samenkomst of vergadering; 
c. de datum waarop de betoging, samenkomst of vergadering wordt gehouden 
en het tijdstip van aanvang en van beeindiging; 
d. de plaats en, voor zover van toepassing, de route en de plaats van 
beeindiging; 
e. voor zover van toepassing, de wijze van samenstelling; 
f. maatregelen die degene die de betoging, samenkomst of vergadering houdt 
zal treffen om een regelmatig verloop te bevorderen. 
2. Degene, die de kennisgeving doet, ontvangt daarvan een bewijs waarin het 
tijdstip van de kennisgeving is vermeld. 

politie Eindhoven 

Gsm: 

Tel: 

Fax: 040 233 0499 

Pr 

Bezoekadres: Begijnenhof 29, 5611 EK Eindhoven 

Postadres: 	postbus 528, 5600 AM Eindhoven 

E-mail: 

A please don't print this e-mail unless you really need to 

Van: I 
Verzonden: maandag 16 januari 2012 22:56 
Aan: 	 _ 
Onderwerp: Occupy demonstratie dinsdag 17-01-12 om 13:00 uur 

Hoi 

Werd ik vandaag voor uitgenodigd via mijn Facebook-account op Occupy-Eindhoven. Dacht dat dit 
jou wel zou interesseren: 

Beschrijving 
Beste mensen, 

Dinsdag 17 januari is de internationale demonstratiedag met als thema het bankwezen. 

We verzamelen om 13.00 uur bij het pleintje naast de Danssalon. 

Kom je ook? Heb je een spandoek, vooral meenemen! 

Groetjes Occupy Eindhoven 

https://www.facebook.com/events/307779942591311/Thotif t=event invite  
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Van: 

Verzonden: dinsdag 17 januari 2012 10:28 

Aan: 	BZO Afd EHS AL: BZO Afd EHS Netwerkers; BZO_Afd_EHS_OPC; 

Onderwerp: FW: occupy Eindhoven einde in zicht? 
	 A 

Zie strekking voorstel burgemeester aan college voor besluitvorming vandaag; 
in bewerking is nu het draaiboekje politie in het licht van dit voornemen. 

politie Eindhoven 

Gsm: 

Tel: 

Fax: 040 233 0499 

Bezoekadres: Begijnenhof 29, 5611 EK Eindhoven 

Postadres: 	postbus 528, 5600 AM Eindhoven 

E-mail: 

please don't print this e-mail unless you really need to 

Van: 
Verzonden: maandag 16 januari 2012 17:29 
Aan: 
	

A 
CC: , 
Onderwerp: occupy 

Heren, 

Occupy heeft gevraagd om verlenging van 3 weken ivm overgang naar Earthship (incl integratie van 
Theetuin Tivoli). En als dat niet kan, 1 week, waarna ze zelf vertrekken. 

Collegevoorstel voor morgen wordt dus: verlenging tot 26 januari, voor de huidige groep en 
tenten/bouwwerken. 
Mocht het college hiermee instemmen, hoeven we donderdag niet to handhaven. Wel zaterdag, indien er 
mensen bijkomen wonen. 

Ik zal morgen bij het uitreiken van het besluit foto's maken van de huidige situatie en een Iijst van 
bewoners. 

Vriendelijke groet 
	

A 

*************************************************************************** 

De disclaimer van e-mail van de gemeente Eindhoven vindt u op 
http://www.eindhoven.nl/web/show/id=432311 
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'30 

Scenario's Occupy Eindhoven 

26 januari 2012 

Van 

Kamer 3.10 

Telefoon 

24 januari 2012 

ci 

ALGEMEEN 
Ontheffing APV verleend tot en met donderdag 26 januari 2012, 12.00 uur. 

Er staan 4 caravans, 4 kleine tenten, 2 grote tenten, legertent, piramidetent, 

10-15 personen. 

Op dinsdag 24 januari is door de gemeente een besluit uitgereikt dat 

donderdag na 12.00 uur bestuursdwang wordt toegepast. 

SCENARIO'S 



( 

--- 



Perslijn tot 12.00 uur 
Tot nu toe hebben wij als gemeente altijd in goed overleg met Occupy 
Eindhoven afspraken kunnen maken. Na een constructief gesprek tussen 
Occupy en burgemeester Van Gijzel heeft Occupy zelf aangegeven dat ze naar 
een volgende fase van demonstreren willen overgaan. Tijdens dat gesprek is 
ook met Occupy afgesproken dat ze in de loop van deze week hun kampement 
gaan afbreken. We gaan er vanuit dat ze zich aan deze afspraak houden. Voor 
de zorgvuldigheid hebben wij dinsdag 24 januari een brief overhandigd aan de 
mensen van Occupy waarin wij als gemeente hebben laten weten dat de 
ontheffing voor wildkamperen donderdag 26 januari om 12.00 uur verloopt en 
dat wij verwachten dat zij dan van het terrein zullen vertrekken en het schoon 

3 n 



achterlaten. In de brief is ook aangegeven dat, als zij het terrein zelf niet 
leegruimen, wij dit zullen doen op hun kosten. 

/RA12002705 
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111; 	 gerneente Eindhoven 

Raadsnummer 11R46 23 
Inboeknummer ubstou97 
Beslisdatum B&W 29 november 2on 
Dossiernummer n.48.1o8 

Raadsvragen van het raadslid 
Occupy Eindhoven 

(VVD) inzake 

Op 15 november ontvingen wij een RIB over het Occupy protest in Eindhoven 

op het Clausplein. Met verbazing heeft de WD Eindhoven kennis genomen van 

het felt dat de ontheffing voor het protest verlengd is tot en met 29 

november. De ontheffing houdt in dat er tot en met dinsdag 29 november 

gekampeerd mag worden op het Clausplein en dat hier tevens auto's mogen 

komen te staan. 

In de RIB legt u uit dat er, gelukkig, geen klachten zijn en dat omwonenden 

geen overlast hiervan ondervinden. 

Laten wij voorop stellen dat wij het een groot goed vinden dat men mag 

demonstreren. Hoewel de WD wel vraagtekens plaatst bij het doel, is het niet 

aan ons om hierover te oordelen. Inmiddels oogt het meer als een feestje dan 

als een daadwerkelijk protest en daarom hebben wij een aantal vragen voor u. 

Gezien de actualiteit hopen wij op een spoedige beantwoording. 

1) Bent u het met ons van mening dat het naast een protest ook een 

evenement is? 

2) Bent u het met ons van mening dat in een tijd waarin organisatoren 

van evenementen meer verantwoordelijkheden en plichten krijgen, dit 

ook zou moeten gelden voor het Occupy protest? Dat houdt dus in dat 

de organisatie verantwoordelijk is voor een aantal kosten zoals het 

schoonmaken van het plein en de kosten voor de sanitaire 

voorzieningen en dat niet de Eindhovenaar hiervoor moet opdraaien? 

Graag nemen wij u mee naar de voigende situatie. Stelt u zich eens voor dat er 

een festival is op het Stadhuisplein en dat mensen hun auto dicht bij het 

terrein willen plaatsen. In dat kader roepen ze dat ze ergens tegen protesteren 

en daarom de auto's op het Begijnenhof plaatsen onder het mom van een 

protest. 



.4114/ 	
Raadsnummer 11R4623 

3) Bent u niet bang voor precedent schepping door het verlengen van 

deze ontheffing en kunt u dit nader toelichten? 

4) Wat zijn de overige criteria, naast bijvoorbeeld de overlast, waaraan 

deze verlenging van de ontheffing is getoetst? 

Alvast bedankt voor uw beantwoording. 

Met vriendelijke groet, 

Raadslid WD Eindhoven 

Antwoord van burgemeester en wethouders 

1. Nee. De definitie van een evenement is ingevolge artikel 2.2.1. van de Algemene 

Plaatselijke Verordening Eindhoven 2010 elke voor publiek toegankelijke 

verrichting van vermaak. Occupy Eindhoven is niet gericht op vermaak, maar op 

het uiten van een mening. 

2. Aangezien geen sprake is van een evenement, kan geen parallel worden 

getrokken. Door de gemeente zijn op de dag dat de ontheffing is verleend 

sanitaire voorzieningen getroffen om eventuele overlast voor 

voorbijgangers/omwonen den zoveel mogelijkte beperken. Dit gelet op 

ervaringen in andere steden (waar de voorzieningen niet zijn getroffen). 

3. Nee. Het betreft hier een demonstratie waarbij tegelijkertijd ontheffing van het 

kampeerverbod is gegeven. In uw voorbeeld is geen sprake van een 

demonstatie. Elke situatie wordt op haar merites beoordeeld. 

4. Voor het besluit tot het verlenen van een dergelijke ontheffing is onmogelijk een 

vaste, starre set van criteria op to stellen. In dit geval is in overleg met de politie 

en het stadsdeel is gezocht naar een locatie waar in het kader van een 

demonstratie tijdelijk kan worden gekampeerd. Deze locatie moest in (de buurt 

van) het centrum liggen, niet conflicteren met openbare ordebelangen (zoals 

evenementen, uitgaanspubliek, verkeersstromen), voor omwonenden zo min 

mogelijk overlast opleveren en voor Occupy veilig zijn. Uit deze locatiescan is het 

Clausplein gekomen. 

Er zijn voorwaarden aan de ontheffing voor het kamperen op het Clausplein 

verbonden: een beperkte duur (in dit geval tot en met 29 november), de 

aanwezigheid van sanitaire voorzieningen, geen muziek of geluid tussen 23.00 

uur en 07.00 uur. Ook moeten aanwijzingen van politie en gemeente worden 

opgevolgd. Dit gebeurt goed; dagelijks vindt overleg plaats met Occupy. 

Met vertegenwoordigers van omwonenden is eveneens geregeld contact. Alle 

bewoners hebben een informatiebrief ontvangen met het telefoonnummer van 

de wijkcoordinator bij het Stadsdeelteam. Met Stadstoezicht, politie en het 

2 
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Raadsnummer 11R4623 

Openbaar Ministerie zijn afspraken gemaakt over handhaving. Tegen parkeren 

van auto's op het Clausplein wordt door Stadstoezicht opgetreden. 

Inmiddels zijn echter diverse mondelinge en schriftelijke klachten ingediend 

door omwonenden en bedrijven. Vandaar dat wij hebben besloten om Occupy 

Eindhoven te verplaatsen en tijdelijk op het parkeerterrein Stationsweg te 

faciliteren. 

Eindhoven,. 

////RA11039422 



Qa4; 	gemeente Eindhoven 

Raadsnummer 11R4624 
Inboeknummer ubsto2197 
Beslisdatum B&W 29 november 2on 
Dossiernummer 11.48.108 

Raadsvragenvan het raadslid 	 (CDA) inzake Occupy 

A 
Raadsvraag van het raadslic! 	 inzake: 

RIB Occupy Eindhoven 

Geacht voorzitter, 

N.a.v. de ontstane commotie over Occupy Eindhoven en de recente 
besluiten van college BW ter zake stelt CDA fractie de volgende 
vragen: 

1. Welke garanties zijn er dat dit de laatste verlenging is van het 
initiatief Occupy Eindhoven? 

2. Zijn de afspra ken met Occupy Eindhoven zodanig dat bij de afloop 
van de laatste protest-termijn men vrijwillig en zonder dwang 
vertrekt en de locatie in goede orde achterlaat. 

3.Uw rib zegt dat omwonenden geen last hebben van Occupy 
Eindhoven. Ons is echter uit een snelle rondgang gebleken dat zowel 
omwonenden als bedrijven in de 
directe omgeving van de camping overlast hebben van Occupy 
Eindhoven. 
Welk deel van de omwonenden en welke bedrijven heeft u 
geraadpleegd? 

4. Kan er op basis van dit door het college BW toegestane 
burgerinitiatief van worden uitgegaan dat toekomstige brede 
maatschappelijke protesten op eenzelfde manier kunnen worden 
uitgedragen als Occupy Eindhoven? 

In afwachting op uw antwoord, 



Raadsnummer nR4624 

Met vriendelijke groet, 

Eindhoven, 16 november 2011 
	

A 

Antwoord van burgemeester en wethouders 

1. Geen. Wij hebben besloten om in het kader van de demonstatie tot en met 

29 november ontheffing te verlenen van het verbod om kampeermiddelen te 

plaatsen buiten daartoe aangewezen terreinen. Dit omdat Occupy voor relatief 

weinig overlast zorgt, aanwijzingen correct worden opgevolgd en de politie 

vanuit openbare ordeperspectief geen bezwaren heeft tegen tijdelijke 

verlenging. Daarbij speelt eveneens de beperkte duur van drie weken een rol. 

Inmiddels ligt de situatie anders; het belang van omwonenden is mede 

gerelateerd aan de duur van de demonstratie. Er zijn diverse mondelinge en 

schriftelijke klachten ingediend. Daarom is in overleg met de politie gezocht naar 

een andere locatie. 

2. Occupy heeft aangegeven een vreedzaam karakter na te leven. Er is een verzoek 

om een voorlopige voorziening ingediend. De uitkomst hiervan wachten wij af. 

3. Er is vanuit de politie en gemeente geregeld contact met individuele 

omwonenden en met vertegenwoordigers van het Leefbaarheidsteam 

Regentekwartier. Ook de politie heeft contacten met omwonenden en ons over 

de uitkomsten hiervan geInformeerd. Inmiddels zijn zeven klachten ingediend. 

4. Nee. ledere demonstatie wordt beoordeeld aan de hand van specifieke feiten en 

omstandigheden. Hier kan geen algemeen antwoord worden gegeven. 

Eindhoven, <Klik hier voor datum> . 

////RA11039508 
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4111k, 	gemeente Eindhoven 

Raadsnummer 11R4625 
Inboeknummer nbsto2197 
Beslisdatum B&W 29 november 2o2 
Dossiernummer rz.48.1o8 

Raadsvragenvan het raadslid 	(LPF) inzake Occupy 
	

A 

Eindhoven, 16 november 2011 

Aanvullende Raadsvragen: Occupy 

Ook de fractie van de Lust Pim Fortuyn heeft met verbazing kennis genomen 

van het bericht dat de Occupy beweging tot 29 november a.s. mag vertoeven op 

het Clausplein in Eindhoven. Omdat de gemeente Eindhoven de kosten van de 

tijdelijke sanitaire voorzieningen op het plein betaalt, maakt zij zich naar onze 

mening indirect verantwoordelijk voor het welzijn van de demonstranten. Dat is 

een riskante keuze, wetende dat in dit jaargetijde het koude weer snel kan 

toeslaan met alle gevolgen van dien. Demonstranten die met nachtvorst in een 

tentje slapen, lopen daardoor grote kans op onderkoeling. Omdat wij in de RIB 

van 15 november jl. niets hierover hebben gelezen, is dit naar onze mening 

onvoldoende aan de demonstranten kenbaar gemaakt. 

Als aanvulling op de raadsvragen van de WD over de Occupy beweging 

hebben wij de volgende vragen: 

Is de GGD betrokken bij het Occupy protest om de deelnemers voor te Iichten 

over de koude nachten in dit jaargetijde en hen daardoor te behoeden voor 

eventuele gezondheidsproblemen? 

Is het college zich ervan bewust dat door toestemming te verlenen om tot 

29 november a.s. op het Clausplein te kamperen, de sanitaire 

voorzieningen te regelen en te betalen, dat het college hierdoor het risico 

loopt dat er mogelijk meerdere personen onderkoeld raken en de 

gemeente hiervoor aansprakelijk wordt gesteld? 



Raadsnummer 11R4625 

Is het niet verstandig om gekoppeld aan het besluit de vergunning te verlengen 

tot 29 november en de sanitaire voorzieningen te verzorgen, ook meteen de 

boodschap of te geven dat de gemeente Eindhoven onder geen beding 

verantwoordelijk gesteld kan worden voor het welzijn van de Occupy 

demonstranten en dat het verblijf en de overnachtingen op het plein geheel voor 

eigen risico is? 

Fractie Lijst Pim Fortuyn 

Eindhoven, 16 november 2011 

Antwoord van burgemeester en wethouders 

1. In het kader van de demonstratie is ontheffing verleend voor nachtverblijf. 

Occupy is primair verantwoordelijk voor de wijze waarop individuele 

kampeerders zich beschermen tegen kou. Wel zullen wij bij extreme 

weersomstandigheden in overleg treden met Occupy en ons laten adviseren 

door de GGD. 

2. Zie het antwoord onder vraag 1. Bij extreme weersomstandigheden worden 

indien noodzakelijk maatregelen genomen. Omdat wij zorgvuldig handelen, 

verwachten wij niet aansprakelijk te worden gesteld. 

3. Zie het antwoord op de vragen len 2. 

Eindhoven, 

////RA11039472 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

vriidaa 2 december 2011 17:26 
• , 

FW: Lezen: INZET 2 dec. '11 INZET: Lezen 

Beste 

De rechter heeft de gemeente Eindhoven in het gelijk gesteld. Er zal dus ontruimt moeten worden. Zou jij aan het 
onderstaande verzoek van 	kunnen voldoen en hem op de hoogte stellen van de afloop. Houdt tevens rekening 
met de aanwezigheid van pers. Succes, prettige dienst en tot maandag. 

Mvg 

I Afdeling ECEI 
Begijnenhof 29, Postbus 528, 5600 AM, Eindhoven I 
T I 	 11 GSM 	 I F (040) 2330404 
E 	 I www.politie.nl  

Van: 
Verzonden: 	vrijdag 2 december 201i 15:51 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 	RE: Lezen: INZET 2 dec. '11 INZET: Lezen 

Beste 

Bedankt voor je bericht. 

Mocht het onverhoopt toch leiden tot politie-inzet / opschaling, wil ik daar graag tijdig over geInformeerd worden. 
Dan kunnen we (zo nodig) ook afstemmen met de burgemeester en persvoorlichting. 

t_aat de collega's ook rekening houden met (mogelijke) aanwezigheid van de pers, rekening houden met hun 
Jptreden, geen commentaar to geven en verwijzen naar de afdeling voorlichting van de gemeente (?) - (ik ga er van 
uit dat dit is kortgesloten tussen de gemeente en onze voorlichters) 

lk ben zoals gebruikelijk op mijn GSM . 	 bereikbaar en als deze "onbereikbaar" blijkt (wat bij mij thuis nog  
al eens voorkomt dat ik "buiten de verbindingen" raak) graag even via op mijn huistelefoonnummer 

lk wil ook graag even in kennis gesteld worden als alles "naar wens" is verlopen - geeft me een gerust weekeinde en 
ben ik op de hoogte als de burgemeester belt. 

Bij voorbaat dank, 

Met vriendelijke groeten en een prettig (en rustig) weekeinde, 

__.._ Eindhoven 
Regio Brabant Zuid-Oost 

E 1 
Bezoekadres: Begijnenhof 29, Eindhoven. 

El Postbus 528, 5600AM Eindhoven 

A 

I 

1 
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Van: 
Verzonden: 	vrijdag 2 december 2011 15:12 
Aan: 

CC: 

Onderwerp: 	Lezen: INZET 2 dec. '11 INZET: Lezen 
Urgentie: 	Hoog 

Beste collega's, 

In overleg met jullie OPC's even het navolgende: Op het Clausplein te Eindhoven houdt Occupy Eindhoven een 
demonstratie. Zij hadden een vergunning om tot 30 november 2011 op deze locatie te mogen demonstreren. Vanaf 
deze datum is een nieuwe locatie aangewezen, te weten het parkeerterrein gelegen aan de Stationsweg te Eindhoven 
t.h.v. de Effenaar. Een van de demonstranten heeft op 30 november een kort geding aangespannen tegen de 
gemeente Eindhoven met als eis op de locatie Clausplein te mogen blijven staan. Deze zitting heeft op vrijdag, 1 
december te 10.30 uur plaats gevonden. De verwachting was dat er snel recht gesproken zou worden, waarop de 
gemeente eventueel tot ontruiming over zou kunnen gaan. De verwachting, want de rechter heeft in al zijn wijsheid 
besloten de uitspraak om 16.30 uur te doen. Indien de rechter de gemeente Eindhoven in het gelijk stelt, heeft 
iurgemeester Van Gijzel besloten dat het terrein aan het Clausplein niet meer op vrijdag zal worden ontruimt. Op 
zaterdag, 2 december zal het plein voor 09.00 uur ontruimt moet zijn. Indien dit niet het geval is, gaat de gemeente -
op kosten van de demonstranten - over tot ontruiming, waarbij zij - indien nodig door de "sterke" arm worden 
ondersteund. Jullie raden het al... DE STERKE ARM ZIJN JULLIE. 

In eerste instantie zullen 	 , op de achterhand meegaan. 
Indien blijkt dat men niet voornemens is te gaan, zullen de overige collega's 	 moeten 
ondersteunen. De ontruiming door de gemeente zal op grond van bestuursdwang plaats vinden. Indien de 
demonstranten zich verzetten, waarbij er een beroep op de politie gedaan moet worden, schakelen wij over op 
Strafrecht. 

