
1.  Van: 	 < 	amsterdam.nl> 
Verzon en: 	ms ag 27 e ruari 018 12:59 
Aan: 	 AP Amsterdam) 
Onderwerp: 	180318. demo AFA 

Ha I() 2  

Het comite21 mrt organiseert op 18 mrt as een demonstratieve optocht (dam-Museumplein) 
"tegen racisme in de raden" — informatie van politie is dat het vooral een AFA demonstratie 
lijkt te worden. Op sociale media is een tegendemonstratie aangekondigd vanuit rechts. Info 
is dat zowel NVU als Rechts in V iig voornemens zijn om te komen. Door risico op 
wanordelijkheden wordt een SGBO ingericht door politie. Stukken moeten op 12 mrt 
worden voorgelegd aan de driehoek. Dat betekent maandag of dinsdag as een sub. Sorry to 
disturb you maar wil graag weten of jij deze vanuit OM voorbereid. 

Gr I() 	o 

Met vriendelile roet, 

Adviseur openbare orde en crisisbeheersing Directie openbare orde en veiligheid Gemeente 
Amsterdam 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling 
van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u 
vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen 
zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de 
rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.  



Van: 
Verzon en: 	on er a 1 maart 2 81111:115MIM  

politie.nl> 

o Aan: 	 AP Amsterdam); 
l 0 ).:) 

	

	 (T.S.) 
10 ).o 

Onderwerp: 	20 	emo anti-racisme / 'geen racisme in de raden' AFA + rechts 

Dag  10.).o 	en anderen, 
Zoals 9es roken wi's ik wel o de beleidsuit an s unten voor de lle maart IA' Pe ida en Rechts in 
Verzet. 

Gr 
10.2.o 

Districtsc e msterdam — West 
Commander District West, Amsterdam Police Department 

2.  

Politie Amsterdam I District West I +31 (0) 
Houtmankade 34, 1013 MX Amsterdam 
Secretariaat T 088 

 

10.2.n 

  

Om teleurstellingen te voorkomen: Soms lees ik je mail pas later, dus als je een vraag hebt of een verzoek waar ik 
snel op moet 
reageren, bel me dan gerust of stuur een SMS. 
To avoid disappointments, I do not always read my email immediately, so if you have a question or request that I 
need to respond quickly, please call me or send a 
text message. 

Van: 	 [mailto: 	amsterdam.nl] 
Verzon en: on er ag 1 maart 2018 5:5 
Aan: t, 	AP Amsterdam)' < 

@politie.n1>; 
msterdam 	 r,/ om.n > 

• amsterdam.nl> 

amsterdam.nl>; 

Onderwerp: omite mrt, Demonstrate maart "Geen racisme in de raden". 

Goedemiddag, 

Afgelopen maandag is op de driehoek kort aan de orde gekomen dat de politie voor de demonstratie op 18 
maart as die wordt georganiseerd door het Comite21 mrt een SGBO inricht. Hoewel deze demonstratie 
jaarlijks plaatsvindt en er eerder geen openbare verstoringen hebben plaatsgevonden, zijn er dit jaar een 
aantal factoren waardoor dit risico dit jaar anders wordt ingeschat. Dit heeft oa te maken met het moment 
(3 dagen voor verkiezingen), politieke polarisatie (wie loopt er mee, verschillende partijen zich inmiddels 
teruggetrokken door onderwerp demonstratie), AFA roert zich als eigen "blok", en tegengeluiden vanuit de 
rechtse hoek (NVU als organisatie lijkt geen tegendemonstratie te organiseren, maar wel sympathisanten 
van die groep). 

Na overleg met 	n 	heb ik zojuist besproken dat op 12 mrt deze demonstratie wordt besproken 
op de driehoek. Po itie zadriehoek maandag as kort jets ze"men over profiel demonstratie maar 
besluitvorming wordt voorbereid voor de 12e. Toch 	nog aanvullingen? 	dan weet jij dat voor 



I en dan zal ik maandag contact opnemen met MI oor het plannen van een sub om de 
emonstratie voor te bereiden. 

 

Gr I ().2.: 

viseur pen are Orde en Crisisbeheersing 

Directie Openbare Orde & Veiligheid 
Bestuur & Organisatie 
Gemeente Amsterdam 
E: I ()  ) " 	• amsterdam.nl 
M: 0. 1U./..:: 

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als 
een e-mail 
niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en 
de e-mail te 
verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op 
informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.  
	  Disclaimer 	  
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het 
bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. 
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover 
onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 



10.2.:'  

Van: 	 < 	 amsterdam.nl> 
Verzon en: 	ins 	maart 1 
Aan: 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

i1:1 i:.sue Demo • 	s 1180318 
Concept Flap driehoek 12032018.docx 

mster am 
10.2.0 

=MIK 
R(AP mster am [ . p 

10.2.:) Secretariaat 00V; 

10.2.:) 

10.2..) 

3 

Beste partners, 

Bijgevoegd als leidraad voor ons overleg en als startpunt voor de notitie van de driehoek de concept flap, die 
op veel punten wel nog aanvulling en aanscherping verdient. 1k hoop dat donderdagochtend met jullie 
gezamenlijk te kunnen doen. Uit de concept flap blijkt tevens dat er nog (waarschijnlijk) twee Worn brieven 
en een lijn van optreden volgen. Daarnaast lijkt me het o stellen van een aantal scenario's (wellicht voor na 
de driehoek van 12 maart ook nu weer zinvol. 

De vergaderlocatie wort morgen met ju le ge ee 

Met vriendelijke groet, 

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als 
een e-mail 
niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en 
de e-mail te 
verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op 
informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.  



Van: 	 (AP Amsterdam) 
Verzon 	onderdag 8 maart 2018 12:13 
Aan: (AP Amsterdam); 	 AP Amsterdam) 
Onderwerp: 	0180318.Risico-demos oo a Bureau am ate e 3hoek 

Dames, 

Op de 18e maart staat, om 13.00 uur wederom een risicodemo op de agenda. 

Even heel kort: betreft grote demo van links onder het thema 'Green racisme in de raden' 
Binnen het linkse blok zal ook AFA zich `presenteren'. 
Slechts eni rechts to en eluid maar het = er wel. 

es uften ie m oe sver an moeten wor en genomen. 

4.  

zal plaatsnemen op het hoofdbureau in de Koppenzaal om direct beslissingen to nemen over het al 
an niet optreden van de politie tijdens de demo. 

Ik kan zelf niet aanschuiven. 

Kortom: wie van jullie kan en wil, als ondersteuner van NE bij hem aanschuiven in de Koppenzaal en 
meekijken? 

Met vriendelijke groet, 

mr. 
Plv. oo team Be eid en Strategie / sr. adviseur 

Openbaar Ministerie - Arrondissementsparket Amsterdam 
Afdeling Beleid & Strategie 
Bezoekadres: IJdok 163, 1013 MM Amsterdam 
Postadres: Postbus 115, 1000 AC Amsterdam 

@om.n1 
www.om.n1 



Van: 	 < 	 amsterdam.nl> 
Verzon en: 	on er al 8 maart 20 	:2 
Aan: 	 10 .2 .^  I(AP mster amil I t)  ) 	[ 

) 	 110 2 ;) 

I 0 2 

n erwerp: 	I :13 s emo omite 21 maart, 	A, VVMU, Stop Antifa / flap, 
kennisgevingen, scenario's, WOM, lijn optreden 
Bijlagen: 	bijlage 1 kennisgeving Geen Racisme in de Raden.pdf; bijlage 2 Kennisgeving 
demonstratie VVMU (tegendemo).pdf; Bijlage 4 Scenario's tbv Comite 
18maart demo (2).docx; Bijlage 3 Wijze van optreden tbv Comite 18 maart 
demo.docx; Concept Flap driehoek 12032018.2 (CONCEPT).docx; Concept Flap 
driehoek 12032018.2 (WB).docx; concept Wombrief comite 21 maart (2).doc 

Beste partners, 

Bijgevoegd de aangepaste stukken naar aanleiding van het overleg van vanochtend. Met name de flap is 
sterk aangepast. Bijlage 3 is hetzelfde gebleven en bijlage 4 is aangevuld op basis van ons gesprek van 
vanochtend. 

Zover mij nu bekend heb ik geen kennisgevingen van de demonstratie van de Syriers of van de pro-Israel 
demonstratie (op de Dam). Zijn die bij politie wel bekend? 

De concept Wom-brief voor het 21 maart comite is ook toegevoegd. Twee Wom-brieven missen nu nog. Die 
volgen morgen en hierin zullen de voorschriften gelijkluidend zijn en zal de Oude Turfmarkt als demolocatie 
worden aangegeven. 

Kunnen jullie morgenochtend voor 11:00 uur liefst met wijzigingen bijhouden reageren opdat we enigszins bij 
tijd de nazending van de driehoek kunnen versturen? 

Tot zover, 

Met vriendelijke groet, 

Van: 
Verzon en: woens a 7 maart 018 22:35 

5.  

10.2., 

I I 

-I 0.2. 

    

0.2.;) 

  

mster am 

      

        

  

Secretariaat OOV; 

    

  

0.2.:) 

      

Aan: 

1(:A 
Onderwerp: 

111•11=1,1 
Secretariaat OOV; 

: voor erei mg 18 maart 

mster s am 

Beste partners, 

Morgenochtend 08:30 uur zitten we in vergaderruimte 1E.1 op het Stadhuis. Een leder is aangemeld. 
Bijgevoegd nog drie concept bijlagen die we morgen wellicht nog even kunnen doornemen. Ze verschillen 
nauwelijks met de Pegida en de MV stukken. 

Met vriendelijke groet, 



I 0 2.0 

mster 

Van: 
Verzon en: ins a maart 18 22:29 
Aan: 
(AP 
CC: 
Onderwerp: voor erei ing 1 maart 

Secretariaat 00V; I 0.2.o 

10.2.0 

 

10 2 o 

 

 

I0.2. 

   

    

Beste partners, 

Bijgevoegd als leidraad voor ons overleg en als startpunt voor de notitie van de driehoek de concept flap, die 
op veel punten wel nog aanvulling en aanscherping verdient. Ik hoop dat donderdagochtend met jullie 
gezamenlijk te kunnen doen. Uit de concept flap blijkt tevens dat er nog (waarschijnlijk) twee Wom brieven 
en een lijn van optreden volgen. Daarnaast lijkt me het o stellen van een aantal scenario's (wellicht voor na 
de driehoek van 12 maart ook nu weer zinvol. 

De vergaderlocatie wort morgen met ju ie ge ee 

Met vriendelijke groet, 

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als 
een e-mail 
niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en 
de e-mail te 
verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op 
informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.  



10 ) 

10.). 

10.) 

i0.2 .:,  

10 ) .) 

Ja 

Comite 21 maart 
10.2J) 

Anders, namelijk 

Coalitie 

Ja 

18-3-2018 

13:00 

18-3-2018 

17:30 

Ja 

Dam 2 

Op Dam lopen naar museumplein 

Paulus Potterstraat 3 

Museumplein 

Dam, Rokin, Vijzelstraat, 
Weteringschans, Museumbrug, 
Museumstraat, Museumplein 

Nee 

Van: 
Aan: 

Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Bijlage bij 

document 5 
No-Reolv 

evenementen.amsterdamftolitie.n1 10.2.  
IS a (IIIM et.Centrinninaen.DVL;Stadsloket. nieuw-west.veraunmnaen..v (&amsterdam.n1; 
Stadsloket.Noord.Vergunningen.DVL;Stadsloket.Oost.Veraunningen.DVL; 
Stadsloket.West.Veraunninaen.DVL;Stadsloket.Zuid.Veraunninaen.DVL; 
Stadsloket.Zuidoost.Veraunninaen.DVL;TH Evenementen SDC 
Kennisgeving demonstratie of manifestatie (2017-1366734) 
vrijdag 8 december 2017 14:35:37 

Summary Kennisaeving demonstratie 2017-1366734.odf 

Voornamen (voluit): 

Achternaam: 

E-mail: 

Telefoonnummer: 

Wordt deze demonstratie of manifestatie 
georganiseerd door een organisatie? 

Organisatie 

Organisatie: 

E-mail: 

Telefoonnummer: 

Vorm organisatie: 

Anders: 

Is 	 aanspreekpunt voor 
de po 

attiniAljd'eri-lotAt 

Datum van de demonstratie of manifestatie: 

Tijdstip van aanvang: 

Datum van beeindiging: 

Tijdstip van beeindiging: 

Volgt de demonstratie of manifestatie een 
route? 

Aanvangslocatie 

Straat en nummer: 

Toelichting: 

Eindlocatie 

Straat en nummer: 

Toelichting: 

Te volgen route: 

Rijden er voertuigen mee? 

Van en naar locatie 

Demonstrafie / betoging 



Doel van de demonstratie of manifestatie: 	Protest tegen Racisme 

Is deze manifestatie aangekondigd op 	Ja 
sociale media? 

Is de organisatie bekend met het organiseren Ja 
van demonstraties of manifestaties? 

Verwacht aantal deelnemers: 	 500 

Worden er toespraken gehouden? 	Ja 

Wordt er gebruik gemaakt van 	 Ja 
geluidsversterkende apparatuur? 

Worden er spandoeken meegevoerd? 	Ja 

Worden er objecten geplaatst? 
	

Ja 

Om objecten to kunnen plaatsen, moet u een vergunning aanvragen. 

.4(laatregelen-4- 

Is er een ordedienst? 
	

Ja 

Uit hoeveel personen bestaat de ordedienst? 10 

Is 	 aanspreekpunt van Ja 
de or e ienst. 



Betreft: Kennisgeving demonstratie 
Bij /age bij 

Correspondentienummer: 2018-1458163 

document 5 
Registratiedatum: 02/27/2018 18:02:38 

Olint:Actp.e!'pO 

Voornamen (voluit): 
Voorvoegsel: 
Achternaam: 
Geboortedatum: 
E-mail: 
Telefoonnummer: 
Wordt deze demonstratie of manifestatie georganiseerd 
door een organisatie? 
Adres contactpersood 
Straat, huisnummer en huisnummertoevoeging: 
Postcode en plaats: 
Is 	 aanspreekpunt voor de politie? 

err' oca oe 
Datum van de demonstratie of manifestatie: 
Tijdstip van aanvang: 
Datum van beeindiging: 
Tijdstip van beeindiging: 
Volgt de demonstratie of manifestatie een route? 
Locatie 
Straat en nummer: 
Toelichting: 
Van en naar locatie 
Hoe komen de deelnemers naar de locatie? 

Hoe gaan de deelnemers weg van de locatie? 

bemonstratie /  betoging 
Doel van de demonstratie of manifestatie: 

Is deze manifestatie aangekondigd op sociale media? 
Is de organisatie bekend met het organiseren van 
demonstraties of manifestaties? 
Verwacht aantal deelnemers: 
Leeftijdscategorie deelnemers: 

Worden er toespraken gehouden? 
Wordt er gebruik gemaakt van geluidsversterkende 
apparatuur? 
Waar worden deze toespraken gehouden? 
Worden er spandoeken meegevoerd? 
Worden er objecten geplaatst? 
Nlaatregelen 
Welke maatregelen neemt u om de demonstratie of 
manifestatie ordelijk te laten verlopen? 