Mvg 

Afdeling ECEI 
Begijnenhof 29, Postbus 528, 5600 AM, Eindhoven I 

F (040) 2330404 
www.politie.n1 
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Van: 

Verzonden: maandag 5 december 2011 9:19 
	

A 
Aan: 

CC: 

Onderwerp: Betr.: FW: Weg met occupy demonstratie 

alien, 

hierbij de 'normal& link (andere was de mobiele site, via mijn telefoon) 

http://www.facebook.comi#Uevents/227804103955157/  
groet 

05-12-2011 8:28 >>> 

Werd ik gisteren telefonisch en via mail door 	, benaderd met 
onderstaande info. Het gaat daarbij om een groep mensen die een 
tegendemonstratie willen organiseren in de buurt van de Occupy 
verblijfplaats bij het station. 

Willen jullie (met enige spoed want het kan vandaag al aan de orde zijn) 
kijken naar risico's? 
Ik heb met 	al een principe afspraak gemaakt dat we in eerste 
instantie uitgaan van begeleiding (indien nodig) van VI-H, maar doordat 
ik niet in onderstaande links kan, is niet alle info bekend. 

Graag een snel advies over hoe to handelen 

Met vriendelijke groet, 

- 	 Eindhoven Stad I Politie Brabant Zuid-Oost _  
Postbus 528, 5600 AM EINDHOVEN I Begijnenhof 29, 5611 EK Eindhoven 
T 0900-8844 I GSM I 
E 	 I I www.politie.n1 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: I 
Verzonden: zondaq 4 december 2011 17:07 
Aan: • • 	_ 
Onderwerp: Weg met occupy demonstratie 

Initiatiefnemer is 

Op facebook: 

http://m.facebook.com/event.php?eid =227804103955157861°g =38970080&seq=50  
7824929&fbtype=4&refid =46 

Op omroepbrabant radio 

http://www.onnroepbrabant.n1/?audio/1256191033/Danny+Cordromp+over+de+teci 
endemonstratie.aspx 
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************************************************************************ 
*** 

De disclaimer van e-mail van de gemeente Eindhoven vindt u op 
http://www.eindhoven.nl/web/show/id=432311  
Dit bericht is gecontroleerd op virussen en virusvrij verzonden. 
************************************************************************ 
*** 

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

*************************************************************************** 

De disclaimer van e-mail van de gemeente Eindhoven vindt u op 
http://www.eindhoven.nl/web/show/id=432311 
Dit bericht is gecontroleerd op virussen en virusvrij verzonden. 
*************************************************************************** 
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FT: Informatieverzoek m.b.t. landelijke vergadering Occupy in Eindhoven o 21-... pagina 1 van 2 

Van: 

Verzonden: vrijdag 13 januari 2012 17:17 

Aan: 

Onderwerp: FW: Informatieverzoek m.b.t. landelijke vergadering Occupy in Eindhoven op 21-01-2012 

Bijlagen: 	rapport.doc; call for worldwide Occupy demonstration for Sunday 15th January 2012 -#15J 
» Occupy waar je ook bent!.png 

ik kan nog geen oordeel vormen, hierbij ter info stavaza. 
Tevens verzoek gedaan om dit te blijven volgen tot aan 21 januari 2012 

politie Eindhoven 

Gsm: 

Tel: 

Fax: 

Bezoekadres: Begijnenhof 29, 5611 EK Eindhoven 

Postadres: 	postbus 528, 5600 AM Eindhoven 

E-mail: 

A please don't print this e-mail unless you really need to 

Van' ,  
Verzonden: vriidaq 13 januari 2012 15:45 
Aan: 
CC 	 • 
Onderwerp: RE: Informatieverzoek m.b.t. landelijke vergadering Occupy in Eindhoven op 21-01-2012 

Collega's 

Hierbij de bevindingen mbt internetsurveillance aangaande Occupy. lk verwijs naar de inhoud. 

Er is een 2e document bijgevoegd mbt de call zoals deze op internet is gevonden. 

Met vriendelijke groet, 77 

j I RIO I Regionaal Informatieknooppunt I Politie Brabant 
Zuid-Oost 
Postbus 528, 5600 AM Eindhoven I Mathildelaan 4 5611 BL Eindhoven 
T `  

, vvvvw.politie.n1 
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FW: Informatieverzoek m.b.t. landelijke vergadering Occupy in Eindhoven op 21-... pagina 2 van 2 

(mondelijk reeds besproken mee111.1111111111101111111111.1. 

Hierbij namens de AChet verzoek geInformeerd te worden over een landelijke vergadering van de Occupy 
beweging die op 21 januari 2012 in Eindhoven zou gaan plaatsvinden, zo is gisteren naar voren gekomen in 
een gesprek van de burgemeester met drie "occupiers" van Eindhoven m.b.t. hun plannen voor de toekomst. 

• Wordt hiertoe opgeroepen? 
• Wordt hierop gereageerd? 
• Moet met de komst rekening worden gehouden? 
• Welke aantallen in mensen en spullen horen daarbij? 
• Valt op te maken of men eerder dan gepland komt? 

Het huidige verblijf aan de Stationsweg in Eindhoven, i.c. de ontheffing van het kampeerverbod loopt of op 19 
januari 2012 om 12.00 uur. De burgemeester heeft een afspraak gemaakt met de vertegenwoordigers om 
hem uiterlijk maandag 16 januari 2012 te voorzien van hun plan hoe zij als beweging hun "volgende fase" 
willen ingaan, o.a. inhoudende om op 19 januari of z.s.m. daarna zelf met opgeheven hoofd te vertrekken van 

_ de locatie. Daa_rmeeligt thans nog open of dat moment van vertrek vOOr of na de landelijke vergadering moet 
plaatsvinden. Wij als politie moeten vooralsnog rekening houden met handhaving op 19 of 20 januari 2012. 

4111111=111■11111111politie Eindhoven 

Gsm:1111111.111. 
Tel: 11111.11/1. 
Fax: 411111.1.111. 

p 

Bezoekadres: Begijnenhof 29, 5611 EK Eindhoven 
Postadres: 	postbus 528, 5600 AM Eindhoven 
E-mail: 

A please don't print this e-mail unless you really need to 
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• Politie Brabant Zuid-Oost 
• Internetsurveillance 

Informatierapport Internetsurveillance 

Rapporteur: 

Datum: 	 13-01-2012 

Onderwerp: 	Occupy 

Status: 	 Vertrouwelijk 

Ons Nr. / Kenmerk: 

Datum handeling: 

Website: 

Soort site: 
Orientatie: 
Status: 
Taal: 
Gestuurd aan: 
I P-adres: 

13-01-2012 
www.google.nl, www.studio040.n1, www.occupywaarjeookbent.nl, 
www.occupveindhoven.nl, www.twitter.com, www.facebook.com  

Actief 
Nederlands, engels 

Verzoek gekregen op internet in open bronnen te zoeken naar berichten over de landelijke vergade-
ring van de occupy beweging die op 21 januari 2012 in Eindhoven zou plaats vinden. 

lk heb voor toegang met het Internet gebruik gemaakt van het Internet Recherche Netwerk van de 
politie Gelderland Zuid. 

Via de site Google, kwam ik uit bij diverse links die verwezen naar Occupy of Occupy Eindhoven. 
Op de site www.occupyeindhoven.nl. Alhier staat vermeld dat de eerste actievergadering op maan-
dag 2 januari om 18.30 uur NAM Theetuin Tivoli) was. Verder staat vermeld dat de gewone 
vergadering gewoon doorgaat op woensdag om 19.00 uur. 

Via de site van Occupy Eindhoven op www.facebook.com zag ik dat op het profiel van1
111111111011gond :"voorproefje op feestjuh 21 januari" Ook zag ik diverse teksten over een feest op 9 
januari 2012 van de Occupy Eindhoven. 

Op de site www.studio.040.nI staat vermeld dat de Occupy Eindhoven niet tevreden zijn over de lo-
catie van hun tentekamp aan de Stationsweg te Eindhoven. 

Op de site www.occupywaarjeookbent.nl staat de volgende oproep in diverse talen: 
"Call for worldwide Occupy demonstration for Sunday 15th january 2012 #15j 
Daaronder staat de tekst: "Occupy the streets, Occupy the hearts, occupy the world! 

Informatierappoit 	 Pagina 1 van 2 

Ivm het digitaal versturen van dit document is het niet ondertekend. Mocht dit toch noodzakelijk zijn neem dan 
contact op met verbalisant(en) 	 - 



Op twitter worden de volgende hashtags gebruikt: 
#15j 
#globalrevolution 
#occupy 

Op facebook.com/events staat dat dit zondag tussen 13.00 uur en maandag 0.00 uur zal gaan ge-
beuren. 

Als bijlagetoege-
voegd: 

Eindhoven 
	

Datum: 	17 januari 2012 

Informatierapport 	 Pagina 2 van 2 

Ivm het digitaal versturen van dit document is het niet ondertekend. Mocht dit toch noodzakelijk zijn neem dan 
contact op met verbalisanken) 
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amompossimm■1111111 
Van: 	 /MaIIIMNalialiMPIEN81.11. 
Verzonden: 	 vrijdag 2 december 2011 10:58 

Aan: 	 01111111111111111Pilli 
CC: 

A 

Onderwerp: 
	 Advies mbt alternatieve locaties Occupy 

Bijlagen: 
	 RE: Occupy; Occupy; RA11040346.doc; info aan BM over Stationsweg (2).doc 

RE Occupy 	Occupy 

411111.1111111=1. 
eINNIMINIIIIMpolitie Eindhoven 

Gsm:1111111.1 
Tel: 
Fax: 4/11111.11111110  

Bezoekadres: Begijnenhof 29, 5611 EK Eindhoven 
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gemeente Eindhoven 

Openbare Orde & Veiligheid 

Behandeld door 40■111 
Inboeknummer 

28 november 2011 

Adviesnota Occupy Eindhoven 

Inleiding 
Op 4 november 2011 heeft het college Occupy Eindhoven tot en met zondag 13 
november 2011 ontheffing verleend van artikel 5.8.2. APV voor het plaatsen 
van tenten op het Clausplein. Op 15 november is de termijn verlengd tot en 
met 29 november. 

Occupy Eindhoven verloopt relatief rustig. Er zijn ongeveer tien tot vijftien 
personen permanent aanwezig en vijftien tenten. Door 
bezoekers/sympathisanten loopt de groep op drukke momenten op tot 
ongeveer 40 personen. Met Occupy Eindhoven vindt geregeld overleg plaats, 
men reageert goed op aanwijzingen van gemeente/politie. De politie heeft 
aangegeven dat vanuit openbare orde perspectief geen bezwaar bestaat tegen 
de huidige locatie. Omwonenden en winkeliers vinden beperkt overlast. 
Doordat de betoging Langer duurt, wordt de impact voor omwonenden groter. 
Voorgesteld wordt Occupy te verplaatsen naar het grasveld tegenover het Van 
Abbemuseum (hoek Wal-Bilderdijklaan). 

Bestuurlijk kader: 

wettelijke taak en onvermijdelijk. 

Voorstel 

1) Tijdelijke ontheffing ex artikel 5.8.2, derde lid, van de APV, aan Occupy 
Eindhoven te verlenen voor recreatief nachtverblijf buiten aangewezen 
kampeerterreinen onder de volgende voorwaarden: 
• alleen op grasveld tegenover het Van Abbemuseum (hoek Wal-

Bilderdijklaan); 
• uiterlijk tot en met dinsdag 11 januari 2012; 
• sanitaire voorzieningen zijn geplaatst en de kosten hiervan worden 

gedeeld; 
• tussen 23.00 uur en 07.00 uur geen muziek of luid geluid (rust voor 

omwonenden); 



A 
	

Inboeknummer 

• aanwijzingen van gemeente, politie en brandweer worden opgevolgd 
(b.v. precieze locatie tenten, bepaalde doorgangen vrijlaten, 
geluidsoverlast); 

• geen openbaar alcohol- en drugsgebruik; 
• voor zover onderdeel van een betoging. 

2) de raad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
3) de raadsvragen van CDA, WD en LPF te beantwoorden conform 

conceptantwoorden. 

Argumenten 

1.1 Belangen omwonenden Clausplein wegen zwaarder door de duur van de 

ontheffing 

Er zijn tot nu toe enkele klachten bij de gemeente ingediend door 
omwonenden/ondernemers: met betrekking geluidsoverlast -met name in 
combinatie met uitgaanspubliek-, het aanzien van het plein, overlast van 
vuurkorven, en de vraag waarom de gemeente Occupy faciliteert. 

De overlast voor omwonenden is acceptabel -blijkt ook uit advies van de 
politie-, maar de belangen van omwonenden gaan zwaarder wegen indien het 
kamperen Langer duurt. Daarom is in overleg met de politie en Occupy gezocht 

naar een andere locatie. 

1.2 in overleg met de politie wordt een andere locatie voorgesteld 

Net recht om te mogen demonstreren weegt zwaar; het is een grondrecht. Een 
nieuwe locatie waar kan worden gekampeerd moet voldoen aan een aantal 
uitgangspunten: in (de buurt van) het centrum, zo min mogelijk overlast voor 
omwonenden, zo min mogelijk knelpunten met 
uitgaanspubliek/overlastgevende dak- en thuislozen, de veiligheid van de 
deelnemers van Occupy moet zijn gewaarborgd, geen locatie waar 
evenementen staan gepland of andere (bouw)activiteiten plaatsvinden. 

Op grond van deze criteria is het grasveld tegenover het Van Abbemuseum 
(hoek Wal-Bilderdijklaan) als meest geschikte tijdelijke locatie beoordeeld. 
Deze locatie voldoet aan voormelde criteria. Bewoners van Groot Paradijs 
slapen aan de zijde van het Stadskantoor. 

1.3. Begin januari wordt wederom beoordeeld of ontheffing wordt verleend. 

Occupy verzoekt om te mogen kamperen tot halverwege volgend jaar. Dit is 
onwenselijk; periodiek moet een afweging van alle belangen worden gemaakt. 

Personele consequenties 

geen 
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Kosten 

De gemeente plaatst sanitaire voorzieningen om een ordentelijk verloop to 
faciliteren. De kosten worden door gemeente en demonstranten gedeeld. De 
kosten voor de gemeente worden uit het reguliere werkbudget Sector 
Veiligheid betaald. 

Communicatie 

b Raadsinformatiebrief 
b Wijkinfo omwonenden Clausplein (plus persoonlijk (telefonisch) contact 

met vertegenwoordigers omwonenden Clausplein door wijkcoordinator) 
b Wijkinfo omwonenden nieuwe locatie (plus persoonlijk (telefonische 

contact met vertegenwoordigers omwonenden nieuwe locatie door 
wijkcotirdinator) 

b Pro-actief informeren lokale media door Sector Communicatie 
b Reactief persvragen beantwoorden door Sector Communicatie 

Evaluatie 

Wekelijkse afstemming met de burgemeester over de voortgang. 

sectorhoofd 

Paraaf: 

M/RA11040346 
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• Eindhoven Centrum 
netwerkinspecteurs 

Adres Begijnenhof 29 
5611 EK Eindhoven 

Postadres Postbus 528 
5600AM Eindhoven 

Telefoon 0900-8844 
Fax 040-2330499 

Behandeld door 
Directe nummer 41111111111.111. 

E-mail 

PiLITIE 
• Brabant Zuid-Oost 

pr 
	• Burgemeester Eindhoven 

Onderwerp Veiligheidssituatie Occupy Stationsweg 
Datum 1 december 2011 

Blad 1 van 2 

> Geachte heer Van Gijzel 

• In antwoord op uw verzoek om nadere informatie omtrent de veiligheidssituatie aan de 
Stationsweg to Eindhoven, in het bijzonder de locatie in het B&W besluit van 29 november 
2011, waarin u de Occupy beweging Eindhoven in het kader van hun demonstratie ontheffing 
verleent van het kampeerverbod van de APV Eindhoven, onder voorwaarden, bericht ik u het 
volgende. 



• Eindhoven Centrum 
netwerkinspecteurs 

Datum 1 december 2011 
Blad 2 van 2 

P*LITIE 

6+G 

De locatie Stationsweg, als bestemde plek waar de Occupy beweging mag verblijven tot 22 
december 2011, wordt als wijkaandachtspunt binnen het reguliere toezicht van politie en 
Stadstoezicht opgenomen. 

Hoogachtend, 

11111111■1 	A 

r 

• 



r4p gemeente Eindhoven 

Raadsnummer 11R4622 
Inboeknummer 	absto2197 

Dossiernummer 1I.48.108 

29 november 2orE 

Ra ads informatiebrief 

Betreft verplaatsing Occupy. 

Inleiding 

Actueel maatschappelijk onderwerp. 

Op 4 november 2011 heeft het college Occupy Eindhoven tot en met zondag 13 

november 2011 ontheffing verleend van artikel 5.8.2. APV voor het plaatsen van 

tenten op het Clausplein. Op 15 november is de termijn verlengd tot en met 29 

november. 

Occupy Eindhoven verliep tot nu toe relatief rustig. Er zijn ongeveer tien tot vijftien 

personen permanent aanwezig en vijftien tenten. Door 

bezoekers/sympathisanten loopt de groep op drukke momenten op tot ongeveer 40 

personen. Met Occupy Eindhoven vindt geregeld overleg plaats, men reageert goed 

op aanwijzingen van gemeente/politie. Doordat de betoging langer duurt, wordt de 

impact voor omwonenden echter groter. Er zijn inmiddels diverse mondelinge en 

schriftelijke klachten ingediend door omwonenden en bedrijven. Daarom hebben wij 

besloten om Occupy Eindhoven te verplaatsen naar het parkeerterrein Stationsweg 

(tegenover de Effenaar). 

Besluit van college van burgemeester en wethouders 

1) Tijdelijke ontheffing ex artikel 5.8.2, derde lid, van de APV, aan Occupy 

Eindhoven te verlenen voor recreatief nachtverblijf buiten aangewezen 

kampeerterreinen onder de volgende voorwaarden: 

• alleen op het aangewezen gedeelte van het parkeerterrein Stationsweg 

(tegenover de Effenaar); 

• uiterlijk tot en met donderdag twaalf uur (12.00 uur) 22 december 2011; 

• sanitaire voorzieningen zijn geplaatst; 

• tussen 23.00 uur en 07.00 uur geen muziek of luid geluid (rust voor 

omwonenden); 

• aanwijzingen van gemeente, politie en brandweer worden opgevolgd (b.v. 

precieze locatie tenten, bepaalde doorgangen vrijlaten, geluidsoverlast); 

• geen openbaar alcohol- en drugsgebruik; 

• voor zover onderdeel van een betoging. 



Raadsnummer 11R4622 

Argumenten/kanttekeningen 

1.1 Belangen omwonenden Clausplein wegen zwaarder door de duur van de 

ontheffing 

Er zijn tot nu toe diverse mondelinge en schriftelijke klachten bij de gemeente 

ingediend door omwonenden/ondernemers: het aanzien van het plein, overlast van 

vuurkorven, de vraag waarom de gemeente Occupy faciliteert en diverse vormen van 

geluidsoverlast. Het is geen optie meer om Occupy op deze locatie te handhaven. 

Daarom is in overleg met de politie gezocht naar een andere locatie. 

1.2 In overleg met de politie wordt een andere locatie voorgesteld 

Het recht om te mogen demonstreren weegt zwaar; het is een grondrecht. Een 

nieuwe locatie waar kan worden gekampeerd moet voldoen aan een aantal 

uitgangspunten: in (de buurt van) het centrum, zo min mogelijk overlast voor 

omwonenden, zo min mogelijk knelpunten met uitgaanspubliek/overlastgevende 

dak- en thuislozen, geen locatie waar evenementen staan gepland of andere 

(bouw)activiteiten plaatsvinden. Op grond van deze criteria is het parkeerterrein 

tegenover de Effenaar als geschikte tijdelijke locatie beoordeeld (grasveld aan De 

Dommel). 

Uiteraard moet de veiligheid van de deelnemers van Occupy Eindhoven zijn 

gegarandeerd. Wij verplaatsen deelnemers niet naar een onveilige locatie. De politie 

heeft vooraf uitdrukkelijk positief geadviseerd. Deze locatie levert minder problemen 

op met uitgaanspubliek dan het Clausplein. De aanwezige drank- en 

drugsverslaafden zoeken geen gezelschap van andere personen. De politie en het 

Domushuis geven uitdrukkelijk aan dat deze doelgroepen zich niet gaan vermengen 

en daarom een andere locatie zullen zoeken. Met betrekking tot het spoor voldoet de 

locatie ook aan de normen inzake externe veiligheid. 