10.2.o 
10.2.o 
10.2.o. 
10.2. 
10.2.o 
10.2.o 
10.2.., 

ee 

18-3-2018 
13:00 
18-3-2018 
16:00 
Nee 

Dam 10 
Enige locatie op De Dam 

Lopend / openbaar vervoer 

Lopend / openbaar vervoer 

Z,,%!3 •;,„1,s1.7.,:%1;1:3YV) ,2T41.11,„;: 

Het belang van diverse fundamentele vrijheden 
onder de aandacht brengen, waaronder die van 
meningsuiting en vreedzame betoging. Wij wensen 
daarbij te betogen in het zicht van en ons hoorbaar 
te maken aan het bij de gelijktijdige door het Comite 
21 maart georganiseerde manifestatie 'Geen racisme 
in de raden' aanwezige publiek, hetgeen zal bestaan 
uit zowel demonstranten, sympathisanten als 
toevallige omstanders. 
Nee 
Ja 

5 
19 - 35 
36 - 65 
Ja 
Nee 

Op de locatie van de betoging of manifestatie 
Ja 
Nee 

Door mij als organisator en aanwezige zal worden 
toegezien dat deelnemers zich gedurende de 
betoging aan alle toepasselijke wetgeving houden. 



Is er een ordedienst? 	 Ja 
Uit hoeveel personen bestaat de ordedienst? 	1 
Is 10.2.:1 	 aanspreekpunt van de ordedienst?Ja 



I() ) @om.n1 
www.om.nl  

T 088 
M 06 

Van: 
Verzon 
Aan: 
Amster 
CC: 

amsterdam.nl] 

erwerp: u en voor a e Driehoek: voorbereiding 18 maart 

Secretariaat 00V; 

10') 

I () 

AP 

Van: 	 (AP Amsterdam) 
Verzon 	vri'da 9 maart 2018 10:12 
Aan: I 0 ) 

CC: 
	10 2 o 

10 ) 	 mster am 
(1=111Vamsterdam.politie.n1)1 ; 

6 .  

Oneerwerp: 	20180318.demo Comite 21 maart - flap + scenario / input OM 
Bijlagen: 	20180318.demo Comite 21 maart - concept flap, input OM.docx; 
20180318.demo Comite 21 maart - concept scenario's, input OM.docx 

Gezien de voortschrijding der tijd, reageer ik even gefaseerd. 
Hierbij de input voor de flap + de scenario's. 

Met vriendelijke groet, 

mr. 
Plv. oo team e etd en Strategie / sr. adviseur 

Openbaar Ministerie - Arrondissementsparket Amsterdam 
Afdeling Beleid & Strategie 
Bezoekadres: IJdok 163, 1013 MM Amsterdam 
Postadres: Postbus 115, 1000 AC Amsterdam 

Beste partners, 

Bijgevoegd de aangepaste stukken naar aanleiding van het overleg van vanochtend. Met name de flap is 
sterk aangepast. Bijlage 3 is hetzelfde gebleven en bijlage 4 is aangevuld op basis van ons gesprek van 
vanochtend. 

Zover mij nu bekend heb ik geen kennisgevingen van de demonstratie van de Syriers of van de pro-Israel 
demonstratie (op de Dam). Zijn die bij politie wel bekend? 

De concept Worn-brief voor het 21 maart comite is ook toegevoegd. Twee Wom-brieven missen nu nog. Die 
volgen morgen en hierin zullen de voorschriften gelijkluidend zijn en zal de Oude Turfmarkt als demolocatie 
worden aangegeven. 

Kunnen jullie morgenochtend voor 11:00 uur liefst met wijzigingen bijhouden reageren opdat we enigszins bij 
tijd de nazending van de driehoek kunnen versturen? 

Tot zover, 

Met vriendelijke groet, 



Aan: 

: 1  
A 

Onderwerp: RE: voor erering 18 maart 

1=1111•1111 10.2.:  

 

10 ) t) 

   

Secretariaat OOV; 10.2.e 

mster 
1 () 

Van: 
Verzon en: woens a 7 maart 2018 22:35 

Beste partners, 

Morgenochtend 08:30 uur zitten we in vergaderruimte 1E.1 op het Stadhuis. Een leder is aangemeld. 
Bijgevoegd nog drie concept bijlagen die we morgen wellicht nog even kunnen doornemen. Ze verschillen 
nauwelijks met de Pegida en de RIV stukken. 

Met vriendelijke groet, 

Van: 
Verzon en: ins a maart 0 8 22:29 
Aan: 
(AP 
CC: 
Onderwerp: voor erer ing maart 

Beste partners, 

Secretariaat OOV; 1 0 ) 

I 

 

I 

 

10.2..E  

 

10 

     

Bijgevoegd als leidraad voor ons overleg en als startpunt voor de notitie van de driehoek de concept flap, die 
op veel punten wel nog aanvulling en aanscherping verdient. Ik hoop dat donderdagochtend met jullie 
gezamenlijk te kunnen doen. Uit de concept flap blijkt tevens dat er nog (waarschijnlijk) twee Worn brieven 
en een lijn van optreden volgen. Daarnaast lijkt me het o stellen van een aantal scenario's wellicht voor na 
de driehoek van 12 maart ook nu weer zinvol. 

De vergaderlocatie worst morgen met ju re ge 

Met vriendelijke groet, 

U 

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als 
een e-mail 
niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en 
de e-mail te 
verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op 
informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.  



AP 10 

Van: 
Verzon 
Aan: 
Amster 
CC: 

amsterdam.nl] 

IO 2  

Secretariaat 00V; I() 

Van: 	 (AP Amsterdam) 
Verzon 	vri'da 9 maart 2018 10:46 

I 2 Aan: 
CC: 	) 	 (111111Mamsterdam.politie.n1)1; 
I 0 	 mster. am 
Ono erwerp: RE: 20180318.demo Comite 21 maart, AFA, VVMU, Stop Antifa / flap, 
kennisgevingen, scenario's, WOM, lijn optreden 

7 .  

 

Akkoord met WOM + lijn optreden. 

Met vriendelijke groet, 

mr. 
Plv.M.Fn Be cid en Strategic / sr. adviseur 

Openbaar Ministerie - Arrondissementsparket Amsterdam 
Afdeling Beleid & Strategic 
Bezoekadres: IJdok 163, 1013 MM Amsterdam 
Postadres: Postbus 115, 1000 AC Amsterdam 

I() 
	

@om.n1 
www.om.n1 

na erwerp: 11:03 8. emo °mite 21 maart, AFA, VVMU, Stop Antifa / flap, kennisgevingen, 
scenario's, WOM, lijn optreden 

Beste partners, 

Bijgevoegd de aangepaste stukken naar aanleiding van het overleg van vanochtend. Met name de flap is 
sterk aangepast. Bijlage 3 is hetzelfde gebleven en bijlage 4 is aangevuld op basis van ons gesprek van 
vanochtend. 

Zover mij nu bekend heb ik geen kennisgevingen van de demonstratie van de Syriers of van de pro-Israel 
demonstratie (op de Dam). Zijn die bij politic wel bekend? 

De concept Worn-brief voor het 21 maart comite is ook toegevoegd. Twee Wom-brieven missen nu nog. Die 
volgen morgen en hierin zullen de voorschriften gelijkluidend zijn en zal de Oude Turfmarkt als demolocatie 
worden aangegeven. 

Kunnen jullie morgenochtend voor 11:00 uur liefst met wijzigingen bijhouden reageren opdat we enigszins bij 
tijd de nazending van de driehoek kunnen versturen? 

Tot zover, 

Met vriendelijke groet, 



MIN om.n1'; ' 

Van: 
Verzon en: woens a maart 018 22:35 
Aan: 10  ) 	 1111.1.11. 

(A' • mster. am 
I0.2 .o 

Onderwerp: RE: voor ere' ing 18 maart 
Secretariaat OOV; 10.2.:) 

Beste partners, 

Morgenochtend 08:30 uur zitten we in vergaderruimte 1E.1 op het Stadhuis. Een ieder is aangemeld. 
Bijgevoegd nog drie concept bijlagen die we morgen wellicht nog even kunnen doornemen. Ze verschillen 
nauwelijks met de Pegida en de RIV stukken. 

Met vriendelijke groet, 

Van: 
Verzon en: ins a maart 	8 22:29 

om.n1'; 0.2.:) 10.2.:) Aan: 
(AP Amster.  
CC: l c) 	' 
Onderwerp: voor erer 

10.2.:'  

 

10,2.;;  

 

10.2.:) 

   

ing 18 maart 
Secretariaat OOV; I 0.2.:) 

Beste partners, 

Bijgevoegd als leidraad voor ons overleg en als startpunt voor de notitie van de driehoek de concept flap, die 
op veel punten wel nog aanvulling en aanscherping verdient. Ik hoop dat donderdagochtend met jullie 
gezamenlijk te kunnen doen. Uit de concept flap blijkt tevens dat er nog (waarschijnlijk) twee Worn brieven 
en een lijn van optreden volgen. Daarnaast lijkt me het o stellen van een aantal scenario's (wellicht voor na 
de driehoek van 12 maart ook nu weer zinvol. 

De vergaderlocatie wor t morgen met ju re ge ee 

Met vriendelijke groet, 

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als 
een e-mail 
niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en 
de e-mail te 
verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op 
informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.  



10.). 	 (AP 

Groet, 

Van: 	(AP Amsterdam) [mailto 	@om.nl] 
Verzon 	da• 9 maart 2018 10:12 
Aan: 
CC: 
Amster am 
Onderwerp: 20180318.demo Comite 21 maart - flap + scenario / input OM 

10.2..:) 

1111111=1@amsterdam.politie.n1); 

Van: 	 @amsterdam.nl> 
Verzon en: 	vrt ag maart 18 :31 
Aan: I O ) 	AP Amsterdam 

@amsterdam.politie.nl); 
mster am 

RE: 20180318.demo Comite 21 maart - flap + scenario / input OM 
20180318.demo Comite 21 maart - concept flap input OM_SB.docx 

Hoi 10.2.0 en!. 

  

CC: 	1 O.? .:)  

10.7 

• ni erwerp: 
Bij lagen: 

I ().2.:) 

I 0.2.;) 

Hierbij de notitie met de doorgevoerde wijzigingen. Bij een aantal opmerkingen heb ik een reactie gezet. 
Verder is het conform de wens van het OM aangepast. 

Gezien de voortschrijding der tijd, reageer ik even gefaseerd. 
Hierbij de input voor de flap + de scenario's. 

Met vriendelijke groet, 

mr. 
Ply. oo team Be eid en Strategie / sr. adviseur 

Openbaar Ministerie - Arrondissementsparket Amsterdam 
Afdeling Beleid & Strategie 
Bezoekadres: IJdok 163, 1013 MM Amsterdam 
Postadres: Postbus 115, 1000 AC Amsterdam 

T 088  
M 06 

@om.nl 
www.om.n1 

Van: 	 [mailto 	 @amsterdam.nl] 
Verzon en: on er a maart 018 22: 
Aan: 
Amster 
CC: 	 Secretariaat 00V; 

On erwerp: to 7 en voor e riehoek: voorbereiding 18 maart 

Beste partners, 

(AP 

8.  



Bijgevoegd de aangepaste stukken naar aanleiding van het overleg van vanochtend. Met name de flap is 
sterk aangepast. Bijlage 3 is hetzelfde gebleven en bijlage 4 is aangevuld op basis van ons gesprek van 
vanochtend. 

Zover mij nu bekend heb ik geen kennisgevingen van de demonstratie van de Syriers of van de pro-Israel 
demonstratie (op de Dam). Zijn die bij politie wel bekend? 

De concept Wom-brief voor het 21 maart comite is ook toegevoegd. Twee Wom-brieven missen nu nog. Die 
volgen morgen en hierin zullen de voorschriften gelijkluidend zijn en zal de Oude Turfmarkt als demolocatie 
worden aangegeven. 

Kunnen jullie morgenochtend voor 11:00 uur liefst met wijzigingen bijhouden reageren opdat we enigszins bij 
tijd de nazending van de driehoek kunnen versturen? 

Tot zover, 

Met vriendelijke groet, 

Van: 
Verzon en: woens a 7 maart 018 22:35 
Aan: 

(A 

Onderwerp:  
Secretariaat OOV; 

Amster 

erei ing 18 maart 

I 0 2 

I O).2.:  

 

10,2 

 

10 2.() 

  

  

@om.n11 ; 1 c).2.:  

   

      

Beste partners, 

Morgenochtend 08:30 uur zitten we in vergaderruimte 1E.1 op het Stadhuis. Een leder is aangemeld. 
Bijgevoegd nog drie concept bijlagen die we morgen wellicht nog even kunnen doornemen. Ze verschillen 
nauwelijks met de Pegida en de RIV stukken. 

Met vriendelijke groet, 

Van: 
Verzon en: ins a maart 	8 22:29 
Aan: 
(AP Amster am 
CC: 
Onderwerp: voor erei ing maart 

Beste partners, 

Secretariaat OOV; 

@om.n1'; 

Bijgevoegd als leidraad voor ons overleg en als startpunt voor de notitie van de driehoek de concept flap, die 
op veel punten wel nog aanvulling en aanscherping verdient. Ik hoop dat donderdagochtend met jullie 
gezamenlijk to kunnen doen. Uit de concept flap blijkt tevens dat er nog (waarschijnlijk) twee Wom brieven 
en een lijn van optreden volgen. Daarnaast lijkt me het o stellen van een aantal scenario's wellicht voor na 
de driehoek van 12 maart ook nu weer zinvol. 

De vergaderlocatie wor s t morgen met ju ie ge 



Met vriendelijke groet, 

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als 
een e-mail 
niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en 
de e-mail te 
verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op 
informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.  
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht 
te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Openbaar Ministerie 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. 
The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Netherlands Public Prosecution Service 

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als 
een e-mail 
niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en 
de e-mail te 
verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op 
informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.  



I 0 2.0 @amsterdam.nl>; 10.2.x,  

  

@politie.nl>; 10.2.c) (AP Amsterdam) 

Van: 	 @politie.nl> 
Verzon en: vrij ag 9 maart 201 	:0 
Aan: 10.2.: 
	

AP Amsterdam); 
CC: 
	

(AP Amsterdam 
Onderwerp: 	: 20180318.demo Comite 21 maart - flap + scenario / input OM 
Bijlagen: 	Bijlage 4 Scenario's tbv Comite 18maart demo (2)_SM.docx; 20180318.demo 
Comite 21 maart - concept flap input OM_SB_SM.docx 

Goedemiddag alien, 

Hierbij reactie van politie, mede namensal. 

Groet 

Van: 
Verzon 
	

day 9 maart 2018 11:37 
(AP Amsterdam) [mailtcffilnkom.nl] 

0 ) Aan: 
10 ) s) 	r, , 

10 ) s, 
10.2.) om.n > 
On e erwerp: RE: 20180318.demo Comite 21 maart - flap + scenario / input OM 

Prima en dank. 

Met vriendelijke groet, 

mr. 
Plv. oo team e eid en Strategie / sr. adviseur 

Openbaar Ministerie - Arrondissementsparket Amsterdam 
Afdeling Beleid & Strategie 
Bezoekadres: IJdok 163, 1013 MM Amsterdam 
Postadres: Postbus 115, 1000 AC Amsterdam 

I() 
	

@om.nl 
www.om.nl  

VerzoM ag maart 8 11:31 
Van: 	 [mailto 	 @amsterdam.nl] 

Aan: 	(AP Amsterdam 
CC: 
Amsterdam 
Onderwerp: RE: 20180318.demo Comite 21 maart - flap + scenario / input OM 

Hoi 
	

en 1. 

Hierbij de notitie met de doorgevoerde wijzigingen. Bij een aantal opmerkingen heb ik een reactie gezet. 
Verder is het conform de wens van het OM aangepast. 

10.2. 

@amsterdam.politie.ni); 
	

(AP 

9.  



1 0.9 
	

@om.n1 
www.om.nl  

T 088 
M 06 

(AP 

() 	' 

Groet, 

Vanillin (AP Amsterdam) [mailto I () ) ') @om.nl] 
Verzon en: vriidag 9 maart 2018 10:12 
Aan: 
CC: 	 10.) :1 	@amsterdam.politie.n1); 
Amster am 
Onderwerp: 20180318.demo Comite 21 maart - flap + scenario / input OM 

  

I 0.2.( (AP 

  

Gezien de voortschrijding der tijd, reageer ik even gefaseerd. 
Hierbij de input voor de flap + de scenario's. 