Aanvullend wordt de locatie extra meegenomen bij reguliere controles van de 

gemeente en Stadstoezicht. De locatie is dan ook veilig. 

1.3. Geen ontheffing tot media volgend jaar 

Occupy verzoekt om te mogen kamperen tot halverwege volgend jaar. Dit is 

onwenselijk; periodiek moet een afweging van alle belangen worden gemaakt. 

Kosten en dekking 

De gemeente plaatst sanitaire voorzieningen om een ordentelijk verloop te 

faciliteren. De kosten voor de gemeente worden uit het reguliere werkbudget Sector 

Veiligheid betaald. 

Ter inzage gelegde stukken 

Geen 
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Vertrouwelijk 

Occupy Eindhoven 
>>> Op weg naar een volgende face >>> 

(foto: Occupy Amsterdam 2011) 

Draalboek Pottle- 
Um 26 januari ,2012 

De inhoud van dit document is confidentieel en leent zich niet voor enige vorm van openbaarmaking 
op grond van het felt dat dit document bestemd is voor intern beraad binnen overheidsorganen, belast 
met de opsporing en vervolging van strafbare feiten, zoals bedoeld in artikel 9 onder c van de Wet 
Openbaarheid van Bestuur. 

Tevens weegt het belang van het verstrekken van informatie uit de inhoud van dit document niet op 
tegen het in artikel 10 lid 2 van de Wet Openbaarheid van Bestuur vermelde belang van opsporing en 
vervolging van strafbare feiten, aangezien dit document in zijn geheel betrekking heeft op de 
mogelijke beperkingen en organisatorische opzet van een bepaalde methode van opsporen van 
strafbare feiten en tevens overwegingen bevat betreffende bepaalde aspecten van de vervolging van 
aldus opgespoorde strafbare feiten. 

Artikel 7 lid 1 en 2 WPG (geheimhoudingsplicht) zijn expliciet van toepassing op dit document. 

Operationeel draaiboek demonstratie "Occupy Eindhoven" Versie 23-01-12 
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Vertrouwelijk 

1. TOESTAND 

1.1 Maatschappelijke situatie 

Mondiaal is een "Occupy" protestbeweging op gang gekomen in 2011. Ook in Nederland is in een 
aantal steden sprake (of inmiddels geweest) van een "bezetting" van meer of minder vooraanstaande 
locaties door de beweging, met tenten, caravans en voertuigen. Ook Eindhoven is "bezet". 

1.2 Orientatie en achtergrond 

1.2.1 Doelen 

De doelen van de beweging zijn niet eenduidig. Opmerkelijk is dat mensen van verschillende politieke 
stromingen en gezindten zich tot deze beweging aangetrokken voelen. De demonstranten protesteren 
tegen de hebzucht van Wall Street en andere grote financiele instellingen. De hebzucht in de 
financiele sector beschouwen zij als een van de belangrijkste oorzaken van de financiele crisis waarin 
de wereld sinds 2008 terecht is gekomen. De Occupy beweging wordt gevoed door een sterk gevoel 
van onbehagen over de bestaande economische ongelijkheid in Amerika en elders, de afbraak van 
sociale en economische verworvenheden en de (vermeende) onzichtbare macht van het 
multinationale bedrijfsleven over de politieke besluitvorming die in toenemende mate ook als een 
bedreiging voor de democratie wordt beschouwd. We are the 99% is een veel gebruikte leus waarmee 
de demonstranten de economische ongelijkheid tussen de rijkste 1% van de V.S en de resterende 
99% bekritiseren. 

1.2.2 Werkwijze 

De beweging organiseert betogingen en (doorlopende) bezettingsacties van publiekelijk toegankelijke 
plaatsen. Toespraken worden door het publiek luid herhaald om deze voor een ieder verstaanbaar te 
maken. Deze methode wordt de people's microphone genoemd. In het bezette gebied werden 
mediacentra ingericht met internetverbinding. 

1.3 Feitelijke situatie 

In Eindhoven volgde, na een aangekondigde startdemonstratie op 5 november 2011 op het 18 
Septemberplein, de bezetting van het Clausplein tot 3 december 2011, waarvoor het College van 
B&W ontheffing verleende van het kampeerverbod conform APV. 
Vanaf 3 december 2011 werd Occupy gefaciliteerd met een ontheffing voor een gedeelte van de 
parkeerplaats aan de Stationsweg, langs de Dommel, tegenover de Effenaar, eindigend op donderdag 
19 januari 2012 om 12.00 uur. 
Met het oog op een geplande landelijke bijeenkomst van Occupy in Eindhoven op zaterdag 21 januari 
2012 werd de ontheffing met een week verlengd, tot donderdagmiddag 26 januari 2012 om 12.00 uur, 
onder uitdrukkelijke voorwaarden: 

• Geen uitbreiding van de huidige bezetting; vier caravans, vier koepeltentjes, twee grotere 
tenten, een legertent en een piramidetent 

• Vrijwillig vertrek op of v6Or 26 januari 2012, zonder de toepassing dus van bestuursdwang 
Occupy Eindhoven heeft aangegeven zich inmiddels te beraden over het gaan naar een volgende 
fase in de protestbeweging; de gedachten gaan daarbij uit naar het oprichten van een duurzame 
woonvorm, een "ecodorp", ook wel "earthship" genoemd, waarbij ook gedacht wordt aan het opvangen 
of onderdak bieden aan daklozen of kanslozen. Deze doelgroep krijgt ook nu al op de huidige locatie 
een warm onthaal. 
De uitnodiging voor de Iandelijk bijeenkomst van Occupy ging er pas daags voor de demonstratie uit 
via Facebook uit. 
Inmiddels (vrijdag 20 januari 2012 om 15.00 uur) reageerden 23 mensen met "ja" en 7 personen met 
"misschien". 
Het programma voor de bijeenkomst gaat als bijlage bij dit draaiboek. De dag zal in het teken staan 
van bezinning op de toekomst van de beweging, met een uurtje demonstreren in de binnenstad, 
gevolgd door gezamenlijk koken en eten. Een feestje na de maaltijd valt niet uit te sluiten. 
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Vertrouwelijk 

1.4 Dreiginginschatting (door RIO) 

1,5 

1_6 

1.7 Specifieke Beleidsuitgangspunten 

o ontheffing APV tot en met donderdag 26 januari 2012, voorwaarden: 
o alleen voor thans aanwezige personen en kampeermiddelen, 
o tussen 23.00 en 07.00 uur geen muzieldoverlast. 
o Vrijwillig vertrek zonder bestuursdwang op 26 januari 2012 

1.8 Betrokken groeperingen, aantallen en samenstelling deelnemers 

Een voorlopige inschatting is dat er sprake zal zijn van een dertig- of veertigtal deelnemers. De 
doelgroep is divers van samenstelling. Er worden vooralsnog geen radicale elementen verwacht. 
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Vertrouwelijk 

1.9 Bejegeningprofiel / Tolerantiegrenzen 

1.9.1 Algemeen 

Het politieoptreden kenmerkt zich door een zorgvuldige afweging van de mate van inbreuk op de 
rechtsorde en de consequenties van het optreden hiertegen. 
Het streven is gericht op een doortastend correct optreden zonder onnodige opschudding te 
veroorzaken. 
Het politieoptreden is de-escalerend en zonder enige vorm van provocatie. 
Geweld client — als altijd — proportioned en subsidiair te worden toegepast, waarbij rekening dient te 
worden gehouden met de samenstelling van de groepen betrokkenen. 
De steiregel van Eindhoven is "Vriendelijk Doch Streng". 

1.9.2 Specifiek (scenario's) 

Voor wat betreft de landelijke bijeenkomst en demonstratie is het samenscholingsverbod van artikel 
2.1.1.1 is NIET van toepassing aangezien hier immers sprake is van een betoging als bedoeld in de 
Wet Openbare Manifestaties. 
Van deze demonstratie is bovendien tijdig mondeling kennis gegeven in een gesprek met de 
burgemeester op woensdag 11 januari 2012 (APV artikel 2.1.2.2. e.v.) . 
De gemeente heeft enkele scenario's beschreven in relatie tot het B&W besluit en deze afgestemd 
met politie, OM, GBO en VTH. 
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Vertrouwelijk 

1.9.3 Hulpverleners 

Met inachtneming van geformuleerd beleid treedt de politie streng op: 
o Tegen personen die geweld aanwenden tegen personen en/of goederen van hulpverlenende 

instanties; 
o Tegen personen die werkzaamheden van hulpverlenende instanties belemmeren, verhinderen of 

verijdelen. 

1.9.4 Overtreding geluidsnormen 

Ter competentie van de afdeling Toezicht & Handhaving gemeente Eindhoven, indien nodig to 
ondersteunen met behuip van de sterke arm. 

1.10 Organisatie 

1.10.1 Algemeen 

De gemeente Eindhoven, in de persoon van de 1-1-2 projectleider, bijgestaan door een eenheid van 
Stadstoezicht, is leading in het volgen van het gedrag op en om het tentenkamp aan de Stationsweg, 
met name v.w.b. een eventuele uitbreiding van dat kamp. 
De staande organisatie (GPZ, OVD, DH2) is beschikbaar als sterke arm indien daarom verzocht wordt 
door de gemeente. 

1.10.2 Locatie Taakcommandant 

Ingeval van opschaling: uitgangspositie is het afdelingsbureau Eindhoven Stad, Begijnenhof 29, 
Eindhoven. 

1.10.3 Hoofdtaken OVD of Taakcommandant 

1.10.4 Samenwerking met andere partners 

Afstemming en coordinatie van werkzaamheden met andere (niet politiele) diensten of bedrijven 
geschiedt doo 

1.11 Eenheden onder Taakcommandant 

1.11.1 Politie eenheden tijdens de demonstratie: 

GPZ, DH2, OVD 

1.11.2 Niet politiele ondersteuning: 

Gemeente Eindhoven: 1-1-2 projectleider afdeling veiligheid 
Bureau Stadstoezicht 

• Zaterdaglipletussen 10.00 en 18.00 uur 

Indien nodig: 
Cameratoezicht vanuit de RTR (Regionale Toezicht Ruimte) 

S 

7 
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Vertrouwelijk 

1.11.3 Model opschaling politie 

B 

2 OPIDRACHT 

2.1 Algemeen 

22 -Salt- 61F3s"L°1-1  
Vooralsnog 	(Toezicht in de openbare ruimte in het kader van de openbare orde en veiligheid, op 
de locaties: 

• Binnenstad Eindhoven, alwaar de demonstratie een aanvang neemt 
• Stationsweg, waarvoor ontheffing tot kamperen is gegeven 

Ontwikkelingen worden doorgegeven aan 
111111111111111111Werkzaamheden worden zo veel mogelijk in het veld afgestemd met Stadstoezicht). 

2.3 Afspraken met Ketenpartners 

Met de ketenpartners zijn de volgende afspraken gemaakt 

2.3.1 1-1-2 projectleider 
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Vertrouwelijk 

3 UITVOERING 

In dienst ale HOVJ op zaterdag en zondag °verde...Ma 
	

A 

4 BEVELVOERING VERBINDINGEN 

4.1 Registratie bijzonderheden 

Door of onder verantwoordelijkheid van de OVD of Taakcommandant worden de bijzonderheden 
vastgelegd binnen het geautomatiseerd BVH systeem van de politie Brabant Zuid Oost. 

4.2 Verbindingsmiddelen 

4.2.1 Verbindingsschema 

(door de OVD of Taakcommandant to bepalen in overleg met de meldkamer) 

4.2.2 Telefoonlijst 

A 
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Vertrouwelijk 

Bijlage: 

5 	#ONLIAleanns 3 EIINDHOVEN PROGRAMA EYPIAMINPeszextuetuRi19,2012 

Derde landelijke Occupy-bijeenkomst in Eindhoven 

Geachte medeoccupanten 

Jullie zijn a.s. zaterdag 21 januari 2012, van harte welkom op de eerste landelijke occupybijeenkomst in Eindhoven die gericht 
is op acties. 

Aanvang: 13.00 uur Einde : 18.00 uur. 

Als vervolg op de eerdere meetings in Utrecht en Den Haag is het dit keer de beurt aan Eindhoven om pleats te bieden aan de 
#ONL meeting. 

http://www.facebook.com/crouns/occuoveindhoven/ 

Lokatie 

Occupy Eindhoven - Stationsweg 

Programma 

12.00 uur 

Verwelkoming met koffie en thee in ons tentenkamp aan de Stationsweg, enkele minuten lopen van station Eindhoven (uitgang 
centrum, links af, 250 meter) 

13.00 uur 

Na een kort welkomstwoord willen we ruimte geven voor presentatie van die aanwezige groepen en occupiers, wij dachten aan 
max. 5 minuten per locatie en 1/2 minuut per occupier Op deze manier hopen we inzicht te krijgen in wat er landelijk binnen 
Occupy leeft. 

14.00 uur 

Na deze presentaties willen we enkele thema's toelichten waarover verder gediscussieerd kan worden om tot verdieping te 
komen. 

Occupy Eindhoven denkt aan: 

* de beeltenis van een idealere maatschappij - Hans 
* duurzame en ecologische plannen - Stephan 
* Wake-up festival, 10 daagse - Cindy zoekt nog vervanger 
* ludiekere acties - Ellen 
* media (Utrecht) 
* mogelijkheden om negatieve uitstraling van kampen positief te benutten 

Aanvullingen zijn van harte welkom. 

16.00 uur 

Gezamelijke korte vrolijke acties in het naburige centrum: 

Megafoons, muziekinstrumenten (vooral gitaren) e.d. zijn hierbij van harte welkom. 

17.00 uur 

Kijken naar de toekomst: landelijke actiedagen. 

18.00 uur 

Samen koken - Eten 

We hopen dat iedereen lets eetbaars mee kan nemen. Denk hierbij aan een stuk fruit, groente of wat dan ook dan maken we er 
samen iets lekkers van. 

We hopen dat dit programma je inspireert om er zaterdag een mooie dag van te maken 

Occupy Eindhoven 
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Vertrouwelijk 

Bijlage: 

Landelijke bijeenkomst Occupy zaterdag 

ALGEMEEN  
Risico-inschatting 

Opetatidneel draaiboek demonstratie "Occupy Eindhoven" 	 Versie 23-01-12 



CC: 

Onderwerp: FW: Stavaza Occupy 21- =2012 omstreeks 12.00 uur 

Bijlagen: 	Deelnemers.pdf 

LS 
verwachte opkomst doorgegeven aan 1-1-2 
Stadstoezichte111111111111M1Inmidddels 
verdubbelen. 

die dit communiceert met OC 
al mensen aanwezig en dat zou dus nog kunnen 

politie Eindhoven 

pagina 1 van 1 

t 

Van: 

Verzonden: zaterdag 21 januari 2012 12:30 

Aan: 

Mede ivm verwachte opkomst en waarschijnlijk van 	e de weersomstandigheden wordt waargenomen door 
stadstoezicht dat men het dak van de legertent enigszi heeft uitgebreid met zeil. Wordt vooraisnog niet 
tegen opgetreden 

Gsm:41.1111/.. 

Tel: 4.111.1.11. 
Fax: allIMMID 

Bezoekadres: Begijnenhof 29, 5611 EK Eindhoven 
Postadres: 	postbus 528, 5600 AM Eindhoven 
E-mail: 

please don't print this e-mail unless you really need to 

Van: 
Verzonden: zaterdag 21 januari 2012 0:00 

Onderwerp: Occupy 

Hall 

Op dit moment (23:59 uur) geven 34 mensen aan dat ze komen en 12 mensen komen misschien. 

Groeten, 
IMO 



Deelnemers (34) 

Occupy Eindhoven (organisator) 

Misschien (12) 

• 

• 

• 

• 

• 

Uitgenodiad (2.530) 

Exporteren • Delen • Rapporteren  
Landelijke Actievergadering Eindhoven 
Openbaar evenement • Door Occupy Eindhoven 
Evenementen  
Gaat niet 
Alles weergeven  

• 

o Wanneer 

zaterdag 

o Tikl 

12:00 tot 18:00 

Beste mede-Occupiers, 
Beschriiving 

Jullie zijn a.s. zaterdag van harte welkom op de eerste landelijke 



occupybijeenkomst in Eindhoven die gericht is op acties. 

12.00 uur 
...Lees verder 

Stationsweg 
Kaart bekijken • Routebeschrijving 

• Delen: 
• Bericht 
• Link 
• Foto 
• Video 
• 

X 

• 

A 1110111116  
Ik wil er graag bij zijn, maar ik meet werken, sorry :( 

Vind ik leuk • • 10 uur geleden 

• 

Occupy Ellen 

DIT EVENEMENT IS ALLEEN VOOR ACTIEVE OCCUPIERS, en niet voor mensen die even op de koffie willen komen, elke 
stud moet ongeveer evenveel afgevaardigden hebben. Zie htto://www.oceunveindhoven.n1/?p=974timore-974 

landelijke bijeenkomst in Eindhoven 21-1-'12 I Occupy Eindhoven 

www.occupyeindhoven.nl  

Occupy Eindhoven - En nog een WordPress site 

Vind ik leuk • • Delen • 12 uur geleden  

0 

 

A vindt dit leuk. 

j 



41E1=11 
welke andere Occupy's komen er ? 

Vind ik leuk • 12 uur geleden 

)61 

( 

• 

4WD 
ik heb bezoekregeling met mijn kindjes die gaan toch voor sorry lieve mensen sta wel achter jullie 

Vind ik leuk • • 12 uur geleden 

• 

411.11110 

meet werken . Sorry 

Vind ik leuk • • 12 uur geleden 

• 

gfeen tijd 

Vind ik leuk • • 13 uur geleden 

• 

Solidarity from Egypt! I am with you, my friends! 

Vind ik leuk • • 19 uur geleden 

0 
2 ersonen vinden dit leuk. 

0 

[Th. 



txxlVoiCres 
EIMATF.  

Declaration Revelations  

https://ww w.fa cebook.com/p rofi le.ah D?id=100003056978824&sk=photos 

Declaration Revelations 

Vind ik leuk • Delen • 19 uur geleden 

0111111=1" 
I am there in spirit brothers and sisters. 

Vind ik leuk • 20 uur geleden 

0 
o  	 indt dit leuk. 

Salen-Ga Tangent Theorem 
PLEASE COPY/PASTE/POST THIS VIDEO IMMEDIATELY OR OUR FREEDOM AND RIGHT OF EXPRESSION WITT  
BE LOST. FIGHT THE ELITE GLOBALIST 1% PLANS TO DESTROY THE FREEDOM OF EXPRESSION. 

Singing A Song To Express Yourself Could Get You 5 Years Prison.. Self Expression 
[ www.voutube.com/watch?feature=plaver embedded&v=0fXtDLePAos 
...Lees verder 

U 	 1.) 



Singing A Song To Express Yourself Could Get You 5 Years Prison.. Self 
Expression  

www.youtube.com 

mirrored from redrik09 on Jan 15, 2012 https://www.youtube.com/user/redrik09 When 
you sing a copyright song to express your feelings ..you could end up behin... 

Vind ik leuk • • Delen • 21 uur geleden 

0 
indt dit leuk. 

=Ma 
I AM CO-MANAGING THE NEW MINUTE MAN PATRIOT MILITIA, TERRAIN TRAINING. THANK YOU FOR THE 
INVITE. 

Vind ik leuk • • 21 uur geleden 

0 

 

indt dit leuk. 

• 

 

   



=MS 

Kunnen we elle reiskosten optellen en delen? Naar Den Haag heeft het me 25 euro gekost. Voor de Hagenezen was een een 
wandeling van een dik half uur. Ms we bij landelijke dagen de reiskosten optellen en delen door het aantal deelnemers, kan 
iedereen altijd aanwezig zijn. 
Nu is het voor mij een makkie van 40 km. Willen jullie deze post svp nastureren aan ieder die uitgenodigd is? Groetjes, Ali. 
Ik kom. 

Vind ik leuk • • 21 uur geleden 

Can't be there but wish y'all a lotta success ! ;) 

Vind ik leuk • • 21 uur geleden 

4 

Ik kan die dag gewoon niet omdat die zaterdag voor mijn vrouw gereserveerd is. Bovendien zie ik iedereen in Ede weer, kort 
daarna. 

Vind ik leuk • • 22 uur geleden 

• 0..,!'4"," 

I live in the USA ... sorry! 