Met vriendelijke groet, 

mr. 
Plv. oo team e eid en Strategie / sr. adviseur 

Openbaar Ministerie - Arrondissementsparket Amsterdam 
Afdeling Beleid & Strategie 
Bezoekadres: IJdok 163, 1013 MM Amsterdam 
Postadres: Postbus 115, 1000 AC Amsterdam 

Van: 	 [mailto 	 @amsterdam.nl] 
Verzon en: on er a 8 maart 018 22: 
Aan: 
Amster 
CC: Secretariaat 00V; 

On erwerp: to 7 en voor e Driehoek: voorbereiding 18 maart 

Beste partners, 

Bijgevoegd de aangepaste stukken naar aanleiding van het overleg van vanochtend. Met name de flap is 
sterk aangepast. Bijlage 3 is hetzelfde gebleven en bijlage 4 is aangevuld op basis van ons gesprek van 
vanochtend. 

Zover mij nu bekend heb ik geen kennisgevingen van de demonstratie van de Syriers of van de pro-Israel 
demonstratie (op de Dam). Zijn die bij politie wel bekend? 

De concept Worn-brief voor het 21 maart comite is ook toegevoegd. Twee Wom-brieven missen nu nog. Die 
volgen morgen en hierin zullen de voorschriften gelijkluidend zijn en zal de Oude Turfmarkt als demolocatie 
worden aangegeven. 

Kunnen jullie morgenochtend voor 11:00 uur liefst met wijzigingen bijhouden reageren opdat we enigszins bij 
tijd de nazending van de driehoek kunnen versturen? 



)'; 
10.2.o 10.2.o 

C: I0.2.:, 
(AP mster am 

Secretariaat OOV; 
Onderwerp: 

o 

erei ing 18 maart 

Van: 
Verzon en: woens a 7 maart 018 22:35 
Aan: @om.n1'; 

Van: 
Verzon en: insc a maart 	8 22:29 
Aan: 
(AP Amster 
CC: 
Onderwerp: voor erei s mg 8 maart4 

     

1 0.7. 

 

I() 

  

  

I() 

    

     

@om.n1'; 

Secretariaat OOV; 

Tot zover, 

Met vriendelijke groet, 

Beste partners, 

Morgenochtend 08:30 uur zitten we in vergaderruimte 1E.1 op het Stadhuis. Een ieder is aangemeld. 
Bijgevoegd nog drie concept bijlagen die we morgen wellicht nog even kunnen doornemen. Ze verschillen 
nauwelijks met de Pegida en de RIV stukken. 

Met vriendelijke groet, 

Beste partners, 

Bijgevoegd als leidraad voor ons overleg en als startpunt voor de notitie van de driehoek de concept flap, die 
op veel punten wel nog aanvulling en aanscherping verdient. Ik hoop dat donderdagochtend met jullie 
gezamenlijk te kunnen doen. Uit de concept flap blijkt tevens dat er nog (waarschijnlijk) twee Worn brieven 
en een lijn van optreden volgen. Daarnaast lijkt me het o stellen van een aantal scenario's wellicht voor na 
de driehoek van 12 maart ook nu weer zinvol. 

De vergaderlocatie wort morgen met ju ie ge ee . 

Met vriendelijke groet, 

U 

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als 
een e-mail 
niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en 
de e-mail te 
verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op 
informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.  
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht 



te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Openbaar Ministerie 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. 
The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Netherlands Public Prosecution Service 

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als 
een e-mail 
niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en 
de e-mail te 
verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op 
informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.  
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht 
te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Openbaar Ministerie 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. 
The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Netherlands Public Prosecution Service 
	  Disclaimer 	  
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het 
bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. 
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover 
onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 



Van: 	 < 	 amsterdam.nl> 
Verzon en: 	woens a 1 maart 2 18 :3 

it-) 7  Aan: 
CC: 	I0.?.;' 10 .? 	AP Amsterdam • 10.) 	(AP Amsterdam); 
10.2.0 	 10.2.c  

Oneerwerp: 21 81 : Demo mite 2 maart - 3 oek + wijziging scenario's + WOM 
(route) 
Bijlagen: 	Bijlage 6.1 concept Wombrief comite 21 maart (versie 0.2).doc; Bijlage 2 
Scenario's tbv Comite 18maart demo (2).docx 

1 0 . 

Beste 10 2.0 

 

Dank voor je bericht. Wij zijn samen tot de conclusie ekomen dat de Worn-brieven voldoende ruimte bieden 
om het besproken scenario in de driehoek 	 Onderschrijft het OM dit ook? 

Dit scenario heb ik ook bi.  evoe d in de scenario uitwerkin . 

unnen ju re rermee mstemmen 

Aansluitend heb ik in de Worn-brief richting Comite 21 maart de zinsnede aangepast en leg ik deze (naast de 
andere twee) morgen voor aan de burgemeester ter tekening. 

Wij zien elkaar donderdag. 

Groet, 

IU.) 

Van: 	 [mailto: politie.nl] 
Verzon en: ins a 13 maart 2018 9: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 	 aanpassing formulering afstemming route 

Ho 

Bi.  evoe d de WOM-brief zoals vast esteld in de driehoek. 

Groet 

e er sa viseur 

Politie I Amsterdam I Staf I Bestuursondersteuning 
Hoofdbureau, Elandsgracht 117 (kmr 1.30) 
Postbus 2287 1000 CG Amsterdam 
Mobiel: 06 



	  Disclaimer 	  
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het 
bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. 
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover 
onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als 
een e-mail 
niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en 
de e-mail te 
verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op 
informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.  



Van: 	 amsterdam.nl> 
Verzon en: 	woens ag 4 maart 1 :41 
Aan: 	 (AP Amsterdam); 	 (AP Amsterdam) 
OnderweriF.180318.WOM-brieven omite 1 maart, VVMU, niet-geadresseerd 
Bijlagen: 	Bijlage 6.1 concept Wombrief comite 21 maart DEF.doc; Bijlage 6.2 concept 
Wombrief VVMU DEF.doc; Bijlage 6.3 concept Wombrief niet geadresseerd 
tegendemo 18 maart.doc 

12. 

Beste I 0 

is een dagje vrij vandaag :) dus ik stuur jullie namens hem de laatste versie van de Wom-brieven. 
e Wom-brieven zouden zo voldoende ruimte moeten bieden om ook het besproken scenario in de 

driehoek IO.2 	to ondervangen. 

Kunnen deze brieven ter ondertekening naar de burgemeester? 
1k wil ze graag vandaag aan hem voorleggen. 
Graag jullie akkoord. 

Dank en groet, 

A viseur pen are Orde en Crisisbeheersing 

Directie Openbare Orde & Veiligheid 
Bestuur & Organisatie 
Gemeente Amsterdam 
E:  amsterdam.n1 
M: 0. 1() .' ) .' 

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als 
een e-mail 
niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en 
de e-mail te 
verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op 
informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.  

en 



Van: 	 amsterdam.nl> 
Verzon en: woens ag 14 maart 0 	0:07 

10 ) o Aan: 	 AP Amsterdam) 
CC: 	10.2.o 	(AP Amsterdam) 
Onderwerp: 	I : 20180318.WOMbrieven Comite 21 maart, VVMU, niet-geadresseerd 

Inderdaad.. 
1 1 I 

pas • at nog eve 

Van: WM (AP Amsterdam) [mailto: 	om.nl] 
Verzon en: woensda 14 maart 2018 09:51WIL  
Aan: I ()  
CC:  10) 	•P • msterdam) 
Onderwerp: I :0318.WOMbrieven Comite 21 maart, VVMU, niet-geadresseerd 

Hoi 

WOM-brief Comite incl. aan e aste tekst m.b.t. route akkoord 

Overige 	- rieven, akkoord 

Met vriendelijke groet, 

mr 
Plv. oo team e eid en Strategie / sr. adviseur 

Openbaar Ministerie - Arrondissementsparket Amsterdam 
Afdeling Beleid & Strategie 
Bezoekadres: IJdok 163, 1013 MM Amsterdam 
Postadres: Postbus 115, 1000 AC Amsterdam 

T 088111 

@om.nl 
www.om.n1 

Van: 	 [mailto: 	 amsterdam.nl] 
Verzon en: woens ag maart 2 1 : 
Aan: 	AP Amsterdam); 	 (AP Amsterdam) 
Onderwerp: definitieve WOM brieven maart 

Beste 	en 1111 

He
is een dagje vrij vandaag :) dus ik stuur jullie namens hem de laatste versie van de Worn-brieven. 