Vind ik leuk • • 23 uur geleden 

• 

• 

• 

41111111111/ 

to far away 

Vind ik leuk • • 23 uur geleden 



           

              

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

maandag 23 januari 2012 12:07 

      

              

              

CC: 
Onderwerp: FW: Landelijke occupy meeting 

       

Terugkoppeling van 1-1-2 projectleider gemeente 

41111.11111111111, 
politie Eindhoven 

Gsm: 
Tel: 
Fax: 

Bezoekadres: Begijnenhof 29, 5611 EK Eindhoven 
Postadres: 	postbus 528, 5600 AM Eindhoven 
E-mail: 

P please don't print this e-mail unless you really need to 

Van: Oorspronkelijk bericht 
	

i1 
Verzonden: zondag 22 januari 2012 22:19 
Aan: 

Onderwerp: Landelijke occupy meeting 

Hallo alien, 

Alles rustig verlopen zaterdag. Een man of 35 aanwezig, waarvan 
(schatting) een man of 20 uit het land. Ben er rond 13.00 geweest, even praatje 
gemaakt. Allemaal heel gemoedelijk, geen extra tentjes, alleen legertent wat 
uitgebouwd met zeil. 2 cameraploegen aanwezig, pownews ook geweest, maar zijn niet te 
Toord gestaan. 

Rond half 5 nog even teruggeweest, geen demonstratie in de stad kunnen waarnemen. 
Vermoedelijk heeft men de regen niet willen trotseren (studio040 meldt dat passanten 
bij het station hartenwensen op vellen papier konden schrijven, onduidelijk is wanneer 
dat was). 

Ook 's nachts - op de terugweg v.e. kwekerij was alles rustig. 

Politie: geen incidenten. Stadstoezicht: geen incidenten. 

Morgen gaan Neos/novadic/politie nog langs om te kijken of er daklozen in een traject 
geholpen kunnen worden. 

Groet 

I) *************************************************************************** 

De disclaimer van e-mail van de gemeente Eindhoven vindt u op 
http://www.eindhoven.nl/web/show/id=432311 
Dit bericht is gecontroleerd op virussen en virusvrij verzonden. 
*************************************************************************** 

) 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 

Onderwerp: 

Bijlagen: 

OINIMNIIIIII.M11.11111111•1111111. 
maandag 23 januari 2012 15:06 

Draai oek Politie Occupy Eindhoven 26-01-2012 definitief.doc 

Draaiboek Politie Occupy Eindhoven 26-01-2012 definitief.doc 

Draaiboek Politie 
Occupy Eindh... 

LS 

Na een rustig weekeinde op en om het Occupy terrein aan de Stationsweg is nu echt de laatste week ingegaan. 
Zonder tegenbericht zal het geplande vrijwillig vertrek plaatsvinden op donderdag 26-1-2012, ontheffing tot 12.00 uur. 
Stadstoezicht ziet toe, onder aansturing van 1-1-2 projectleider gemeent  
De politie is beschikbaar als sterke arm voor ondersteuning bestuursdwang indien noodzakelijk. 
De politie treedt strafrechtelijk op tegen nieuwe - illegale - kampeerterreinen o.g.v. APV. 

In draaiboek zijn OPC van EHS en OVD's van 26-1-2012 vermeld. Inzet vanuit GPZ (evt. ITE/POV) en DH2. 
Een eventuele taakcommandant zal bij opschaling aangewezen worden uit de dan in dienst zijnde mensen. 

politie Eindhoven 

Gsm: 
Tel 411111.111111111. 
Fax: 4111/11101/11. 

Bezoekadres: Begijnenhof 29, 5611 EK Eindhoven 
Postadres: 	postbus 528, 5600 AM Eindhoven 
:-mail: 

, A please don't print this e-mail unless you really need to 

_L 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

zaterdaa 25 februari 2012 10:11 

CD c_ 

Onderwerp: 	 SITRAP Occupy Eindhoven zoals verzocht 

Opvolgingsmarkering: Opvolgen 
Markeringsstatus: 	Rood 

Bijlagen: occupy_22022012.doc; Aantreffen nieuw kampje Occupy Eindhoven door gemeente Best; 
Handhaving illegale camping Oirschotsedijk; Stand van zaken Occupy Eindhoven 
Oirschotsedijk nabij COA 

Nav bijzgaande vragen de volgende stand van zaken dd 25-2-201: 

occupy 22022012. 
doc (263 kB) 

• Hebben er in de afgelopen maand in uw regio nog Occupy-activiteiten plaatsgevonden en welke zijn dat? 

zie bijgaande mutatie aantreffen nieuw kampje nabij COA Eindhoven, na eerdere ontruiming kampje 
in Eindhoven Centrum 

es 
Aantreffen nieuw 
kampje Occupy... 

• Heeft uw korpsbeheerder plannen om het Occupy kamp in uw regio te ontruimen dan wel te verplaatsen? 

edig 
zie bijgaande mutatie handhavingsplan door Bestuurlijk Interventie Team Eindhoven (BITE) 

• Loopt er op dit moment een procedure inzake ontruiming van een Occupykamp? 

idem als vorige vraag; geplande ontruimingsdatum is 28 februari 2012 (van de dan nog aanwezige 
restanten) 

Handhaving illegale 
camping Oi... 

• Indien uw regiokorps in de afgelopen maand met den van bovengenoemde onderwerpen te maken heeft 
gehad willen wij het volgende van u weten: 

• Is er door actievoerders geweld gebruikt of verwacht u dat er geweld zal worden gebruikt? 

Nee, zie bijgaande mutatie stand van zaken 

• Zijn er aanhoudingen verricht? 

Nee, idem 

• Heeft u voorafgaand aan de voorbereiding voor een eventuele ontruiming behoefte aan 



operationele/bestuurlijke afstemming met andere regiokorpsen en het NCC? 

Nee, idem 

Stand van zaken 
Occupy Eindhov... 

=1111M 
politie Eindhoven 

Gsm: 
Tel: 	—1111/101111111.' 
Fax: 611111/11111M1 

Bezoekadres: Begijnenhof 29, 5611 EK Eindhoven 
Postadres: 	postbus 528, 5600 AM Eindhoven 
E-mail: 

Van: Mailbox IPOL NI 
Verzonden: woensdag 22 februari 2012.11:56 
Aan: 

1,1 

CC: 
Onderwerp: ibb DV FO 582/12 Doorgez/Refnr.2012-02-22 11:39/Regio's/Occupy 

Hierbij verzoek dit bericht door te zenden naar de RIC tbv beantwoorden van vragen. 

Geachte collega's, 

In het kader van het maken van een update inzake Occupy -activiteiten is een informatierapport opgesteld voor de 
regiokorpsen met daarin enkele vragen. De vragen zijn als bijlage hierbij gevoegd. Het NIK verzoekt de regiokorpsen 
it zo spoedig mogelijk en in ieder geval voor dinsdag 28 februari 2012 terug te koppelen aan het NIK. 

Met vriendelijke groet, 

Team Activisme&Terrorisme 

Unit Openbare Orde en Veiligheid 

Korps landelijke politiediensten 

Dienst IPOL 

Postadres: Postbus 3016, 2700 KX Zoetermeer 

Bezoekadres: Europaweg 45, 2711 EM Zoetermeer 

Telefoon: elfillalailgSM.AIMIIMIll 

E-mail:  

0 

2 



Aan dit bericht en/of deze bijlage(n) kunnen geen rechten worden ontleend. Belangrijke afspraken dienen 
dan ook altijd door de daartoe bevoegde persoon te worden ondertekend. Deze mail is uitsluitend bestemd 
voor de geadresseerde(n). Indien u niet de geadresseerde(n) bent wordt u verzocht de verzender hiervan op 
de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet 
toegestaan. Het Korps landelijke politiediensten sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit 
elektronische verzending. 

No rights may be derived from this message and/or this attachment (these attachments). Important 
agreements must therefore always be signed by an appropriately authorized individual. This mail is intended 
for the addressee's (addressees') eyes only. If you are not the intended recipient you are hereby notified that 
any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is 
strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error, please notify us 
immediately by responding to this email and then delete it from your system. It may not be distributed to, 
nor used by, third parties. The Netherlands' Police Agency (KLPD) disclaims any liability arising from 
electronic mailing. 
	  Disclaimer 	  
De informatie verzonden met dit emailbericht (en bijlagen) is 
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de 
geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Gebruik door anderen dan geadresseerd is verboden. De 
informatie in dit emailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van 
aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en 
of een verschoningsrecht vallen. 
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1111111■1111111•11111.. 
Verzonden: dinsdag 28 februari 2012 12:10 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: Kampement Oirschotsedijk of icieel leeg / plan Theetuin Tivoli (Occupy) 

Heren, 

Hedenmorgen kreeg ik van de gemeente Eindhoven, afdeling veiligheid, de officiele mededeling (na controle 
locatie) dat het Occupy kampement aan de Oirschotsedijk ontruimd was en de geplande actie van 
vanmiddag kon vervallen. Gemeente verzorgd vandaag nog voor een gedegen afsluiting van het terrein door 
de aannemer die ter plaatse zal starten met de sloopwerkzaamheden. Het resterende afval op het terrein 
wordt eveneens verwijderd. 

werd middels onderstaande mailing op de hoogte gebracht van het 
voornemen van Occupy om elders binnen Eindhoven neer to strijken. Gesproken wordt over de theetuin 
Tivoli als nieuwe locatie. 

Groeten 

MOM 
11111111111111111111111111rd. Eindhoven Strijp / Gestel 

: moble1:4111111111111. 
ii :111111111111111111111111111111111. 
a: 0900-8844 
please don't print this e-mail unless you really need to 

Van: 
Verzonden: dinsdag 28 februari 2012 9:45 
Aan: 
Onderwerp: Doorgest.: plan Theetuin Tivoli 

Beste mensen, 

Hierbij de uitleg 	 haar vriend in de toekomst van plan. 

Ter info. 

Met vriendelijke groet, 

11111■11111 
MINI! 

Afdeling Veiligheid. 
040-2388210 

www.eindhoven.nl 

Van: 
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27-02-2012 14:16 >» TI 
HoiU 

Graag leg ik even uit wat mijn plan en bedoeling is: 

Onder de naam Theetuin Tivoli (dus niet onder de naam Occupy Eindhoven) ga ik buiten wonen. En ja, ik 
besef me dat dit tegelijkertijd inhoud dat ik een boete voor wildkamperen kan krijgen en persoonlijk 
aansprakelijk ben. 

Mochten we op terrein staan van de Gemeente zonder toestemming 
Op de locatie waar ik ga staan, ga ik (met vrijwilligers die ik persoonlijk ken) in een straal van enkele 
kilometers het terrein ontdoen van rommel die mensen hebben achterlaten in de natuur. Ook gaan we 
vogelhuisjes maken en ophangen (met ouders en kinderen). Na ongeveer een maand geef ik 1 
(hoofdzakelijk biologisch, indien de financien het toelaten) theetuinetentje (gratis etentje voor ongeveer 30-
40 mensen). Er wordt geen alcohol geschonken, wel biologische thee. Mensen mogen wel zelf een wijntje 
meenemen, mits ze bereid zijn dit te delen met anderen. Het gebruik van overmatig drankgebruik wordt 
absoluut niet getolereerd. Mensen mogen instrumenten meenemen (onversterkt) en samen muziek maken. 

Wat is er die dag? 

• Informatieve Natuurwandelingen 
• Workshops voor jong en oud met als thema's: natuur, duurzaamheid en/of creativiteit 
• Presentaties: duurzaamheid, voedselindustrie 
• Etentje 

Locatie 
De locatie zal de dag van het etentje bekend worden gemaakt op het facebooknetwerk Theetuin Tivoli. 

Moeten we van de Gemeente Eindhoven weg van deze locatie, dan volstaat een mail sturen naar dit 
mailadres. Er hoeft wat mij betreft (wil ik best voor tekenen) geen tijd en geld te worden verspild zodat jij 
en anderen telkens langs moeten komen (al begrijp ik best dat dit bij de procedure hoort) om te zorgen dat 
wij de locatie verlaten. Indien ons na het etentje 2 weken de tijd gegund wordt om alles op te ruimen en te 
verhuizen is dit voldoende om de natuur mooi achter te laten. 

Wat is niet de bedoeling? 

• Een groeiend kamp zijn waar dakloze verslaafden welkom zijn langs te komen en/of te verblijven 
• Een kamp zijn waar technofeestjes worden gehouden, oftewel een kamp wat geluidsoverlast zal 

veroorzaken 
• Dat mensen die komen met de auto komen en zo het milieu vervuilen 

Wat is wel de bedoeling? 

• Mensen bewust te maken van de schoonheid en de noodzaak van aanwezigheid van de natuur 
• Mensen leren hoe ze zelf duurzame oplossingen kunnen maken op een goedkope manier 
• Mensen laten ervaren hoe het is om op een plek te zijn waar het niet draait om geld 

0 
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• Netwerkvergroting creeren voor een ieder 
• Mensen inzicht te verschaffen inzake de voedselindustrie (Bio-industrie, schadelijke stoffen in ons 

eten) 

Mochten we op het terrein staan van de Gemeente Eindhoven (of priveterrein) met 
toestemming 

• Er zullen diverse extra deelavondjes georganiseerd worden, zoals deelpicknicks en deeltapa's 
avonden waar mensen thuis hapjes voorbereiden en meenemen. 

• Het terrein zal een mooi paradijsje worden van een diversiteit aan verse kruiden, bloemen, planten 
en fruitboompjes waar mensen heerlijk tot rust kunnen komen onder het genot van een gratis kopje 
biologische thee. 

• Er zullen diverse extra gratis workshops en activiteiten aangeboden worden voor jong en oud 

Hoop dat het verder goed met je gaat! :) 

Groetjesalla 

Ps. Je gaf me aan dat je bezorgd was over_ 	net betrekking tot onze veiligheid). Eigenlijk is het 
heel simpel, gebruikt hij 1 keer drugs dan is hij niet meer welkom.0.11111111.1=1.1.1110is 
toestemming gegeven (door de destijds aanwezige groep) daar te wonen, omdat hij zich ernstige zorgen 
maakte over zijn toekomst. Hij heeft geen woonpiek en mag hier tevens niet werken. Ook heeft hij altijd 
hard meegeholpen aan de Stationsweg. Hij wil heel graag een positieve richting in met zijn leven: tevens 
gaf hij uiteindelijk eerlijk toe dat hij drugs gebruikte en dat hij hier van of wilde komen. Overigens had 
zich al gelegitimeerd, als zijnde bewoner van het kamp, voordat jij er voor de eerste keer was geweest. Die 
dag dat jij er was, verbieven 	 een tijdje in mijn huis aangezien ik -20 toch echt een 
onverantwoordelijke temperatuur vond zonder de beschikking over een kachel. 

Uiterlijk aanstaande zondag moeten de mensen verhuizen naar een andere locatie. Pas na deze verhuizing 
voeg ik me bij de rest, aangezien ik de huidige locatie niet veilig acht voor mijn huisdier (poes). 

*************************************************************************** 

De disclaimer van e-mail van de gemeente Eindhoven vindt u op 
http://www.eindhoven.nl/web/show/id=432311 
Dit bericht is gecontroleerd op virussen en virusvrij verzonden. 
*************************************************************************** 



gemeente Eindhoven 

college van burgemeester en wethouders 

VERTROUWELIJK 

vanall=1111■ 
Kamer 3.10 

Telefoon...1M 

12 januari 2012 

Memo 
Betreft: Occupy. 

Op 20 december 2011 hebben wij besloten dat Occupy in het kader van hun 

demonstratie mag kamperen op het parkeerterrein Stationsweg tot en met 19 

januari 2012 om 12.00 uur. Eveneens is afgesproken dat ik met Occupy in 

overleg treed. 

Afgelopen woensdag heeft dit gesprek plaatsgevonden. De uitkomsten daarvan 

zijn: 

• een beperkt aantal Occupy-ers slaapt op het terrein (zij noemen het een 

tentenkamp). Deze personen zijn veelal dakloos, verslaafd of zwervend 

(waaronder zwerfjongeren). Occupy zorgt voor deze jongeren. 

• daarnaast is er een actieteam. Dit team zorgt voor de tewustwording' en 

organiseert activiteiten. Een gedeelte van deze personen heeft elders 

onderdak. 

• Occupy wit de tewustwordingsfase' gaan afronden en overgaan naar de 

volgende fase: het solidariseren van de gemeenschap met hun ideeen. 

Hiertoe worden twee ideeen aangedragen als dragend vehicle: 

1) een `urgeship' beginnen. Een soort woonvoorziening waar bewoners 

zelf voorzien in het bestaan (ecologisch, dus zelf ook groenten kweken 

etc.). Hiervoor zoeken zij in Eindhoven een stukje grond met een 

regelvrije zone (m.b.t. bouwvergunningen etc.). 

2) dit urgeship biedt ook een thuis aan zwerfjongeren buiten de 

bestaande opvangvoorzieningen om (omdat deze zwerfjongeren hierin 

volgens Occupy niet passen). 

Voor deze ideeen zou Occupy dan draagvlak moeten zoeken bij 

raad/college. 

• op 21 januari vindt in Eindhoven een landelijk Occupy overleg plaats (dit 

overleg vindt steeds in een andere stad plaats). Occupy wit ieder geval tot 

die tijd kamperen. 

lk heb afgesproken: 

A. dat Occupy uiterlijk maandag met een voorstet komt met betrekking tot 

de concrete invulling van de volgende fase; 

B. afhankelijk van het voorstet: 

:71 



1) ik het college dinsdag voorstel om het kamperen voor de laatste keer 
te verlengen tot na de landelijke bijeenkomst van 21 januari (ik denk 
dan aan verlenging tot donderdag 26 januari 12.00 uur; de niet 
Eindhovense Occupy-ers moeten geen aanleiding hebben om een 
confrontatie aan te gaan), mits: 
■ uit het voorstel blijkt dat wordt concreet gewerkt aan een 

volgende fase (bijvoorbeeld opvang zwerfjongeren/urgeship); 
■ er na deze laatste verlenging niet meer wordt gekampeerd; 
■ zij zonder problemen het terrein verlaten en wij niet handhavend 

hoeven op te treden. 
of 

2) mocht het voorstel niet voldoen aan de voorwaarden dan wordt het 
college dinsdag voorgesteld om a.s. donderdag handhavend op te 
treden (dus voordat de landelijke bijeenkomst op 21 januari 2012 
plaatsvindt). 

Gelet hierop kunnen jullie dinsdag een collegevoorstel verwachten. Met de 
politie worden in ieder geval sluitende afspraken gemaakt over 21 januari. 

Met vriendelijke groet, 

R. van Gijzel 

nnsc/ RA12001281 
////RA12001281 
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Van: 

Verzonden: 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 

11111■11111111.11■10=1111.11 
vrijdag 13 januari 2012 8:37 

RE: Occupy: opmerkingen? 

Opvolgingsmarkering: Opvolgen 

Markeringsstatus: 	Rood 

Beste 

Ik kan me wel vinden in het voorstel. 
Het is in eerste instantie een genneentelijke verantwoordeiijkheid. 

Een paar vragen: 

• Wat betekent de Occupy-bijeenkomst van 21 januari voor de (handhaving van) openbare orde - 
onnvang, pleats, etc. van de bijeenkomst 
Op weike wijze moeten we hier ais politie op voorbereiden; 

• Wat betekent het voor de (handhaving van) de openbare orde ais besioten wordt "vroegtijdig" het 
kamp op to laten breken 
Op weike wijze moeten we hier ais politie op voorbereiden; 

• Wat betekent het voor de (handhaving van) de openbare orde, wanneer de toestemming voor het 
kamperen aan de Stationsweg na 26 januari niet meer wordt verlengd 
Op weike wijze moeten we hier ais politie op voorbereiden; 

• Voor wat betreft het aanwijzen van een mogelijke lokatie voor een zgn. 'urgeship" een 
soort woonvoorziening waar bewoners zeif voorzien in het bestaan is dit ook aan de gemeente. 
Hierbij krijgen we mogelijk wel bezwaren uit de (nieuwe)) omgeving en de handhaving op het 
"urgeship", maar dat is weer voor latere zorg. 

Als het niet meer (openbare orde) problemen gaat opieveren dan tot op heden, hebben we het goed 
gedaan 
We gaan afwachten wat de bespreking met Occupy oplevert - is daar overigens iemand vanuit de politie bij 
uitgenodigd / aanwezig ?? - en zien wat de uitkomst ons brengt. 
Ik denk wel dat we aan de voorkant verschillende scenario's moeten uitwerken en kijken wat de 
mogelijkheden zijn, wanneer dit extra politie-inzet gaat vragen - mgl. dat er een "dreiginginschatting" kan 
worden gemaakt, mede vanuit ervaringen in andere piaatsen war Occupy-bijeenkomsten zijn geweest, zoals 
gepiand op 21 januari as. in Eindhoven. 

met vriendelijke groet, 
IMMO 

11.11111Pindhoven 
Regio Brabant Zuid-Oost 
7411/1111111111.. 

1.111111111111.1 

1.111011.1111111.1111■1111.11110 
Bezoekadres: Begijnenhof 29, Eindhoven. 
Postbus 528, 5600AM Eindhoven 

fl 



Rapporteur: 

Datum: 

Onderwerp: 

Status: 

Ons Nr. / Kenmerk: 

13-01-2012 

Occupy 

Vertrouwelijk 

LITIE 
• Politie Brabant Zuid-Oost 
• Internetsurveillance 

Informatierapport Internetsurveillance 

Datum handeling: 

Website: 

Soort site: 
Orientatie: 
Status: 
Taal: 
Gestuurd aan: 
IP-adres: 

13-01-2012 
www.google.nl, www.studio040.n1, www.occupywaarjeookbent.nl, 
www.occupveindhoven.nl, www.twitter. com, www.facebook.com  

Actief 
Nederlands, engels 

 

     

Verzoek gekregen op Internet in open bronnen te zoeken naar berichten over de landelijke vergade-
ring van de occupy beweging die op 21 januari 2012 in Eindhoven zou plaats vinden. 

lk heb voor toegang met het Internet gebruik gemaakt van het Internet Recherche Netwerk van de 
politie Gelderland Zuid. 

Via de site Google, Imam ik uit bij diverse links die verwezen naar Occupy of Occupy Eindhoven. 
Op de site www.occupveindhoven.nl. Alhier staat vermeld dat de eerste actievergadering op maan-
dag 2 januari om 18.30 uur bij Cindy ( Theetuin Tivoli) was. Verder staat vermeld dat de gewone 
vergadering gewoon doorgaat op woensdag om 19.00 uur. 

Via de site van Occupy Eindhoven op www.facebook.com zag ik dat op het profiel van Patrick van 
Schaijk stond :"voorproefje op feestjuh 21 januari" Ook zag ik diverse teksten over een feest op 9 
januari 2012 van de Occupy Eindhoven. 

Op de site www.studio.040.nl staat vermeld dat de Occupy Eindhoven niet tevreden zijn over de lo-
catie van hun tentekamp aan de Stationsweg te Eindhoven. 

Op de site www.occupywaarieookbent.nIstaat de volgende oproep in diverse talen: 
"Call for worldwide Occupy demonstration for Sunday 15th january 2012 #15j 
Daaronder staat de tekst: "Occupy the streets, Occupy the hearts, occupy the world! 

Informatierapport 
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Ivm het digitaal versturen van dit document is het niet ondertekend. Mocht dit toch noodzakelijk zijn neem dan 
contact op met verbalisant(en) 

elL 



Op twitter worden de volgende hashtags gebruikt: 
#15j 
#globalrevolution 
#occupy 

Op facebook.com/events staat dat dit zondag tussen 13.00 uur en maandag 0.00 uur zal gaan ge-
beuren. 

Als bijlagetoege-
voegd: 

 

Eindhoven Datum: 	3 juli 2013 

Informatierappott 	 Pagina 2 van 2 

lvm het digitaal versturen van dit document is het niet ondertekend. Mocht dit toch noodzakelijk zijn neem dan 
contact op met verbalisanken) 
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gemeente Eindhoven 

college van burgemeester en wethouders 

VERTROUWELIJK 

Van 11111MINNEIMb 
Kamer 3.10 

Telefoon 

12 januari 2012 

Memo 
Betreft: Occupy. 

Beste collegeleden, 

Op 20 december 2011 heeft het college besloten dat Occupy Eindhoven in het 

kader van hun demonstratie mag kamperen op het parkeerterrein Stationsweg 

tot en met 19 januari 2012 om 12.00 uur. Eveneens is afgesproken dat ik met 

Occupy in overleg treed. 

Afgelopen woensdag heeft dit gesprek plaatsgevonden. De uitkomsten daarvan 

zijn: 

• een beperkt aantal personen slaapt op het terrein (zij noemen het een 

tentenkamp). Een aantal personen is dakloos, verstaafd of zwervend. 

Occupy zorgt voor de zwerfjongeren. 

• daarnaast is er een actieteam van Occupy. Dit team zorgt voor de 

tewustwording' en organiseert activiteiten. Een gedeelte van deze 

personen slaapt elders. 

• Occupy wit de tewustwordingsfase' gaan afronden en overgaan naar de 

volgende fase: het solidariseren van de gemeenschap met hun ideeen. 

Hiertoe worden twee ideeen aangedragen als dragend vehicle: 

1) een `earthship' beginnen. Een soort woonvoorziening waar bewoners 

zelf voorzien in het bestaan (ecologisch, dus zelf ook groenten kweken 

etc.). Hiervoor zoeken zij in Eindhoven een stukje grond met een 

regelvrije zone (m.b.t. bouwvergunningen etc.). 

2) dit earthship biedt ook een thuis aan zwerfjongeren buiten de 

bestaande opvangvoorzieningen om (omdat deze zwerfjongeren hierin 

volgens Occupy niet passen). 

Voor de uitwerking van deze ideeen zou Occupy dan draagvlak moeten 

zoeken bij raad/college. 

• op 21 januari vindt in Eindhoven een landelijk Occupy overleg plaats (dit 

overleg vindt steeds in een andere stad plaats). Occupy wil in ieder geval 

tot die tijd kamperen. 



lk heb afgesproken: 

A. dat Occupy uiterlijk maandag met een voorstet komt met betrekking tot 
de concrete invulling van de volgende fase; 

B. afhankelijk van het voorstet: 
1) ik het college dinsdag voorstet om het kamperen voor de laatste keer 

te verlengen tot donderdag 26 januari 12.00 uur (enkele dagen na de 
landelijke bijeenkomst op 21 januari; de niet Eindhovense Occupy-ers 
moeten Eindhoven hebben verlaten), mits: 
■ uit het voorstet concreet blijkt dat wordt gewerkt aan een 

volgende fase (bijvoorbeeld opvang zwerfjongeren/earthship); 

■ er na deze laatste verlenging niet meer wordt gekampeerd; 

■ alle Occupy-ers zonder problemen het terrein verlaten en wij niet 
handhavend hoeven op te treden. 

of 
2) mocht het voorstet niet voldoen aan de voorwaarden dan wordt het 

college dinsdag voorgesteld om a.s. donderdag 19 januari 12.00 uur 
handhavend op te treden (dus voordat de landelijke bijeenkomst op 21 

januari 2012 plaatsvindt). 

Gelet hierop kunnen jullie dinsdag een collegevoorstel verwachten. Met de 
politie worden in ieder geval sluitende afspraken gemaakt over 21 januari. 

Met vriendelijke groet, 

Rob van Gijzel 

A 

msc/RA12001281 
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Van: 

Verzonden: 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 

vrijdag 13 januari 2012 8:37 

RE: Occupy: opmerkingen? 

A 
Opvolgingsmarkering: Opvolgen 

Markeringsstatus: 	Rood 

Beste 

Ik kan me wel vinden in het voorstel. 
Het is in eerste instantie een gemeentelijke verantwoordelijkheid. 

Een paar vragen: 

• Wat betekent de Occupy-bijeenkomst van 21 januari voor de (handhaving van) openbare orde - 
omvang, pleats, etc. van de bijeenkomst 
Op welke wijze moeten we hier als politie op voorbereiden; 

• Wat betekent het voor de (handhaving van) de openbare orde als besloten wordt "vroegtijdig" het 
kamp op to laten breken 
Op welke wijze moeten we hier als politie op voorbereiden; 

• Wat betekent het voor de (handhaving van) de openbare orde, wanneer de toestemming voor het 
kamperen aan de Stationsweg na 26 januari niet meer wordt verlengd 
Op welke wijze moeten we hier als politie op voorbereiden; 

• Voor wat betreft het aanwijzen van een mogelijke lokatie voor een zgn. 'urgeship" een 
soort woonvoorziening waar bewoners zeif voorzien in het bestaan is dit ook aan de gemeente. 
Hierbij krijgen we mogelijk wel bezwaren uit de (nieuwe)) omgeving en de handhaving op het 
"urgeship", maar dat is weer voor latere zorg. 

Als het niet meer (openbare orde) problemen gaat opleveren dan tot op heden, hebben we het goed 
gedaan 
We gaan afwachten wat de bespreking met Occupy oplevert - is daar overigens iemand vanuit de politie bij 
uitgenodigd / aanwezig ?? - en zien wat de uitkomst ons brengt. 
Ik denk wel dat we aan de voorkant verschillende scenario's moeten uitwerken en kijken wat de 
nnogelijkheden zijn, wanneer dit extra politie-inzet gaat vragen - mgl. dat er een "dreiginginschatting" kan 
worden gemaakt, mede vanuit ervaringen in andere plaatsen war Occupy-bijeenkomsten zijn geweest, zoals 
gepland op 21 januari as. in Eindhoven. 

met vriendelijke groet, 

4 
Eindhoven 
Regio Brabant Zuid-Oost 
reAll1=1111=1 

414■1111.1111111111111■110111111111 
Bezoekadres: Begi jnenhof 29, Eindhoven. 

Postbus 528, 5600AM Eindhoven 



Van: 
Verzonden: 	 donderda 12 januari 2012 16:21 	 A 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 	 In ormatieverzoek m.b.t. landelijke vergadering Occupy in Eindhoven op 21-01-2012 

LS 

(mondelijk reeds besproken met .1111111111111111.en 1.111/11. 

Hierbij namens de AChet verzoek geInformeerd te worden over een landelijke vergadering van de Occupy beweging 
die op 21 januari 2012 in Eindhoven zou gaan plaatsvinden, zo is gisteren naar voren gekomen in een gesprek van de 
burgemeester met drie "occupiers" van Eindhoven m.b.t. hun plannen voor de toekomst. 
• Wordt hiertoe opgeroepen? 
• Wordt hierop gereageerd? 
• Moet met de komst rekening worden gehouden? 
• Welke aantallen in mensen en spullen horen daarbij? 
• Valt op te maken of men eerder dan gepland komt? 

Het huidige verblijf aan de Stationsweg in Eindhoven, i.c. de ontheffing van het kampeerverbod loopt of op 19 januari 
2012 om 12.00 uur. De burgemeester heeft een afspraak gemaakt met de vertegenwoordigers om hem uiterlijk 
maandag 16 januari 2012 te voorzien van hun plan hoe zij als beweging hun "volgende fase" willen ingaan, o.a. 
inhoudende om op 19 januari of z.s.m. daarna zelf met opgeheven hoofd te vertrekken van de locatie. Daarmee ligt 
thans nog open of dat moment van vertrek voor of na de landelijke vergadering moet plaatsvinden. Wij als politie 
moeten vooralsnog rekening houden met handhaving op 19 of 20 januari 2012. 

111111111111111111111111 
politie Eindhoven 

Gsm: 	 
Tel: 
Fax: 

Bezoekadres: Begijnenhof 29, 5611 EK Eindhoven 
Postadres: 	postbus 528, 5600 AM Eindhoven 
E-mail: 

A please don't print this e-mail unless you really need to 

• 

1 
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•111111111111111M1111111111111111111111111111118111116 
Verzonden: maandag 16 januari 2012 22:56 

Aan: 	111111111111111Miniummis 
Onderwerp: Occupy demonstratie dinsdag 17-01-12 om 13:00 uur 

Hoi al) 

Werd ik vandaag voor uitgenodigd via mijn Facebook-account op Occupy-Eindhoven. Dacht dat dit 
jou wel zou interesseren: 

Beschrijving 
Beste mensen, 

Dinsdag 17 januari is de internationale demonstratiedag met als thema het bankwezen. 

We verzamelen om 13.00 uur bij het pleintje naast de Danssalon. 

Kom je ook? Heb je een spandoek, vooral meenemen! 

Groetjes Occupy Eindhoven 

https://www.facebook.com/events/307779942591311/?notif t=event invite  

Van: 

Groeten, 
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Van: 

Verzonden: dinsdag 17 januari 2012 10:04 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: FW: Occupy demonstratie dinsdag 17-01-12 om 13:00 uur 

OPC's en 1-1-2 projectleider gemeente en adviseur burgemeester: 

001■11•1111111111111111111111=M 

_11111111111■111■111=111MINIP 

NB: 
een bericht over schriftelijk kennis geven aan de burgemeester is vooralsnog door de politie niet ontvangen; 
nog daargelaten de in acht te nemen termijn is deze betoging dus niet gemeld? 
Niet bekend is of de demonstratie mede beoogt de besluitvorming van B&W vandaag te beinvloeden; 
dit met het oog op het aflopen van de ontheffing Stationsweg donderdag a.s. 

De relevante arikelen APV Eindhoven gaan hierbij; 

Hoofdstuk 2 Openbare orde 
Afdeling 1 Orde en veiligheid op de weg 
Paragraaf 2 Optochten en betogingen 
Artikel 2.1.2.2 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen 
1. Degene, die het voornemen heeft op een openbare plaats een betoging, een 
samenkomst tot het belijden van godsdienst of een vergadering te houden, 
moet daarvan voor de openbare aankondiging ervan en ten minste 48 uur 
voordat deze gehouden zal worden, schriftelijk kennis geven aan de 
burgemeester, met inachtneming van hetgeen in artikel 2.1.2.4, eerste lid 
hierover is bepaald. 
2. Onder openbare plaats wordt verstaan een plaats als bedoeld in artikel 1, eerste 
lid juncto tweede lid, van de Wet openbare manifestaties, te weten een plaats 
die krachtens bestemming of vast gebruik open staat voor het publiek, met 
uitzondering van een gebouw of besloten plaats als bedoeld in artikel 6, tweede 
lid, van de Grondwet. 
Artikel 2.1.2.3 Afwijking termijn 
De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden de in artikel 2.1.2.2, eerste lid, 
genoemde termijn van 48 uur verkorten en een mondelinge kennisgeving ontvankelijk 
verklaren. 
Artikel 2.1.2.4 Te verstrekken gegevens 



Page 2 of 3 

1. Bij de kennisgeving kan de burgemeester een opgave verlangen van: 
a. naam en adres van degene die de betoging, samenkomst of vergadering 
houdt; 
b. het doe! van de betoging, samenkomst of vergadering; 
c. de datum waarop de betoging, samenkomst of vergadering wordt gehouden 
en het tijdstip van aanvang en van beeindiging; 
d. de plaats en, voor zover van toepassing, de route en de plaats van 
beeindiging; 
e. voor zover van toepassing, de wijze van samenstelling; 
f. maatregelen die degene die de betoging, samenkomst of vergadering houdt 
zal treffen om een regelmatig verloop to bevorderen. 
2. Degene, die de kennisgeving doet, ontvangt daarvan een bewijs waarin het 
tijdstip van de kennisgeving is vermeld. 

politie Eindhoven 

Gsm:  

Tel: 1111111■111 
Fax: 

Bezoekadres: Begijnenhof 29, 5611 EK Eindhoven 

Postadres: 	postbus 528, 5600 AM Eindhoven 

E-mail: 

A please don't print this e-mail unless you really need to 

Van:IMMIIMINIMO■111MINNII■6 
Verzonden: maandag 16 januari 2012 22:56 
Aan: 
Onderwerp: Occupy demonstratie dinsdag 17-01-12 om 13:00 uur 

H o MEW 

Werd ik vandaag voor uitgenodigd via mijn Facebook-account op Occupy-Eindhoven. Dacht dat dit 

jou wel zou interesseren: 

Beschriiving 
Beste mensen, 

Dinsdag 17 januari is de internationale demonstratiedag met als thema het bankwezen. 

We verzamelen om 13.00 uur bij het pleintje naast de Danssalon. 

Kom je ook? Heb je een spandoek, vooral meenemen! 

Groetjes Occupy Eindhoven 

https://www.facebook.com/events/307779942591311/?notif t=event invite  



Van: 

Verzonden: dinsdag 17 januari 2012 10:28 
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Aan: 

Onderwerp: FW: occupy Eindhoven einde in zicht? 

Zie strekking voorstel burgemeester aan college voor besluitvorming vandaag; 
in bewerking is nu het draaiboekje politie in het Iicht van dit voornemen. 

41111111.111111111.11P olitie Eindhoven 

Gsm: 

Tel: 

Fax: 1111111.111111111111 

Bezoekadres: Begijnenhof 29, 5611 EK Eindhoven 
Postadres: 	postbus 528, 5600 AM Eindhoven 

E-mail: 

A please don't print this e-mail unless you really need to 

Van: 
Verzonden: maandag 16 januari 2012 17:29 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: occupy 

Heren, 

Occupy heeft gevraagd om verlenging van 3 weken ivm overgang naar Earthship (incl integratie van 
Theetuin Tivoli). En ais dat niet kan, 1 week, waarna ze zeif vertrekken. 

Collegevoorstel voor morgen wordt dus: verlenging tot 26 januari, voor de huidige groep en 
tenten/bouwwerken. 
Mocht het college hiermee instemmen, hoeven we donderdag niet to handhaven. Wel zaterdag, indien er 
mensen bijkomen wonen. 

Ik zal morgen bij het uitreiken van het besluit foto's maken van de huidige situatie en een lijst van 
bewoners. 

Vriendelijke groet 

glib 

*************************************************************************** 

De disclaimer van e-mail van de gemeente Eindhoven vindt u op 
http: //www. eindhoven. nl /web /show/id=432311 
Dit bericht is gecontroleerd op virussen en virusvrij verzonden. 
************************************************************************** 
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Van: 

Verzonden: donderdag 19 januari 2012 19:00 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: Re: Doorgez/Refnr.2012-01-19 10:20/Regio'sNraag aan het RIK 

Dankje4111■Volgens mij goed om dit ook even aan meldkamer te berichten. 
s er lets 

speelt wordt ik graag gebeld. GrallaH 

Van: alammimmipmemb 
Verzonden: Thursday, January 19, 2012 06:41 PM 

Aan: 11111111•■•■•• 
Cc: 

Onderwerp: RE: Doorgez/Refnr.2012-01-19 10:20/Regio's/Vraag aan het RIK 

Mbt de situatie Eindhoven het volgende: 

• onbekend hoeveel mensen naar de landelijke vergadering in Eindhoven zullen komen (een 
woordvoerster spreekt zelf van 60 personen); zie voor het programma de bijlagen 

• de termijn van ontheffing liep of op dinsdag 17 januari 2012 en werd onder voorwaarden met een week 
verlengd tot 26 januari 2012 ivm de geplande landelijke vergadering 

• die voorwaarden komen er op neer dat er geen uitbreiding meer mag plaatsvinden van het huidige 
aantal tenten en caravans en dat gerekend wordt op een vrijwillig vertrek zonder bestuursdwang einde 
verlenging 

• thans staan er vier caravans, vier koeptentjes, twee grotere tenten, een legertent en een pyramidetent, 
in gebruik bij 10 tot 15 personen en aanloop van meer mensen op bepaalde tijden 

• REPEL scenario: 

• WORST CASE scenario: 

1111. 
• (vooralsnog) NIET REEL scenario: 

• Voor maandag 23 januari 2012 staat een bezoek van de locatie door leden van zorginstellingen met 
gemeente en politie gepland, met het oog op de ontbinding van het kamp volgende week. Doel is te 
bezien of er mensen verblijven die gebaat zijn bij een zorgaanbod. 

• Voor donderdag 26 januari 2012 staat voorals het vrijwillige vertrek gepland. 
• Een draaiboekje wordt vrijdag 20 januari 2012 gecompleteerd en zaterdagmorgen verspreid. 

Uitgangspunten staan hierboven. 

41111101111111111111Rh 
aMiliaIIIMIIIpolitie Eindhoven 

GsmAINAIMIIIP 
Tel: 

Fax: 
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Bezoekadres: Begijnenhof 29, 5611 EK Eindhoven 

Postadres: 	postbus 528, 5600 AM Eindhoven 

E-mail: 
	 A 

A please don't print this e-mail unless you really need to 

Van: 11111•1111111MMEMMEMillniiiiii. 
Verzonden: donderdag 19 januari 2012 15:38 
Aan: 
CC: Bedrijfsburo_EHS 
Onderwerp: Doorgez/Refnr.2012-01-19 10:20/Regio's/Vraag aan het RIK 

Collega's 

Graag voor de 21e een antwoord op onderstaande vragen. 

Met vriendelijke groet, 

RIO I Regionaal Informatieknooppunt I Politie Brabant 
Zuid-Oost 
Postbus 528, 5600 AM Eindhoven I Mathildelaan 4 5611 BL Eindhoven 
T 	 F 
E   I vvvvw.politie.n1 

Beste collega's, 

Dit jaar hebben wij in relatie tot de Occupy problematiek slechts enkele meldingen op het NIK-RIK portal 
mogen ontvangen. De meeste meldingen zijn afkomstig van ■■••■•■=mmumomp 

Uit open 
bronnen blijkt dat sommige gemeenten over zijn gegaan tot het verwijderen van tentenkampen danwel 
voorbereidingen treffen om dit te gaan doen. Het NCC heeft ons gevraagd op basis van politieinformatie een 
update te maken van de actuele situatie in Nederland. Mede op basis van de vraag van het NCC willen wij 
graag het volgende van u weten: 

• Zijn er in uw regio nog activiteiten in relatie tot Occupy? 
• Indien er nog een tentenkamp is in uw regio kunt u dan bij benadering aangeven uit hoeveel tenten 

zo'n tentenkamp bestaat en hoeveel personen hierbij betrokken zijn? 
• Wat is beleid van de gemeenten in uw regio, maw kunnen de tenten blijven staan of is er een 

voornemen om tentenkampen te verwijderen. 