Wom-brieven zouden zo voldoende ruimte moeten bieden om ook het besproken scenario in de 
driehoek 	 to ondervangen. 

Kunnen deze brieven ter ondertekening naar de burgemeester? 
Ik wil ze graag vandaag aan hem voorleggen. 

M 06 

13. 



Graag jullie akkoord. 

Dank en groet, 

viseur pen are Orde en Crisisbeheersing 

Directie Openbare Orde & Veiligheid 
Bestuur & Organisatie 
Gemeente Amsterdam 
E  10 2 c) 	L ' amsterdam.nl 

1 . 1 Q.?.:;  

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als 
een e-mail 
niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en 
de e-mail te 
verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op 
informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.  
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, 
die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Openbaar Ministerie 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks 
inherent in the electronic transmission of messages. 

Netherlands Public Prosecution Service 

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als 
een e-mail 
niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en 
de e-mail te 
verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op 
informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.  



14. Van: 	 amsterdam.nl> 
Verzon en: 	woens ag 4 maart 1 3:18 
Aan:10 .2 o 	AP Amsterdam 10 2 o 	AP Amsterdam); MIIIM11111 
1 0 2 o 	 10 2 o 	 10 2 o 

10 2 o 

Onderwerp: 	I :0 .Demo's - WOM brieven Comite 21 maart, VVMU, alg.tegendemo 
Bijlagen: 	WOM brief demonstratie comite 21 maart.pdf; Algemene WOM brief tegendemo 
comite 21 maart.pdf; WOM brief VVMU 18 maart.pdf 

Zie bijlage voor de getekende brieven. 

Van: 
Verzon en: woens ag maart 2018 12:53 
Aan: I() 	AP Amsterdam 1.  
10.2.o 

10.'2..:: 

1 0 .2 o 

1 0 2 o 

 

Onderwerp: 	e intheve WOM brieven 18 maart 

Beste allemaal, 

De burgemeester heeft de laatste met jullie afgestemde versie van de Wom-brieven zojuist ondertekend. 

@ 10 . 2 . 0 heb jij het kaartje voor mij? Dan kunnen de brieven worden verstuurd. 

Alvast bedankt! 

viseur pen are Orde en Crisisbeheersing 

Directie Openbare Orde & Veiligheid 
Bestuur & Organisatie 
Gemeente Amsterdam 
E: 	 amsterdam.nl 

Van: 
Verzon en: woens ag 1 maart 2018 09:41 
Aan: 	(AP Amsterdam)'; 
Onderwerp: initieve WOM brieven maart 

Beste 	en II 

om.nr 

III

is een dagje vrij vandaag :) dus ik stuur jullie namens hem de laatste versie van de Wom-brieven. 
e Wom-brieven zouden zo voldoende ruimte moeten bieden om ook het besproken scenario in de 

driehoek 	 to ondervangen. 

Kunnen deze brieven ter ondertekening naar de burgemeester? 
Ik wil ze graag vandaag aan hem voorleggen. 
Graag jullie akkoord. 

Dank en groet, 

om.n1'; 1 0 , 1 0 .2 



viseur Open are Orde en Crisisbeheersing 

Directie Openbare Orde & Veiligheid 
Bestuur & Organisatie 
Gemeente Amsterdam 
E:IO.2.o 	amsterdam.nl 

I() 

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als 
een e-mail 
niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en 
de e-mail te 
verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op 
informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.  
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Demosstratie C orniti‘ 22 maart 

Zeer geachtell=11111111, 

Op 8 december 2017 heeft u een kennisgeving ingediend voor een dernonstratieve optocht op 

-18 rnaart 2018 in het centrum van Amsterdam Lk uw kennisgeving biijkt dat u van 3.3.00 uur 

tot 3.7.30 uur een route vvil lopen die start op de Darn en eindigt op het Museumplein. 

U organiseert deze demonstratie jaadijks en deze verlopen — mede door de inzet van uw 

ordedienst- over het algemeen zonder grootschalige openbare orde verstoringen en/of 

strafbare feiten. Ditmaal heeft de driehoek echter recentelijk kennis genornen van concrete 

signaler-1i  waardoor de driehoek wel rekening houdt met mogelijke wanordelijkheden erg/of 

strafbare gedragingen of uitingen. Bovendien is er oak een tegendemonstratie aangekondigd. 

Daarom verbind ik ditmaai aan uw demonstratie vooraf voorschriften. Deze voorschriften 

gelden ook voor de tegendemonstratie. Hierdoor kan de driehoek adequaat optreden met a Is 

doel ongeacht de inhoud - het vreedzaam demonstreren zo goed rnogelijk te beschermen. 

Hierbij informeer ik u over deze voorschriften. 

Voorschriften op basis van de wet 

Op grand van artikel 5 lid a van de Wet openbare ma nifestaties (Worn) verbind ik 

voorschriften aan uw demonstratie. Daarnaast kan ik, indien nodig, op grond van artikel 6 van 

de Worn tijdens uw demonstratie aanwijzingen geven die onverwijld in acht moeten worden 

genomen. Mede met het oog op de bescherming van uw demonstratie is het van belang dat 

aanwijzingen die door mij warden gegeven en die via de politie kenbaar zullen worden 

gemaakt, terstond warden opgevolgd en dat voorschriften worden nageleefd. lk benadruk 

voorts dat het niet-naleven van een voorschrift of aanwijzing strafbaar is. Het niet-naleven 

van een voorschrift of aanwijzing is eveneens een grondslag om uw demonstratie to 

beeindigen. 

Route en tad 

I k laat de door u gewenste route vrijwel geheel in stand. Ter voorkoming van 

wanordelijkheden en in het belang van het verkeer verbind ik wel als voorschrift aan uw 

[en routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl. 
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dernonstratie dat iw optocht niet via de onderdoorgang van het Rijksmuseum loopt, u niet op 

eigon initiatief afwijkt van de Levens bijgevoegde route, u deze optocht niet ophoudt of 

vertraagt en it zith houdt aan de opgegeven start- en eindtijd van respectievelijk 13:30 QM en 

17:00 UUL 

Vreedzame clemanstratie 

Vreedzaam demonstreren wordt beschermd. Om een vreedzaam verloop van de 

demonstrate te bevorderen„ is hot een demonstrant niet toegestaan een zaak bijzich to 

hebben waarvan aannemeiijk is dat deze is meegebracht cm de orde to verstoren dan wel 

schade aan zaken of letsel aan personen toe te brengen. Tijdens uw demonstratie steal ik 

derhalve in het belang van de gezondheid en ter voorkorning van wanordelijkheden (en 

strafbare feiten) het voorschrift dat het niet is toegestaan slag- of steekwapens of iets dat 

kerinelijk is bedoeld als slag- of steekwapen mee to dragon. Dit geldt oak voor middelen die 

tijdens een ongewenste confrontatie met derden of de politie kunnen worden ingezet, zoals 

verstevigde spandoeken, (dikke) stokken en/of beschermende kieding (zoals arm- en 

scheenbescherrners). 

Ter voorkoming van wanordelijkheden verbind ik als voorschrift aan uw demons 	4dtie dat 

gezichtsbedekking tijdens de demonstratie niet wordt toegestaan als dit gepaard gaat met 

gedragingen met het kennelijke doel cm de orde te verstoren of strafbare feiten te plegen. 

Het in brand steken van enig voorwerp, is indien dit voor andere demonstranten en 

ornstanders een gevaar oplevert veer licharnelijk ietsel, strafbaar. Daarom stet ik als 

voorschrift dat tijdens doze demonstratie in het belang van de gezondheid en ter voorkoming 

van wanordelijkheden, het in brand steken van enig voorwerp niet is toegestaan. lk breng 

order uw aandacht dat het gebruik en bezit van vuurwerk, waaronder fakkels, strafbaar is. 

Tegengeluiden warden toegestaan; een fysieke confrontatie niet. 

De politie verwacht dat uw demonstratie ditmaal tot een tegengeluid kan leiden. Een 

tegendemonstratie in de nabijheid van uw demonstratie wordt in beginsel toegestaan. Maar 

de driehoek duldt geen fysieke confrontatie en neemt maatregelen om die to voorkomen, Wij 

wijzen alle demonstrerende partijen erop dat het strafbaar is een demonstratie te verstoren of 

door (dreiging met) geweld to verhinderen. 

Wet 

Binnen de kaders van de wet staat het een leder vrij om gebruik te rnaken van zijn of haar 

recht op betoging. Dit recht mag echter niet worden misbruikt om strafbare feiten to plegen 

en/of de openbare orde te verstoren. Ook tijdens een demonstratie is het op enige wijze 

discrimineren, beledigen of bedreigen van (een) perso(o)nen strafbaar. Dit geldt uiteraard 

ook voor alle andere strafbare feiten zoals het oproepen tot geweld of vernieling. Op gezag 

van de Hoofdofficier van Justitie zal tegen strafbare feiten direct en zichtbaar worden 

opgetreden. 
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Tot slot 
Amsterdam staat voor het grondrecht van de vrijheid van mertingsuiting en het recut orn te 
dernonstreren. Het vem-logen om tegengesteide morns zelfs provocerende era juidruchtige 
uitingen te tolereren„ :is de kracht van ooze dernocratische rechtstaat. Maar deze redden gaan 
wel sullen met verantwoordelikheden. A s blijltt dat aan bovenstaande voorschniften niet 
wordtvoldaan, stoabare feiten worden gepleegd eniof wanorddijkbeden plaatsvinden of 
dreigen pliaatste vinden, zeal direct en zichtbaar worden opgetreden. Zodat degene die 
beschennd moet worden, voelt dat hij wordt bescherrrod, zodat degene die rechten 
scheradt„ weet dat hij over een grens gaat. 

lk verwacht data ook dat u (zoals we dat van ti gewend zijn) Ales in het week stelt de 
dernonstratie ordelijk te later vedopen en dat u al uw deelnemers op de hoogte stelt van 
gesteide grenzeo. 

ry1 

Mel s eeste hoo 

''14q 
Van 	= rtsen 

Waarnem snd Burgemeestr Amsterdam 

Bent u het niet eens met dit besluit, kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de 

Gemeente Amsterdam. Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres bevatten, de datum, een omschrijving van het 
besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het is wenselijk tevens een afschrift van dit besluit mee 
te zenden. Het bezwaarschrift moet u sturen naar: De gemeente Amsterdam, Amstel 1, Postbus zoz, i000 AE Amsterdam. 
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Zees geachte deelnemer aan deze demonstratie, 

U bevindt zich in de omgeving van een aangernelde demonstratie en u manifesteert zich 

daarbij als tegendernonstratie, Binnen de kaders van de wet staat het een ieder vrij om 

gebruik te makers van zijn of Maar recht op betoging. Dit recht mag echter niet worden 

misbruikt orn strafbare feiten te plegen en/of de openbare orde te verstoren. Ow wijze van 

demonstreren !evert op dit moment een vrees voor geweld en wanordelijkheden op, 

De driehoek duldt geen geweld en neernt maatregelen orn die te voorkomen. Wij wijzen alle 

demonstrerende partijen erop dat het bovendien strafbaar is een demonstratie te verstoren of 

door (dreiging met) geweld te verhinderen. Ter voorkoming van wanordelijkheden wijs ik bij 

deze de nude Tutimarkt aan als alternatieve locatie voor uw betoging. De aangewezen locatie 

is op zicht- en boor afstand van deze demonstratie. 

1k wijs u deze locatie aan op grond van artikel 6 van de Wet openbare manifestaties (Worn). 

Daarnaast kan ik, indien nodig, tijdens uw demonstratie nadere aanwijzingen geven die 

onverwijid in acht moeten worden genomen. Mede met het oog op de bescherming van uw 

demonstratie is het van belang dat aanwijzingen die door mij worden gegeven en die via de 

politie kenbaar zullen worden gemaakt, terstond worden opgevolgd en dat voorschriften 

worden nageleefd. lk benadruk voorts dat het niet-naleven van een voorschrift of aanwijzing 

strafbaar is. Het niet naleven van een voorschrift of aanwijzing is eveneens een grondslag om 

uw demonstratie te beindigen. 

Vreedzame demonstratie 

Vreedzaam demonstreren wordt beschermd. Om een vreedzaam verloop van de 

demonstratie te bevorderen, is het een de monstrant niet toegestaan een zaak bij zich te 

hebben waarvan aannemelijk is dat deze is meegebracht om de orde te verstoren dan wel 

schade aan zaken of letsel aan personen toe te brengen. Tijdens uw demonstratie stel ik 

derhalve in het belang van de gezondheid en ter voorkoming van wanordelijkheden (en 

strafbare feiten) het voorschrift dat het niet is toegestaan slag- of steekwapens of iets dat 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl. 
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kennelijk is bedoeld als slag- of steekwapen rneete dragen.. Dit geldt ook Vt3Or zniddelen die 
tjdens een angewenste confrontatie met derden of de pate kunnen warden ingezet, zoals 
versteviigde spandoeken, (dikke) stokken en/of beschermende kleding (zoalsarrrn en 
scheenbeschermers). 

Ter voorkoming van wanordelijkheden verbind ik als voorschrift aan demonstratie dat 
gezichtsbedekking tijdens de demonstratie Met wordt toegestaan als dat gepaard gaat met 
gedragingen met het kennelijke doel am de orde te verstoren of strafbare feiten te piegen. 
Het in brand steken van enig voorwerp is„ indien dit voor andere demonstranten en 
omstanders een gevaar oplevert voor licharnelijk letsel, strafbaar.. Daarom stel ik als 
voorschrift dat tijdens deze demonstratie in het belang van de gezondheid en ter voorkoming 
van wanordelijkheden, het in brand steken van enig voorwerp niet is toegestaan. lic breng 
onder uw aandacht dat het gebruik en bezit van vuurwerk, waaronder fakkels, strafbaar is. 

Wet 
Oak tijdens een demonstrate is het op enige wijze discrirnineren, beledigen of bedreigen van 
(een) perso(o)nen strafbaar. Dit geidt uiteraard ook voor alle andere strafbare feiten zoals het 
oproepen tot geweld of vernieling. Op gezag van de Hoofdofficier van Justitie zal tegen 
strafbare feiten direct en zichtbaar worden opgetreden. 