Wij verzoeken u om voor dinsdag 24 januari 2012 een antwoord terug te koppelen aan 	Indien u 
niet in de gelegenheid bent om deze vraag voor genoemde datum te beantwoorden Iaat dit dan zsm aan ons 
weten. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet, 

1111111111.11111 	
U 

OA- 
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all■OMMI 
Team Activisme&Terrorisme 
Unit Openbare Orde en Veiligheid 

Korps Iandelijke politiediensten 
Dienst IPOL 

A 

Postadres: 
Bezoekadres: 
Telefoon: 
E-mail: 

Postbus 3016, 2700 KX Zoetermeer 
Europaweg 45, 2711 EM Zoetermeer 

GSM 1111111111011111111111 
111■11111110111.111111.10011M 

A 0 

i:n 
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Van: 
Verzonden: Verzonden: donderdag 19 januari 2012 13:41 

Aan: 	
1111111111111.1511111.111111111r1111.1.1111111.". 

Onderwerp: programma zaterdag 

#ONL Meeting 3 Eindhoven Programma 
by Admin Posted on januari 19, 2012  

Derde Iandelijke Occupy-bijeenkomst in Eindhoven 

Geachte medeoccupanten 

Riffle zijn a.s. zaterdag 21 januari 2012, van harte welkom op de eerste landelijke occupybijeenkomst in 
Eindhoven die gericht is op acties. 

Aanvang: 13.00 uur Einde : 18.00 uur. 

Als vervoig op de eerdere meetings in Utrecht en Den Haag is het dit keer de beurt aan Eindhoven om 
plaats te bieden aan de #ONL meeting. 

http://www.facebook.conn/groups/occupyeindhoven/ 

Lokatie 

Occupy Eindhoven — Stationsweg 

Programma 

12.00 uur 

Verwelkoming met koffie en thee in ons tentenkamp aan de Stationsweg, enkele minuten lopen van station 
Eindhoven (uitgang centrum, links af, 250 meter) 

13.00 uur 

Na een kort welkomstwoord willen we ruimte geven voor presentatie van alle aanwezige groepen en 
occupiers, wij dachten aan max. 5 minuten per locatie en 1/2 minuut per occupier Op deze manier hopen we 
inzicht te krijgen in wat er landelijk binnen Occupy leeft. 

14.00 uur 

Na deze presentaties willen we enkele thema's toelichten waarover verder gediscussieerd kan worden om 
tot verdieping te komen. 

Occupy Eindhoven denkt aan: 

* de beeltenis van een idealere maatschappij — Hans 
* duurzame en ecologische plannen — Stephan 
* Wake-up festival, 10 daagse — Cindy zoekt nog vervanger 
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* ludiekere acties — Ellen 
* media (Utrecht) 
* mogelijkheden om negatieve uitstraling van kampen positief te benutten 

Aanvullingen zijn van harte welkom. 

16.00 uur 

Gezamelijke korte vrolijke acties in het naburige centrum: 

Megafoons, muziekinstrumenten (vooral gitaren) e.d. zijn hierbij van harte welkom. 

17.00 uur 

Kijken naar de toekomst: landelijke actiedagen. 

18.00 uur 

Samen koken — Eten 

We hopen dat iedereen lets eetbaars mee kan nennen. Denk hierbij aan een stuk fruit, groente of wat dan 
ook dan maken we er samen lets Iekkers van. 

We hopen dat dit programma je inspireert om er zaterdag een mooie dag van te maken 

Occupy Eindhoven 

*************************************************************************** 

De disclaimer van e-mail van de gemeente Eindhoven vindt u op 
http://www.eindhoven.nl/web/show/id=432311 
Dit bericht is gecontroleerd op virussen en virusvrij verzonden. 
*************************************************************************** 



Verzonden: donderdag 19 januari 2012 16:08 

Aan: 
CC: 

Onderwerp: OCCUPY zaterdag 21 januari 

Besten, 

74 
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Van: 

Aanstaande zaterdag 21 januari is er door Occupy Nederland een bijeenkomst georganiseerd 
voor sympathisanten om zich voor een dag aan te sluiten bij het Occupy kamp van Eindhoven 
(Stationsstraat op de parkeerplaats to de Effenaar). Nu leert de praktijk dat er weinig tot geen 
gehoor wordt gegeven aan de geplande acties van Occupy Eindhoven maar toch wil ik dit even 
delen met jullie. Mochten zich calamiteiten voordoen dan zijn jullie op de hoogte. 

roege dienst en belast met Occupy als NI. 

Hieronder de aankondiging. 

Derde landelijke Occupy-bijeenkomst in Eindhoven 

Geachte medeoccupanten 

Jullie zijn a.s. zaterdag 21 januari 2012, van harte welkom op de eerste landelijke occupybijeenkomst in 
Eindhoven die gericht is op acties. 

Aanvang: 13.00 uur Einde : 18.00 uur. 

Als vervoig op de eerdere meetings in Utrecht  en Den Haag  is het dit keer de beurt aan Eindhoven  om 

plaats te bieden aan de #ONL  meeting. 

Met vriendelijke groet, 

111/1.1111111111MINNIMIIIIIM11111Eindhoven-Stad I Politie Brabant Zuid-Oost 
Begijnenhof 29 5611 EK Eindhoven 
GSM 1111111111111=1.1 Mail 
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Van: WINMINIONMEMBEINI 
Verzonden: vrijdag 20 januari 2012 10:41 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: landelijke Occupy bijeenkomst in Eindhoven zaterdag: scenario's 

Bijlagen: Doc1.doc 

+ 	 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 	  * 
Beveiliging: Vertrouwelijk 
+ 	 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 	  * 
Beste 

Hierbij het memo ter afstemming met de burgemeester. 

Met vriendelijke groet, 

UM* 

mr. M.C.H.G. (Martijn) Schavemaker 
Bestuurlijk adviseur 
Gemeente Eindhoven 
Sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuursondersteuning 
Nachtegaallaan 15 
Tel. 040-238 8121 106-1190 3047 
m.schavemakeraeindhoven.n1  

DE SLIMSTE *co  
REGIO VAN 

Brain port 
DE WERELD 	Ein.dh.a'a 

*************************************************************************** 

De disclaimer van e-mail van de gemeente Eindhoven vindt u op 
http://www.eindhoven.nl/web/show/id=432311 
Dit bericht is gecontroleerd op virussen en virusvrij verzonden. 
*************************************************************************** 



Lan delij ke bijeenkomst Occupy zaterdag 
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Occupy. Afstemming perswoordvoering politie...111/Mizijn zaterdag op de 
	A 

achtergrond bereikbaar. 
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Vertrouwelijk 

Occupy Eindhoven 
>>> Op weg naar een volgende fase >>> 

(foto: Occupy Amsterdam 2011) 

Draaiboek Politie 
Um 26 januari 2012 

De inhoud van dit document is confidentieel en leent zich niet voor enige vorm van openbaarmaking 
op grond van het felt dat dit document bestemd is voor intern beraad binnen overheidsorganen, belast 
met de opsporing en vervolging van strafbare feiten, zoals bedoeld in artikel 1 onder c van de Wet 
Openbaarheid van Bestuur. 

Tevens weegt het belang van het verstrekken van informatie uit de inhoud van dit document niet op 
tegen het in artikel 10 lid 2 van de Wet Openbaarheid van Bestuur vermelde belang van opsporing en 
vervolging van strafbare feiten, aangezien dit document in zijn geheel betrekking heeft op de 
mogelijke beperkingen en organisatorische opzet van een bepaalde methode van opsporen van 
strafbare feiten en tevens overwegingen bevat betreffende bepaalde aspecten van de vervolging van 
aldus opgespoorde strafbare feiten. 

Artikel 7 lid 1 en 2 WPG (geheimhoudingsplicht) zijn expliciet van toepassing op dit document. 

Operationeel draaiboek demonstratie "Occupy Eindhoven" 
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1 TOESTAND 

1.1 Maatschappelijke situatie 

Mondiaal is een "Occupy" protestbeweging op gang gekomen in 2011. Ook in Nederland is in een 
aantal steden sprake (of inmiddels geweest) van een "bezetting" van meer of minder vooraanstaande 
locaties door de beweging, met tenten, caravans en voertuigen. Ook Eindhoven is "bezet". 

1.2 Orientatie en achtergrond 

1.2.1 Doelen 

De doelen van de beweging zijn niet eenduidig. Opmerkelijk is dat mensen van verschillende politieke 
stromingen en gezindten zich tot deze beweging aangetrokken voelen. De demonstranten protesteren 
tegen de hebzucht van Wall Street en andere grote financiele instellingen. De hebzucht in de 
financiele sector beschouwen zij als een van de belangrijkste oorzaken van de financiele crisis waarin 
de wereld sinds 2008 terecht is gekomen. De Occupy beweging wordt gevoed door een sterk gevoel 
van onbehagen over de bestaande economische ongelijkheid in Amerika en elders, de afbraak van 
sociale en economische verworvenheden en de (vermeende) onzichtbare macht van het 
multinationale bedrijfsleven over de politieke besluitvorming die in toenemende mate ook als een 
bedreiging voor de democratie wordt beschouwd. We are the 99% is een veel gebruikte leus waarmee 
de demonstranten de economische ongelijkheid tussen de rijkste 1% van de V.S en de resterende 
99% bekritiseren. 

1.2.2 Werkwijze 

De beweging organiseert betogingen en (doorlopende) bezettingsacties van publiekelijk toegankelijke 
plaatsen. Toespraken worden door het publiek luid herhaald om deze voor een ieder verstaanbaar te 
maken. Deze methode wordt de people's microphone genoemd. In het bezette gebied werden 
mediacentra ingericht met internetverbinding. 

1.3 Feitelijke situatie 

In Eindhoven volgde, na een aangekondigde startdemonstratie op 5 november 2011 op het 18 
Septemberplein, de bezetting van het Clausplein tot 3 december 2011, waarvoor het College van 
B&W ontheffing verleende van het kampeerverbod conform APV. 
Vanaf 3 december 2011 werd Occupy gefaciliteerd met een ontheffing voor een gedeelte van de 
parkeerplaats aan de Stationsweg, langs de Dommel, tegenover de Effenaar, eindigend op donderdag 
19 januari 2012 om 12.00 uur. 
Met het oog op een geplande Iandelijke bijeenkomst van Occupy in Eindhoven op zaterdag 21 januari 
2012 werd de ontheffing met een week verlengd, tot donderdagmiddag 26 januari 2012 om 12.00 uur, 
onder uitdrukkelijke voorwaarden: 

• Geen uitbreiding van de huidige bezetting; vier caravans, vier koepeltentjes, twee grotere 
tenten, een legertent en een piramidetent 

• Vrijwillig vertrek op of voor 26 januari 2012, zonder de toepassing dus van bestuursdwang 
Occupy Eindhoven heeft aangegeven zich inmiddels te beraden over het gaan naar een volgende 
fase in de protestbeweging; de gedachten gaan daarbij uit naar het oprichten van een duurzame 
woonvorm, een "ecodorp", ook wel "earthship" genoemd, waarbij ook gedacht wordt aan het opvangen 
of onderdak bieden aan daklozen of kanslozen. Deze doelgroep krijgt ook nu al op de huidige locatie 
een warm onthaal. 
De uitnodiging voor de landelijk bijeenkomst van Occupy ging er pas daags voor de demonstratie uit 
via Facebook uit. 
Inmiddels (vrijdag 20 januari 2012 om 15.00 uur) reageerden 23 mensen met "ja" en 7 personen met 
"misschien". 
Het programma voor de bijeenkomst gaat als bijlage bij dit draaiboek. De dag zal in het teken staan 
van bezinning op de toekomst van de beweging, met een uurtje demonstreren in de binnenstad, 
gevolgd door gezamenlijk koken en eten. Een feestje na de maaltijd valt niet uit te sluiten. 
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1.4 Dreiginginschatting (door RIO) 

Is 

1,‘ 

z 

1.7 Specifieke Beleidsuitgangspunten 

o ontheffing APV tot en met donderdag 26 januari 2012, voorwaarden: 
o alleen voor thans aanwezige personen en kampeermiddelen, 
o tussen 23.00 en 07.00 uur geen muziek/overlast. 
o Vrijwillig vertrek zonder bestuursdwang op 26 januari 2012 

1.8 Betrokken groeperingen, aantallen en samenstelling deelnemers 

Een voorlopige inschatting is dat er sprake zai zijn van een dertig- of veertigtal deelnemers. De 
doelgroep is divers van samenstelling. Er worden vooralsnog geen radicale elementen verwacht. 

Operationeel draaiboek demonstrate "Occupy Eindhoven" 	 Verse 03-07-13 
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1.9 Bejegeningprofiel / Tolerantiegrenzen 

1.9.1 Algemeen 

Het politieoptreden kenmerkt zich door een zorgvuldige afweging van de mate van inbreuk op de 
rechtsorde en de consequenties van het optreden hiertegen. 
Het streven is gericht op een doortastend correct optreden zonder onnodige opschudding te 
veroorzaken. 
Het politieoptreden is de-escalerend en zonder enige vorm van provocatie. 
Geweld dient — als altijd — proportioneel en subsidiair te worden toegepast, waarbij rekening dient te 
worden gehouden met de samenstelling van de groepen betrokkenen. 
De steiregel van Eindhoven is "Vriendelijk Doch Streng". 

1.9.2 Specifiek (scenario's) 

Voor wat betreft de Iandelijke bijeenkomst en demonstratie is het samenscholingsverbod van artikel 
2.1.1.1 is NIET van toepassing aangezien hier immers sprake is van een betoging als bedoeld in de 
Wet Openbare Manifestaties. 
Van deze demonstratie is bovendien tijdig mondeling kennis gegeven in een gesprek met de 
burgemeester op woensdag 11 januari 2012 (APV artikel 2.1.2.2. e.v.) . 
De gemeente heeft enkele scenario's beschreven in relatie tot het B&W besluit en deze afgestemd 
met politie, OM, GBO en VTH. 

B 

U 

60 
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Vertrouwelijk 

1.9.3 Hulpverleners 

Met inachtneming van geformuleerd beleid treedt de politie streng op: 
o Tegen personen die geweld aanwenden tegen personen en/of goederen van hulpverlenende 

instanties; 
o Tegen personen die werkzaamheden van hulpverlenende instanties belemmeren, verhinderen of 

verijdelen. 

1.9.4 Overtreding geluidsnormen 

Ter competentie van de afdeling Toezicht & Handhaving gemeente Eindhoven, indien nodig to 
ondersteunen met behulp van de sterke arm. 

1.10 Organisatie 

1.10.1 Algemeen 

De gemeente Eindhoven, in de persoon van de 1-1-2 projectleider, bijgestaan door een eenheid van 
Stadstoezicht, is leading in het volgen van het gedrag op en om het tentenkamp aan de Stationsweg, 
met name v.w.b. een eventuele uitbreiding van dat kamp. 
De staande organisatie (GPZ, OVD, DH2) is beschikbaar als sterke arm indien daarom verzocht wordt 
door de gemeente. 

1.10.2 Locatie Taakcommandant 

Ingeval van opschaling: uitgangspositie is het afdelingsbureau Eindhoven Stad, Begijnenhof 29, 
Eindhoven. 

1.10.3 Hoofdtaken OVD of Taakcommandant 

1.10.4 Samenwerking met andere partners 
	 z 

Afstemming en coOrdinatie van werkzaamheden met andere (niet politiele) diensten of bedrijven 
geschiedt door 

1.11 Eenheden onder Taakcommandant 

1.11.1 Politie eenheden tijdens de demonstratie: 

GPZ, DH2, OVD 

1.11.2 Niet politiele ondersteuning: 

Gemeente Eindhoven: 1-1-2 projectleider afdeling veiligheid 
Bureau Stadstoezicht 

• Zaterdagellitussen 10.00 en 18.00 uur 

Indien nodig: 
Cameratoezicht vanuit de RTR (Regionale Toezicht Ruimte) 

Operationeel draaiboek demonstratie "Occupy Eindhoven" 	 Versie 03-07-13 
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Vertrouwelijk 

1.11.3 Model opschaling politie 

S 

2 OPDRACHT 

2.1 Algemeen 

2.2 Teak deltaposten 

Vooralsnog n.v.t. (Toezicht in de openbare ruimte in het kader van de openbare orde en veiligheid, op 
de locaties: 

• Binnenstad Eindhoven, alwaar de demonstratie een aanvang neemt 
• Stationsweg, waarvoor ontheffing tot kamperen is gegeven 

Ontwikkelingen worden doorgegeven aan 
411.11111111.10Nerkzaamheden worden zo veel mogelijk in het veld afgestemd met Stadstoezicht). 

2.3 Afspraken met Ketenpartners 

Met de ketenpartners zijn de volgende afspraken gemaakt: 

2.3.1 1-1-2 projectleider 

Operationeel draaiboek demonstratie "Occupy Eindhoven" 	 Versie 03-07-13 

Pagina 8 
	 16-2_ 



Vertrouwelijk 

3 UlTVCIERMG 

In dienst als HOVJ op zaterdag en zondag overdag: 

	 A 
4 BEVELVOERING / V8IBINDINGEN 

4.1 Registratie bijzonderheden 

Door of onder verantwoordelijkheid van de OVD of Taakcommandant worden de bijzonderheden 
vastgelegd binnen het geautomatiseerd BVH systeem van de politie Brabant Zuid Oost. 

4.2 Verbindingsmiddelen 

4.2.1 Verbindingsschema 

(door de OVD of Taakcommandant to bepalen in overleg met de meldkamer) 

4.2.2 Telefoonlijst 

A 

Operationeel draaiboek demonstrate "Occupy Eindhoven" 	 Versie 03-07-13 
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Vertrouwelijk 

Bijlage: 

5 	#OPL MI:EMIG 3 EME410V131 FUOGRAMIA BYPEMPIPOSTEDONWW119,2012 

Derde Iandelijke Occupy-bijeenkomst in Eindhoven 

Geachte medeoccupanten 

Jullie zijn a.s. zaterdag 21 januari 2012, van harte welkom op de eerste Iandelijke occupybijeenkomst in Eindhoven die gericht 
is op acties. 

Aanvang: 13.00 uur Einde : 18.00 uur. 

Als vervolg op de eerdere meetings in Utrecht en Den Haaq is het dit keer de beurt aan Eindhoven om plaats te bieden aan de 
#ONL meeting. 

htto://www.facebook.com/groups/occuoveindhoven/  

Lokatie 

Occupy Eindhoven - Stationsweg 

Programma 

12.00 uur 

Verwelkoming met koffie en thee in ons tentenkamp aan de Stationsweg, enkele minuten lopen van station Eindhoven (uitgang 
centrum, links af, 250 meter) 

13.00 uur 

Na een kort welkomstwoord willen we ruimte geven voor presentatie van alle aanwezige groepen en occupiers, wij dachten aan 
max. 5 minuten per locatie en 1/2 minuut per occupier Op deze manier hopen we inzicht te krijgen in wat er landelijk binnen 
Occupy leeft. 

14.00 uur 

Na deze presentaties willen we enkele thema's toelichten waarover verder gediscussieerd kan worden om tot verdieping te 
komen. 

Occupy Eindhoven denkt aan: 

* de beeltenis van een idealere maatschappij - Hans 
* duurzame en ecologische plannen - Stephan 
* Wake-up festival, 10 daagse - Cindy zoekt nog vervanger 
* ludiekere acties - Ellen 
* media (Utrecht) 
* mogelijkheden om negatieve uitstraling van kampen positief te benutten 

Aanvullingen zijn van harte welkom. 

16.00 uur 

Gezamelijke korte vrolijke aches in het naburige centrum: 

Megafoons, muziekinstrumenten (vooral gitaren) e.d. zijn hierbij van harte welkom. 

17.00 uur 

Kijken naar de toekomst: Iandelijke actiedagen. 

18.00 uur 

Samen koken - Eten 

We hopen dat iedereen lets eetbaars mee kan nemen. Denk hierbij aan een stuk fruit, groente of wat dan ook dan maken we er 
samen lets lekkers van. 

We hopen dat dit programma je inspireert om er zaterdag een mooie dag van te maken 

Occupy Eindhoven 

Operationeel draaiboek demonstratie "Occupy Eindhoven" 	 Versie 03-07-13 
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Vertrouwelijk 

Bijlage: 

Landelijke bijeenkomst Occupy zaterdag 
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gemeente Eindhoven 

zo december zon 

Besluit 

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, 

gehoord het advies van de politie, 

besluit: 

1. tijdelijke ontheffing ex 	 derde lid, van de APV, aan Occupy Eindhoven 

to Verieheil voor recreatief nachtverblijf buiten aangewezen kampeerterreinen 

onder de volgendevootwaarden: 

• er is een relatie tussen het recreatief nachtverblijf en het demonstratieve 

karakter van Occupy Eindhoven; 

alleen op het aangewezen gedeelte van het•parkeerterrein Stationsweg 

(tegenover de Effenaar); 

• uiterlijk tot en met donderdag twaalf uur (12.00 uur) 19 januari 2012; 

• sanitaire voorzieningen zijn geplaatst; 

• tussen 23.00 uur en 07.00 uur geen muziek of luid geluid (rust voor 

omwonenden); 

-• aanwijzingen van getneente, politie en brandweet worden opgevolgd (b.v. 

precieze locatie tenten, bepaalde doorgangen vrijlaten, geluidsoverlast); 

• een ordentelijk beheerd terrein en geen openbaar alcohol - en/of 
drUgsgebruik. 

Eindhoven, 20 december 2011 

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, 

A 



A 
	gemeente Eindhoven 

college van burgemeester en wethouders 

VERTROUWELIJK 

vatal■ 
Kamer 3.10 

Telefoon...1M 

12 januari 2012 

Memo 
Betreft: Occupy. 

Op 20 december 2011 hebben wij besloten dat Occupy in het kader van hun 
demonstratie mag kamperen op het parkeerterrein Stationsweg tot en met 19 
januari 2012 om 12.00 uur. Eveneens is afgesproken dat ik met Occupy in 
overleg treed. 

Afgelopen woensdag heeft dit gesprek plaatsgevonden. De uitkomsten daarvan 
zijn: 
• een beperkt aantal Occupy-ers slaapt op het terrein (zij noemen het een 

tentenkamp). Deze personen zijn veelal dakloos, verslaafd of zwervend 
(waaronder zwerfjongeren). Occupy zorgt voor deze jongeren. 

• daarnaast is er een actieteam. Dit team zorgt voor de tewustwording' en 
organiseert activiteiten. Een gedeelte van deze personen heeft elders 
onderdak. 

• Occupy wil de tewustwordingsfase' gaan afronden en overgaan naar de 
volgende fase: het solidariseren van de gemeenschap met hun ideeen. 
Hiertoe worden twee idee8n aangedragen als dragend vehicle: 
1) een `urgeship' beginnen. Een soort woonvoorziening waar bewoners 

zelf voorzien in het bestaan (ecologisch, dus zelf ook groenten kweken 
etc.). Hiervoor zoeken zij in Eindhoven een stukje grond met een 
regelvrije zone (m.b.t. bouwvergunningen etc.). 

2) dit urgeship biedt ook een thuis aan zwerfjongeren buiten de 
bestaande opvangvoorzieningen om (omdat deze zwerfjongeren hierin 
volgens Occupy niet passen). 

Voor deze ideeen zou Occupy dan draagvlak moeten zoeken bij 
raad/college. 

• op 21 januari vindt in Eindhoven een landelijk Occupy overleg plaats (dit 
overleg vindt steeds in een andere stad plaats). Occupy wit ieder geval tot 
die tijd kamperen. 

lk heb afgesproken: 
A. dat Occupy uiterlijk maandag met een voorstel komt met betrekking tot 

de concrete invulling van de volgende fase; 
B. afhankelijk van het voorstel: 

5 3 



1) ik het college dinsdag voorstel om het kamperen voor de laatste keer 
te verlengen tot na de landelijke bijeenkomst van 21 januari (ik denk 
dan aan verlenging tot donderdag 26 januari 12.00 uur; de niet 
Eindhovense Occupy-ers moeten geen aanleiding hebben om een 
confrontatie aan te gaan), mits: 
■ uit het voorstel blijkt dat wordt concreet gewerkt aan een 

volgende fase (bijvoorbeeld opvang zwerfjongeren/urgeship); 
■ er na deze laatste verlenging niet meer wordt gekampeerd; 
■ zij zonder problemen het terrein verlaten en wij niet handhavend 

hoeven op te treden. 
of 

2) mocht het voorstel niet voldoen aan de voorwaarden dan wordt het 
college dinsdag voorgesteld om a.s. donderdag handhavend op te 
treden (dus voordat de landelijke bijeenkomst op 21 januari 2012 
plaatsvindt). 

Gelet hierop kunnen jullie dinsdag een collegevoorstel verwachten. Met de 
politie worden in ieder geval sluitende afspraken gemaakt over 21 januari. 

Met vriendelijke groet, 

R. van Gijzel 

A 

msc/RA12001281 
////RA12001281 
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Van: 

Verzonden: 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 

vrijdag 13 januari 2012 8:37 

RE: Occupy: opmerkingen? 
74 

Opvolgingsmarkering: Opvolgen 

Markeringsstatus: 	Rood 

Bestegmb 

Ik kan me wel vinden in het voorstel. 
Het is in eerste instantie een gemeenteiijke verantwoordeiijkheid. 

Een paar vragen: 

• Wat betekent de Occupy-bijeenkomst van 21 januari voor de (handhaving van) openbare orde - 
omvang, pleats, etc. van de bijeenkomst 
Op welke wijze moeten we hier als politie op voorbereiden; 

• Wat betekent het voor de (handhaving van) de openbare orde als besloten wordt "vroegtijdig" het 
kamp op to laten breken 
Op welke wijze moeten we hier als politie op voorbereiden; 

• Wat betekent het voor de (handhaving van) de openbare orde, wanneer de toestemming voor het 
kamperen aan de Stationsweg na 26 januari niet meer wordt veriengd 
Op welke wijze moeten we hier als politie op voorbereiden; 

• Voor wat betreft het aanwijzen van een mogelijke lokatie voor een zgn. 'urgeship" een 
soort woonvoorziening waar bewoners zeif voorzien in het bestaan is dit ook aan de gemeente. 
Hierbij krijgen we mogeiijk wel bezwaren uit de (nieuwe)) omgeving en de handhaving op het 
"urgeship", maar dat is weer voor latere zorg. 

Als het niet meer (openbare orde) probiemen gaat opleveren dan tot op heden, hebben we het goed 
gedaan 
We gaan afwachten wat de bespreking met Occupy opievert - is daar overigens iemand vanuit de politie bij 
uitgenodigd / aanwezig ?? - en zien wat de uitkomst ons brengt. 
Ik denk wel dat we aan de voorkant verschillende scenario's moeten uitwerken en kijken wat de 
mogelijkheden zijn, wanneer dit extra politie-inzet gaat vragen - mgl. dat er een "dreiginginschatting" kan 
worden gemaakt, mede vanuit ervaringen in andere plaatsen war Occupy-bijeenkonnsten zijn geweest, zoals 
gepiand op 21 januari as. in Eindhoven. 

met vriendeiijke groet, 
aliOND 

Eindhoven 
Regio Brabant Zuid-Oost 

Bezoekadres: Begijnenhof 29, Eindhoven. 

Postbus 528, 5600AM Eindhoven 
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111111111111.111.111111111111.111.111111= 
Van: 

Verzonden: 

Aan: 

vrijdag 13 januari 2012 17:17 

A 
Onderwerp: 	 FW: Informatieverzoek m.b.t. landelijke vergadering Occupy in Eindhoven op 21-01- 

2012 

Opvolgingsmarkering: Opvolgen 

Markeringsstatus: 	Blauw 

Bijlagen: 	 rapport.doc; call for worldwide Occupy demonstration for Sunday 15th January 2012 
-#15J >> Occupy waar je ook bent!.png 

ik kan nog geen oordeel vormen, hierbij ter info stavaza. 
Tevens verzoek gedaan om dit to blijven volgen tot aan 21 januari 2012 

politie Eindhoven 

Gsm: 

Tel: 
Fax:41111111111111. 

Bezoekadres: Begijnenhof 29, 5611 EK Eindhoven 
Postadres: 	postbus 528, 5600 AM Eindhoven 
E-mail: 

A please don't print this e-mail unless you really need to 

Van: 
Verzonden: vrijdag 13 januari 2012 15:45 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Informatieverzoek m.b.t. landelijke vergadering Occupy in Eind oven op 21-01-2012 

A 

Collega's 

Hierbij de bevindingen mbt internetsurveillance aangaande Occupy. lk verwijs naar de inhoud. 

Er is een 2e document bijgevoegd mbt de call zoals deze op internet is gevonden. 

Met vriendelijke groet, 

Issimmaimmaximmaism RIO I Regionaal Informatieknooppunt I Politie Brabant 
Zuid-Oost 
Postbus 528, 5600 AM Eindhoven I Mathildelaan 4 5611 BL Eindhoven 
T pomme FONIONME. 	 A 

I www.politie.nl 

— 

I 'In 



FW: Informatieverzoek m.b.t. landelijke vergadering Occupy in Eindhoven op 21-01-... Page 2 of 2 

(mondelijk reeds besproken met 	 en IMMO 

Hierbij namens de AChet verzoek geInformeerd te worden over een landelijke vergadering van de Occupy 
beweging die op 21 januari 2012 in Eindhoven zou gaan plaatsvinden, zo is gisteren near voren gekomen in 
een gesprek van de burgemeester met drie "occupiers" van Eindhoven m.b.t. hun plannen voor de toekomst. 

• Wordt hiertoe opgeroepen? 
• Wordt hierop gereageerd? 

• Moet met de komst rekening worden gehouden? 

• Welke aantallen in mensen en spullen horen daarbij? 

• Valt op te maken of men eerder dan gepland komt? 

Het huidige verblijf aan de Stationsweg in Eindhoven, i.c. de ontheffing van het kampeerverbod loopt of op 19 
januari 2012 om 12.00 uur. De burgemeester heeft een afspraak gemaakt met de vertegenwoordigers om 
hem uiterlijk maandag 16 januari 2012 te voorzien van hun plan hoe zij als beweging hun "volgende fase" 
willen ingaan, o.a. inhoudende om op 19 januari of z.s.m. daarna zeif met opgeheven hoofd te vertrekken van 
de locatie. Daarmee Iigt thans nog open of dat moment van vertrek voor of na de landelijke vergadering moet 
plaatsvinden. Wij als politie moeten vooraisnog rekening houden met handhaving op 19 of 20 januari 2012. 

1111111•1111■1111111 
politie Eindhoven 

Gsm: GMEMIlla 

Tel: 

Fax: 4111111/111, 

Bezoekadres: Begijnenhof 29, 5611 EK Eindhoven 

Postadres: 	postbus 528, 5600 AM Eindhoven 

E-mail: 

A please don't print this e-mail unless you really need to 



Rapporteur: 

Datum: 

Onderwerp: 

Status: 

Ons Nr. / Kenmerk: 

13-01-2012 

Occupy 

Vertrouwelijk 

LITIE 
• Politie Brabant Zuid-Oost 
• Internetsurveillance 

Informatierapport Internetsurveillance 

Datum handeling: 

Website: 

Soort site: 
Orientatie: 
Status: 
Taal: 
Gestuurd aan: 
IP-adres: 

13-01-2012 
www.google.nl, www.studio040.nI, www.occupywaarieookbent.nl, 
www.occupyeindhoven. n I, www.twitter.com, www. faceboo k. corn  

Actief 
Nederlands, engels 

Verzoek gekregen op internet in open bronnen te zoeken naar berichten over de landelijke vergade-
ring van de occupy beweging die op 21 januari 2012 in Eindhoven zou plaats vinden. 

lk heb voor toegang met het Internet gebruik gemaakt van het Internet Recherche Netwerk van de 
politie Gelderland Zuid. 

Via de site Google, kwam ik uit bij diverse links die verwezen naar Occupy of Occupy Eindhoven. 
Op de site www.occupyeindhoven.nl. Alhier staat vermeld dat de eerste actievergadering op maan-
dag 2 januari om 18.30 uur bij Cindy ( Theetuin Tivoli) was. Verder staat vermeld dat de gewone 
vergadering gewoon doorgaat op woensdag om 19.00 uur. 

Via de site van Occupy Eindhoven op www.facebook.com zag ik dat op het profiel van Patrick van 
Schaijk stond :"voorproefje op feestjuh 21 januari" Ook zag ik diverse teksten over een feest op 9 
januari 2012 van de Occupy Eindhoven. 

Op de site www.studio.040.nl staat vermeld dat de Occupy Eindhoven niet tevreden zijn over de lo-
catie van hun tentekamp aan de Stationsweg te Eindhoven. 

Op de site www.occupywaarieookbent.nIstaat de volgende oproep in diverse talen: 
"Call for worldwide Occupy demonstration for Sunday 15th january 2012 #15j 
Daaronder staat de tekst: "Occupy the streets, Occupy the hearts, occupy the world! 

Informatierapport 	 Pagina I van 2 

Ivm het digitaal versturen van dit document is het niet ondertekend. Mocht dit toch noodzakelijk zijn neem dan 
contact op met verbalisant(en) 

i 	r) 



Op twitter worden de volgende hashtags gebruikt: 
#15j 
#globalrevolution 
#occupy 

Op facebook.com/events staat dat dit zondag tussen 13.00 uur en maandag 0.00 uur zal gaan ge-
beuren. 

Als bijiagetoege-
voegd: 

Eindhoven Datum: 	3 juli 2013 

infoimatierapport 	 Pagina 2 van 2 

lvm het digitaal versturen van dit document is het niet ondertekend. Mocht dit toch noodzakelijk zijn neem dan 
contact op met verbalisant(en) 
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6z 

Van: 1.111111111.1•1111110. 
Verzonden: donderdag 19 januari 2012 16:08 

Aan: 
CC: 
Onderwerp: OCCUPY zaterdag 21 januari 

	

A 
Besten, 

Aanstaande zaterdag 21 januari is er door Occupy Nederland een bijeenkomst georganiseerd 
voor sympathisanten om zich voor een dag aan te sluiten bij het Occupy kamp van Eindhoven 
(Stationsstraat op de parkeerplaats to de Effenaar). Nu leert de praktijk dat er weinig tot geen 
gehoor wordt gegeven aan de geplande acties van Occupy Eindhoven maar toch wil ik dit even 
delen met jullie. Mochten zich calamiteiten voordoen dan zijn jullie op de hoogte. 

411111111.1111111.is HOvJ vroege dienst en belast met Occupy als NI. 	

A 
Hieronder de aankondiging. 

Derde landelijke Occupy-bijeenkomst in Eindhoven 

Geachte medeoccupanten 

Jullie zijn a.s. zaterdag 21 januari 2012, van harte welkom op de eerste landelijke occupybijeenkomst in 
Eindhoven die gericht is op acties. 

Aanvang: 13.00 uur Einde : 18.00 uur. 

Als vervolg op de eerdere meetings in Utrecht  en Den Haaq  is het dit keer de beurt aan Eindhoven  om 

plaats te bieden aan de #ONL  meeting. 

Met vriendelijke groet, 

wilinwiligwasammoEindhoven-Stad I Politie Brabant Zuid-Oost 
Begijnenhof 29 5611 EK Eindhoven 
GSM 	 Mail 
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Van: 

Verzonden: donderdag 19 januari 2012 16:08 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: OCCUPY zaterdag 21 januari 

Besten, 

Aanstaande zaterdag 21 januari is er door Occupy Nederland een bijeenkomst georganiseerd 
voor sympathisanten om zich voor een dag aan te sluiten bij het Occupy kamp van Eindhoven 
(Stationsstraat op de parkeerplaats to de Effenaar). Nu leert de praktijk dat er weinig tot geen 
gehoor wordt gegeven aan de geplande acties van Occupy Eindhoven maar toch wil ik dit even 
delen met jullie. Mochten zich calamiteiten voordoen dan zijn jullie op de hoogte. 

s HOW vroege dienst en belast met Occupy als NI. 
	 A 

Hieronder de aankondiging. 

Derde Iandelijke Occupy-bijeenkomst in Eindhoven 

Geachte medeoccupanten 

Jullie zijn a.s. zaterdag 21 januari 2012, van harte welkom op de eerste landelijke occupybijeenkomst in 
Eindhoven die gericht is op acties. 

Aanvang: 13.00 uur Einde : 18.00 uur. 

Als vervoig op de eerdere meetings in Utrecht  en Den Haag  is het dit keer de beurt aan Eindhoven  om 

plaats te bieden aan de #ONL  meeting. 

Met vriendelijke groet, 

611111M111111111M111111111Windhoven-Stad I Politie Brabant Zuid-Oost 
Begijnenhof 29 5611 EK Eindhoven 
GSM 	 Mail al=1111.1111=1=111.11110. 

A 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 

al■11111111111111MIMMINIMI 
maandag 23 januari 2012 12:07 

FW: Landelijke occupy meeting 

Opvolgingsmarkering: 	Opvolgen 
Markeringsstatus: 	Paars 

Terugkoppeling van 1-1-2 projectleider gemeente 

politie Eindhoven 

Gsm: 
Tel: 
Fax: 

Bezoekadres: Begijnenhof 29, 5611 EK Eindhoven 
Postadres: 	postbus 528, 5600 AM Eindhoven 
E-mail: 

P please don't print this e-mail unless you really need to 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: 
Verzonden: zondag 22 januari 2012 22:19 
Aan: 

Onderwerp: Landelijke occupy meeting 

Hallo alien, 

Alles rustig verlopen zaterdag. Een man of 35 aanwezig, waarvan 
(schatting) een man of 20 uit het land. Ben er rond 13.00 geweest, even praatje 
jemaakt. Allemaal heel gemoedelijk, geen extra tentjes, alleen legertent wat 
Alitgebouwd met zeil. 2 cameraploegen aanwezig, pownews ook geweest, maar zijn niet te 
woord gestaan. 

Rond half 5 nog even teruggeweest, geen demonstratie in de stad kunnen waarnemen. 
Vermoedelijk heeft men de regen niet willen trotseren (studio040 meldt dat passanten 
bij het station hartenwensen op vellen papier konden schrijven, onduidelijk is wanneer 
dat was). 

Ook 's nachts - op de terugweg v.e. kwekerij was alles rustig. 

Politie: geen incidenten. Stadstoezicht: geen incidenten. 

Morgen gaan Neos/novadic/politie nog langs om te kijken of er daklozen in een traject 
geholpen kunnen worden. 

Groet 

*************************************************************************** 
De disclaimer van e-mail van de gemeente Eindhoven vindt u op 
http://www.eindhoven.nl/web/show/id=432311 
Dit bericht is gecontroleerd op virussen en virusvrij verzonden. 
*************************************************************************** 
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A 
gemeente Eindhoven 

Scenario's Occupy Eindhoven 

26 januari 2012 

Va411.11111.111.1.1111 
Kamer 3.10 

Telefoon41.111.1.110 

24 januari 2012 

74 

ALGEMEEN 

Ontheffing APV verleend tot en met donderdag 26 januari 2012, 12.00 uur. 

Er staan 4 caravans, 4 kleine tenten, 2 grote tenten, legertent, piramidetent, 

10-15 personen. 

Op dinsdag 24 januari is door de gemeente een besluit uitgereikt dat 

donderdag na 12.00 uur bestuursdwang wordt toegepast. 

SCENARIO'S 

I -2 '7 



2 

U - 

138 



B 

A 

Perslijn tot 12.00 uur 
Tot nu toe hebben wij als gemeente altijd in goed overleg met Occupy 
Eindhoven afspraken kunnen maken. Na een constructief gesprek tussen 
Occupy en burgemeester Van Gijzel heeft Occupy zelf aangegeven dat ze naar 
een volgende fase van demonstreren willen overgaan. Tijdens dat gesprek is 
ook met Occupy afgesproken dat ze in de loop van deze week hun kampement 
gaan afbreken. We gaan er vanuit dat ze zich aan deze afspraak houden. Voor 
de zorgvuldigheid hebben wij dinsdag 24 januari een brief overhandigd aan de 
mensen van Occupy waarin wij als gemeente hebben laten weten dat de 
ontheffing voor wildkamperen donderdag 26 januari om 12.00 uur verloopt en 
dat wij verwachten dat zij dan van het terrein zullen vertrekken en het schoon 



achterlaten. In de brief is ook aangegeven dat, als zij het terrein zelf niet 
leegruimen, wij dit zullen doen op hun kosten. 

/RA12002705 

( 
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Van: 	all1111111111111....... 

Verzonden: dinsdag 24 januari 2012 17:31 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: FW: bezviaar besluit 17-01-12, demonstratie melding 

Mogelijk gaan bij Occupy de hakken in het zand, maar het is nog geen donderdag. 
Onderstaande is in aanwezigheid van Ulla besproken met 

met de scenario's van bestuursdwang op papier. 
lk verzoek hem hierbij deze ook naar jou door te sturen, ivm vrije dag morgen. 
Tot donderdag: dan is er om 11.30 uur hier briefing van Stadstoezicht o.l.v.■111111110 

11=1111111.111.11.politie Eindhoven 

Gsm: 

Tel: 

Fax: 
Bezoekadres: Begijnenhof 29, 5611 EK Eindhoven 

Postadres: 	postbus 528, 5600 AM Eindhoven 

E-mail: 

A 

A please don't print this e-mail unless you really need to 

Van: 
Verzonden: dinsdag 24 januari 2012 11:46 
Aan:4111/11ffisib  
Onderwerp: bezwaar besluit 17-01-12, demonstratie melding 

Besteell. 

Vanaf 26 januari tot en met 20 februari zal Occupy Eindhoven demonstreren op het terrein aan de 
Stationsweg waar het kampement van Occupy Eindhoven zich momenteel bevindt. 

Verder (al is dat reeds bij jullie bekend) delen we met nadruk mede dat de bewustwordingsfase nog niet is 
afgesloten op korte termijn (waarvan kamperen een deel uit maakt). Een evenementenaanvraag voor het 10- 
daagse Wake Up festival zal dan ook op korte termijn worden ingediend. 
Occupy Eindhoven is dan ook niet van plan te vertrekken op 26 januari 2012 (maar ook dit hadden we 
persoonlijk al op 17 januari verteld, voor de persconferentie van de burgemeester plaats vond). 

Met vriendelijke groet, 

Occupy Eindhoven 

Ps. Mochten er trajecten/mogelijkheden zijn binnen de Gemeente waar mensen als gemeenschap mogen 
samenleven/wonen op een buitenterrein, vernemen wij dat graag op korte termijn. 
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Van: 
Verzonden: zaterdag 21 januari 2012 12:30 

Aan: 

CC: 

—40■1111 
Onderwerp: FW: Stavaza Occupy 21-1=2012 omstreeks 12.00 uur 

Bijlagen: 	Deelnemers.pdf 

LS 
verwachte opkomst doorgegeven aan 1-1-2 projectleideralMille die dit communiceert met OC 
Stadstoezicht 	 Inmidddels waren zo'n 15 tal mensen aanwezig en dat zou dus nog kunnen 
verdubbelen. 

Mede ivm verwachte opkomst en waarschijnlijk vanwege de weersomstandigheden wordt waargenomen door 
stadstoezicht dat men het dak van de legertent enigszins heeft uitgebreid met zeil. Wordt vooraisnog niet 
tegen opgetreden 

politie Eindhoven 

Gsm:  

Tel: 4111.111/11/11. 
Fax: 4.1111111.111. 

A 
Bezoekadres: Begijnenhof 29, 5611 EK Eindhoven 
Postadres: 	postbus 528, 5600 AM Eindhoven 
E-mail: 

A please don't print this e-mail unless you really need to 

Van:  
Verzonden: zaterdag 21 januari 2012 0:00 
Aan• 
Onderwerp: Occupy 

Hallo- 

Op dit moment (23:59 uur) geven 34 mensen aan dat ze komen en 12 mensen komen misschien. 

Groeten, 
4111111111110 

o r 
E 



Deelnemers (34) 

Occupy Eindhoven (organisator) 

Misschien (12) 

• 

• 

• 

• 

Uitgenodigd (2.530) 

Exporteren • Delen • Rapporteren 
Landelijke Actievergadering Eindhoven 
Openbaar evenement • Door Occupy Eindhoven 
Evenementen 
Gaat niet 
Alles weergeven  

• 

o Wanneer 

zaterdag 

o Tijd 

12:00 tot 18:00 

• 

Beste mede-Occupiers, 
Beschrijving 

Jullie zijn a.s. zaterdag van harte welkom op de eerste landelijke 

1j 



occupybijeenkomst in Eindhoven die gericht is op acties. 

12.00 uur 
...Lees verder 

Stationsweg 
Kaart bekijken • Routebeschrijving 

• Delen: 
• Bericht 
• Link 
• Foto 
• Video 
• 

X 

• I 
A 

Ik wil er graag bij zijn, maar ik moet werken, sorry :( 

Vind ik leuk • • 10 uur geleden 

Occupy Ellen 

DIT EVENEMENT IS ALLEEN VOOR ACTIEVE OCCUPIERS, en niet voor mensen die even op de koffie willen komen, elke 
stad moet ongeveer evenveel afgevaardigden hebben. Zie http://www.occupveindhoven.n1/?974#more-974 

landelijke bijeenkomst in Eindhoven 21-1-'12 I Occupy Eindhoven  

www.occupyeindhoven.nl  

Occupy Eindhoven - En nog een WordPress site 

Vind ik leuk • • Delen • 12 uur geleden 

0 
o Geed Ottenheijm vindt dit leuk. 

0 X 



welke andere Occupy's komen er ? 

Vind ik leuk • • 12 uur geleden 

• 

ik heb bezoekregeling met mijn kindjes die gaan toch voor sorry lieve mensen sta wel achter jullie 

Vind ik leuk • 12 uur geleden 

OMB 

moet werken . Sorry 

Vind ik leuk • • 12 uur geleden 

gfeen tijd 

Vind ik leuk • • 13 uur geleden 

al11111011 

Solidarity from Egypt! I am with you, my friends! 

Vind ik leuk • 19 uur geleden 

0 
0 2 ersonen vinden dit leuk. 

0 



 

Declaration Revelations 

https://www.facebookcom/Drofile.Dheid=100003056975824&sk—Dhotos 

 

 

Declaration Revelations 

 

Vind ik leuk • • Delen • 19 uur geleden 

 

4 
I am there in spirit brothers and sisters. 

Vind ik leuk • 20 uur geleden 

0 
o     vindt dit leuk. 

Salen-Ga Tangent Theorem 
PLEASE COPY/PASTE/POST THIS VIDEO IMMEDIATELY OR OUR FREEDOM AND RIGHT OF EXPRESSION WILL 
BE LOST. FIGHT THE ELITE GLOBALIST 1% PLANS TO DESTROY THE FREEDOM OF EXPRESSION. 

Singing A Song To Express Yourself Could Get You 5 Years Prison.. Self Expression 
[ www.voutube.condwateh?feature=nlaver embedded&v4:1iXtDLePAos I 
...Lees verder 



Singing A Song To Express Yourself Could Get You 5 Years Prison.. Self 
Expression  

www.youtube.com 

mirrored from redrik09 on Jan 15, 2012 https://www.youtube.com/user/redrik09 When 
you sing a copyright song to express your feelings ..you could end up behin... 

Vind ik leuk • • Delen • 21 uur geleden 

0 
o 11.111111110vindt dit leuk. 

X 
	

4 
. 71 

• 

MOM 
I AM CO-MANAGING THE NEW MINUTE MAN PATRIOT MILITIA, TERRAIN TRAINING. THANK YOU FOR THE 
INVITE. 

Vind ik leuk • 21 uur geleden 

0 
o 1111111=1111.vindt dit leuk. 

X 



OMB 
Kunnen we alle reiskosten optellen en delen? Naar Den Haag heeft het me 25 euro gekost. Voor de Hagenezen was een een 
wandeling van een dik half uur. Als we bij landelijke dagen de reiskosten optellen en delen door bet aantal deelnemers, kan 
iedereen altijd aanwezig zijn. 
Nu is het voor mij een makkie van 40 km. Wilien jullie deze post svp nastureren aan ieder die uitgenodigd is? Groetjes, AIL 
!lc kom. 

Vind ik leuk • 21 uur geleden 

MEM 
Can't be there but wish y'all a lotta success ! ;) 

Vind ik leuk • • 21 uur geleden 

1111111•111111 
lk kan die dag gewoon niet omdat die zaterdag voor mijn vrouw gereserveerd is. Bovendien zie ik iedereen in Ede weer, kort 
daarna. 

Vind ik leuk • • 22 uur geleden 

, 
• 

I live in the USA ... sorry! 

Vind ik leuk • • 23 uur geleden 

• 

• 

• 

01111111111111 
to far away 

Vind ik leuk • • 23 uur geleden 



gemeente Eindhoven 

college van burgemeester en wethouders 

VERTROUWELIJK 

Vanall.111=11. 
Kamer 3.10 

Telefoon 0111111.111111. 

12 januari 2012 

Memo 
Betreft: Occupy. 

Beste collegeleden, 

Op 20 december 2011 heeft het college besloten dat Occupy Eindhoven in het 
kader van hun demonstratie mag kamperen op het parkeerterrein Stationsweg 
tot en met 19 januari 2012 om 12.00 uur. Eveneens is afgesproken dat ik met 
Occupy in overleg treed. 

Afgelopen woensdag heeft dit gesprek plaatsgevonden. De uitkomsten daarvan 
zijn: 
• een beperkt aantal personen slaapt op het terrein (zij noemen het een 

tentenkamp). Een aantal personen is dakloos, verslaafd of zwervend. 
Occupy zorgt voor de zwerfjongeren. 

• daarnaast is er een actieteam van Occupy. Dit team zorgt voor de 
tewustwording' en organiseert activiteiten. Een gedeelte van deze 
personen slaapt elders. 

• Occupy wil de tewustwordingsfase' gaan afronden en overgaan naar de 
volgende fase: het solidariseren van de gemeenschap met hun ideeen. 
Hiertoe worden twee ideeen aangedragen als dragend vehicle: 
1) een `earthship' beginnen. Een soort woonvoorziening waar bewoners 

zelf voorzien in het bestaan (ecologisch, dus zelf ook groenten kweken 
etc.). Hiervoor zoeken zij in Eindhoven een stukje grond met een 
regelvrije zone (m.b.t. bouwvergunningen etc.). 

2) dit earthship biedt ook een thuis aan zwerfjongeren buiten de 
bestaande opvangvoorzieningen om (omdat deze zwerfjongeren hierin 
volgens Occupy niet passen). 

Voor de uitwerking van deze ideeen zou Occupy dan draagvlak moeten 
zoeken bij raad/college. 

• op 21 januari vindt in Eindhoven een landelijk Occupy overleg plaats (dit 
overleg vindt steeds in een andere stad plaats). Occupy wil in ieder geval 
tot die tijd kamperen. 



Ik heb afgesproken: 

A. dat Occupy uiterlijk maandag met een voorstel komt met betrekking tot 
de concrete invulling van de volgende fase; 

B. afhankelijk van het voorstel: 
1) ik het college dinsdag voorstel om het kamperen voor de laatste keer 

te verlengen tot donderdag 26 januari 12.00 uur (enkele dagen na de 
landelijke bijeenkomst op 21 januari; de niet Eindhovense Occupy-ers 
moeten Eindhoven hebben verlaten), mits: 
■ uit het voorstel concreet blijkt dat wordt gewerkt aan een 

volgende fase (bijvoorbeeld opvang zwerfjongeren/earthship); 
■ er na deze laatste verlenging niet meer wordt gekampeerd; 
■ alle Occupy-ers zonder problemen het terrein verlaten en wij niet 

handhavend hoeven op te treden. 
of 

2) mocht het voorstel niet voldoen aan de voorwaarden dan wordt het 
college dinsdag voorgesteld om a.s. donderdag 19 januari 12.00 uur 
handhavend op te treden (dus voordat de landelijke bijeenkomst op 21 
januari 2012 plaatsvindt). 

Gelet hierop kunnen jullie dinsdag een collegevoorstel verwachten. Met de 
politie worden in ieder geval sluitende afspraken gemaakt over 21 januari. 

Met vriendelijke groet, 

Rob van Gijzel 

A 

msc/ RA12001281 

n n 
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Van: 

Verzonden: woensdag 25 januari 2012 22:49 

Aan: 	001111111=111 
CC: 

Onderwerp: Occupy ontruiming 

Bijlagen: http.pdf 

Hallo-end 

Naar aanleiding van de ontruiming morgen zonet nog even op de site op facebook, de eigen site 

van Occupy Eindhoven en hun forum gekeken en niets duid erop dat er voor morgen lets gepiand 

staat. 
Althans ze roepen tot niets op, wel vond ik op het forum een bericht van 	 die de 

brief van de gemeente publiceert op het forum en tevens staat in zijn bericht dat 5 Occupyers niet 
vrijwillig 
zullen vertrekken en dus wel aangehouden zullen worden (zie bijgevoegd PDF-bestand waarin zijn 

bericht vervat is. Eerder stuurde ik naaralleal de uitleg over de wetgeving op dit gebied die 

OMB 
gepubiiceerd heeft op het forum als handvat door diegenen die aangehouden gaan worden. 

De geraadpleegde bronnen zijn alien openbare bronnen: 

http://www.occupyeindhoven.nl/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=560 

https://www.facebook.com/profile. ph p?id=100003090009296  

4 

G roeten, 

ale 

C) 



http://www.occupyeindhoven.nYphpBB3/viewtopic.php?-2&t=560 

Occupy Eindhoven • Toon onderwerp - Bestuursdwangbesluit 

Occupy Eindhoven 
Terug naar de voorpagina 

Doorgaan naar inhoud 

Bijlagen 

Uitgebreid zoeken 

Plaats een reactie 

Forumoverzicht < Occupy Eindhoven < Organisatie Verander lettergrootte Afdrukweergave 

Help Registreren Inloggen 

Bestuursdwangbesluit 

1 bericht • Pagina 1 van 1 

Bestuursdwangbesluit 

wo 25 jan 2012, 15:03 

http://www.occupyeindhoven.nl/phpBB3/viewtopic.php?-2&t=560 

Woensdagochtend zijn brieven uitgereikt aan aanwezigen op het tentenkampje van Occupy 
Eindhoven, Stationsweg tegenover De Effenaar. 

In de brief van de gemeente wordt opgeroepen het terrein vrijwillig schoon achter te laten en daarna te 
verlaten. Als men het terrein niet vrijwillig schoonmaakt en/of vertrekt zal de gemeente overgaan tot 
bestuursdwang. Een bedrijf komt dan de overgebleven spullen opruimen en zal die opslaan. Als men 
zijn spullen terugwil, dan zijn daar kosten aan verbonden. Het uiterlijke tijdstip waarop alles weg moet 
zijn is donderdag 26 januari 2012, 12.00 uur 's middags. 

Van de nog aanwezige Occupiers hebben een vijftal (dat kunnen er ook iets meer of minder zijn) 
aangegeven dat ze niet vrijwillig vertrekken. Zij zullen vermoedelijk worden aangehouden door de 
politie. Er vinden woensdagavond en donderdagochtend nog gesprekken plaats met de gemeente. 

De Occupiers hebben aangegeven donderdag een demonstratie te gaan houden op het terrein. Voor 
meer informatie kan men het beste even langsgaan. Inmiddels zijn de blauwe tent en de legertent al 
van het terrein verwijderd. 

1 van 425-1-2012 22:23 

Occupy Eindhoven • Toon onderwerp - Bestuursdwangbesluit 
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Omhoog 

Plaats een reactie 1 bericht • Pagina 1 van 1 

Keer terug naar Organisatie 

Ga naar: 

Wie is er online 

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten 

Forumoverzicht Het team • Verwijder alle forumcookies • Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd 

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group phpBB.nl Vertaling 

http://www.occupyeindhoven.nl/phpBB3/viewtopie.php?f=2&t=560 
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A 
gemeente Eindhoven 

Scenario's Occupy Eindhoven 

26 januari 2012 

Van 

Kamer 3.10 

Telefoon 4111111.1111. 

25 januari 2012 

4 

ALGEMEEN 

Ontheffing APV verleend tot en met donderdag 26 januari 2012, 12.00 uur. 

Er staan 4 caravans, 4 kleine tenten, 2 grote tenten, legertent, piramidetent, 

10-15 personen. 

Op dinsdag 24 januari is door de gemeente een besluit uitgereikt dat 

donderdag na 12.00 uur bestuursdwang wordt toegepast. 

SCENARIO'S 

144 I 





Perslijn tot 12.00 uur 
Tot nu toe hebben wij als gemeente altijd in goed overleg met Occupy 
Eindhoven afspraken kunnen maken. Na een constructief gesprek tussen 
Occupy en burgemeester Van Gijzel heeft Occupy zelf aangegeven dat ze naar 
een volgende fase van demonstreren willen overgaan. Tijdens dat gesprek is 
ook met Occupy afgesproken dat ze in de loop van deze week hun kampement 
gaan afbreken. We gaan er vanuit dat ze zich aan deze afspraak houden. Voor 
de zorgvuldigheid hebben wij dinsdag 24 januari een brief overhandigd aan de 
mensen van Occupy waarin wij als gemeente hebben laten weten dat de 
ontheffing voor wildkamperen donderdag 26 januari om 12.00 uur verloopt en 

A 

10A 



dat wij verwachten dat zij dan van het terrein zullen vertrekken en het schoon 
achterlaten. In de brief is ook aangegeven dat, als zij het terrein zelf niet 
leegruimen, wij dit zullen doen op hun kosten. 
RA12002705 

A 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 

ammompumpomis 
donderdag 5 januari 2012 17:44 

Occupy eindhoven 

  

Heren 

Zie onderstaande mutatie in bvo. 
Edit: 11111.1.1110 ...11111..d. 04/01/12, 17:43 

Op 4 Januari 2011 16.30 uur is het navolgende onderzoek ingesteld op het 
terrein van Occupy Eindhoven. Locatie Stationsweg Eindhoven 

Aangetroffen personen: 
BTK = Betrokkene dan volgt de voorletters en de geb.dat. 

BTK 
3x antecedenten smaad belediging, smaadschrift in Uden 
GBA: 

BTK 
=Suit Boxtel voor overlast jeugd. 
GBA MIIMMONIMMINIM 

BTK 
lx verdachte overtreding apv in bvh. 
Dakloos 

BTK 
lx winkeldiefstal, opiumwetgeving en harddruggebruiker aismede overmatig 
alcoholgebruik 
Dakloos 

BTK 
geen antecedenten 
3BA 

BTK 
3 vermogensdelicten en 5 overige op gebied van lokaalvredebreuk dfst uit 
bedrijf en vernieling 
GBA:ammumps(oud adres leger des hells) Dakloos 

BTK 
Geen antecedenten 
GBA 

BTK 
geen antecedenten 
GBA 

BTK gli■wimmarsa 
x oplichtinc art 326  

GBA: 

BTK 
heel veel antecedenten op gebied van SR 310-311 en Opiumwetgeving en openlijke 
geweldpleging- verzetpleger alles in periode van 2005 tot 2009. Daarna is hij 
volgens eigen verkiaring op wereidreis gegaan en 18 maanden weg uit Europa 
geweest (of in de gevangenis vertoefd kan ook) 
GBA: Dakloos (nergens ingeschreven) ii 

 1 
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Ti<  --41.1.11111.1— 
BTK 
BTK 
BTK 
BTK 
BTK 
LOK EINDHOVEN CENTAURIESTRAAT 00011 
LOK EINDHOVEN STATIONSWEG 
\\\ EINDE OBJECTEN \\\ 

NEM/ 
_411.11.1111.111.Project Overlast Verslaafden) 

P/a Begijnenhof 29 Eindhoven. 

/// START OBJECTEN /// 
BTK 
BTK 
BTK 
BTK 
BTK 
BTK 	IMP 

BTKOMMINOMMIMMO 
16 antecedenten alleen op het gebied van 310 311 Sr. 

11.1111111111.opvanghuis voor thuis- en dakiozen) 

BTK 
lx BVH mutatie aangaande !open met een zatte kop over de rondweg op 27 dec 2011. 
GBA : Dakloos 

BEVINDINGEN: 

Er staan een aantal tenten die leeg zijn maar vol zitten met vuilnis en afval. 
Wij vroegen waarom dit niet opgeruimd werd en antwoord: MOET DE GEMEENTE MAAR 
MET EEN CONTAINER KOMEN.(volksgezondheid in het gedrang met de Dommel ernaast 
en een rattenprobleem met dit afval.) 

In de grote legertent staat een houtkachel en dit vinden wij brandgevaarlijk 
voor de slapers. 
In deze tent lagen nog twee zwervers te slapen en zij weigerden een naam op te 
geven en waren recalcitrant en hen gelaten voor wat het is. 

Er staan een aantal caravans op het terrein. 

kortom er zijn 12 namen genoteerd van de 14 aanwezigen. 

2x geen naam van zwervers types gezien hun uiterlijk en gedrag. 
lx 	 (Johan maakt een zorgformulier voor de jeugdzorg) 
24111111111.die een zwervend bestaan leiden. 

6 personen zijn dakloos of zijn adressen van opvang thuis- en dakiozen. 
6 personen hebben een GBA adres maar dit is niet nagetrokken of dit nog door 
hen bewoond wordt. 
(Voor het vervolgonderzoek kan de BB in die wijk lets betekenen om een 
huisbezoek of te leggen kijken hoe de situatie is.) 
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gsm 111■11.111111 
email 01  41•11111101111011■111•11 
email 02  011.111=1111.1111  
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