Tot slot  
Amsterdam staat voor het grondrecht van de vrijheid van rneningsuiting en het recht am te 
demonstreren. Het vermogen om tegengestelde en soms zelfs provocerende en luidruchtige 
ultingen te tolereren, is de kracht van onze democratische rechtstaat. Maar deze rechten gaan 
wel samen met verantwoordeiijkheden. Als blijkt dat aan bovenstaande voorschriften niet 
wordt voldaan, strafbare feiten worden gepleegd en/of wanordelijkheden plaatsvinden of 
dreigen plaats te vinden, zal direct en zichtbaar warden opgetreden. Zodat degene die 
beschermd moet warden, voelt dat hij wordt beschermd, en zodat degene die rechten 
schendt, weet dat hij over een grens gaat. 

lk verwacht dan ook dat u alles in het werk stelt de demonstratie ordelijk te laten verlopen en 
dat u al uw deelnemers op de hoogte stelt van gestelde grenzen. 

ting, 

W6.arnem nd Burgem ester Amsterdam 
i
I  

Berk 1.,1.1 /tni t eens met dit b sluit, kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de 
Gemeente Amtterdam. He ezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres bevatten, de datum, een omschrijving van het 
besluit waartegg het b waar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het is wenselijk tevens een afschrift van dit besluit mee 
te zenden. Het bezwaarschrift moet u sturen naar: De gemeente Amsterdam, Amstel 1, Postbus zoz, Imo AE Amsterdam. 
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Bjib9e 	 Kaartje 

Ondemerp: 	 Dernonstrartie a8 rnaart 

 

Zeer geachte 10.2J) 

Op '27februari 2028 heeft u een kennisgeving ingediend voor een demonstrate op 28 maart 

2018 in het centrum van Amsterdam Uit uw kennisgeving blijkt dat u van 23.00 uur tot a6.00 

uur wit demonstreren op de Dam. U geeft aan het bean van diverse fundamentele vrijheden 

wider de aandacht te wilien brengen, waaronder die van meningsuiting en vreedzarne 

betoging. tJ wenst gelijktijdig te betogen met een demonstratie die reeds op 8 december 2017 

is aangemeld bij de gemeente. De driehoek duidt uw demonstrate als een tegengeluid. 

Amsterdam staat voor het grondrecht van de vrijheid van rneningsuiting en het recht om te 

demonstreren. Het vermogen orn tegengesteide en soms zeifs provocerende en luidruchtige 

uitingen te toiereren, is de kracht van onze democratische rechtstaat. Maar deze rechten gaan 

wel samen met verantwoordelijkheden. Binnen de kaders van de wet staat het een leder vrij 

om gebruikte maken van zijn of haar recht op betoging. Dit recht mag echter niet worden 

misbruikt om strafbare feiten te plegen en/of de openbare orde te verstoren. De politie heeft 

momented concrete aanwijzingen dat twee gelijktijdige en conflicterende demonstraties op 

de Darn kunnen leiden tot wanordelijkheden en mogelijk geweld. 

De driehoek duldt geen geweld en neemt maatregelen om die te voorkomen. Wij wijzen a Ile 

demonstrerende partijen erop dat het bovendien strafbaar is een demonstratie te verstoren of 

door (dreiging met) geweld te verhinderen. Ter voorkoming van wanordelijkheden stel ik u als 

voorschrift de Oude Tull-markt (zie kaartje) als alternatieve locate voor uw betoging. Deze 

locatie is op zicht- en hoor afstand van deze demonstratie. 

Dit voorschrift stel ik op grond van artikel 5 lid a van de Wet openbare manifestaties (Worn). 

Daarnaast kan ik, indien nodig, op grond van artikel 6 van de Worn tijdens uw demonstratie 

aanwijzingen geven die onverwijld in acht moeten worden genomen. Mede met het oog op de 

bescherming van uw demonstratie is het van belang dat aanwijzingen die door mij worden 

gegeven en die via de politie kenbaar zullen worden gemaakt, terstond worden opgevolgd en 

dat voorschriften worden nageleefd. lk benadruk voorts dat het niet-naleven van een 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl. 
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vo orsd i 	aft of aaTiViiiZing strafbaar is. liet niet naleven van een yr orschi 	ift of aanwijzing is 
eveneens een grondsiag om ow demonstrate te beeindigen. 

Niet afwiiken vc n !ocatie en tijd 

Ter voorkoming van wanordelijkheden en in het belang van het verkeer verbind 1k ais 

voorschnliFit aan uw demonstrate dat niet op eigen initiatief wordt afgeweken van de gestelde 

locate en u zich houdt aan de opgegeven start- en eindtijd van respectievelijk 3.3:00 uur en 

3.6:oo .our. 

Vreedzarne demonstratie 

Vreedzaam dernonstreren wordt beschermd. Om een vreedzaarn verloop van de 

demonstratie te bevorderen, is een demonstrant niet toegestaan een zaak bij zich te hebben 

waarvan aannernelijk is dat deze is rneegebracht om de orde te verstoren dan wel schade aan 

zaken of letsel aan personen toe te brengen. Tijdens uw demonstratie stel ik derhalve in het 

belang van de gezondheid enter voorkoming van wanordelijkheden (en strafbare feiten) het 

voorschrift dat het niet is toegestaan slag- of steekwapens of iets dat kennelijk is bedoeld als 

slag- of steekwapen mee te dragen. 	geldt ook voor rniddelen die tijdens een ongewenste 

confrontatie met derden of de polite kunnen worden ingezet, zoals verstevigde spandoeken, 

(dikke) stokken en!of bescherrnende kleding (zoals arm- en scheenbeschermers). 

Ter voorkoming van wanordelijkheden verbind ik als voorschrift aan uw demonstratie dat 

gezichtsbedekking tijdens de demonstratie niet wordt toegestaan als dit gepaard gaat met 

gedragingen met het kennelijke doei om de orde te verstoren of strafbare feiten te plegen. 

Het in brand steken van enig voorwerp, is indien dit voor andere demonstranten en 

omstanders een gevaar oplevert voor lichamelijk letsel, strafbaar. Daarom stel ik als 

voorschrift dat tijdens deze demonstratie in het belang van de gezondheid en ter voorkoming 

van wanordelijkheden, het in brand steken van enig voorwerp niet is toegestaan. lk breng 

onder uw aandacht dat het gebruik en bezit van vuurwerk, waaronder fakkeis, strafbaar is. 

Tegengeluiden worden toegestaan; een fysieke confrontatie niet, 

Het is mogelijk dat uw demonstratie tot een tegengeluid Ieidt. Een tegendemonstratie in de 

nabijheid van uw demonstratie wordt in beginsel toegestaan. Maar de driehoek duldt geen 

fysieke confrontatie en neemt maatregelen om die te voorkomen. Wij wijzen alle 

demonstrerende partijen erop dat het strafbaar is een demonstratie te verstoren of door 

(dreiging met) geweld te verhinderen. 

Wet 

Binnen de kaders van de wet staat het een leder vrij om gebruik te maken van zijn of haar 

recht op betoging. Dit recht mag echter niet worden misbruikt om strafbare feiten te plegen 

en/of de openbare orde te verstoren. Ook tijdens een demonstratie is het op enige wijze 

discrimineren, beledigen of bedreigen van (een) perso(o)nen strafbaar. Dit geldt uiteraard ook 

voor alle andere strafbare feiten zoals het oproepen tot geweld of vernieling. Op gezag van de 
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Hooldofficier van Justitie zal teen sera bare feiten direct en zichtbaar worden opgetreden. 
Als blijkt dat aan boverostaarode voorscht 	Hien niet wordt voldaan, sirtribare feiten warden 
gepleegd enfof wanardetkheden plaatsvinden of dreigen plaats te vinden, zal direct en 
zichtbaar warden opgetreden. zodat degene de bescherrnd moet worden, voelt dat aij wordt 
beschermd, yen zodat degene die rethten schendt, weet dat hij over een grens gaat-

k verwacht dan ook dat u aliens in het werk steit de demonStratie ordelijk te Bates verlopen era 
dat u al tiw deelnerners op de hoogte steit van gestelde grenzen. 

rtsen 
d Burgern suer Amsterdam 

Bent u het niet eens met dit besluit, kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de 
Gemeente Amsterdam. Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres bevatten, de datum, een omschrijving van het 
besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het is wenselijk tevens een afschrift van dit besluit mee 
te zenden. Het bezwaarschrift moet u sturen naar: De gemeente Amsterdam, Amstel 1, Postbus zoz, woo AE Amsterdam. 
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Onderwerp: 

16. Van: 	 @amsterdam.nl> 
Verzon en: 	on er al 5 maart O1 	: 5 

10 ).o 	 10 ) o 	 10.) c Aan: 	 (AP Amsterdam); 
110 ) o 

10 ) o 

Israel, aanwezigh. 10  ) '1 	- scneario's 
Bijlagen: 	Bijlage 	cenario's tbv Comite 18maart demo (15032018).docx; Bijlage 2 
Scenario's tbv Comite 18maart demo (15032018) WB.docx 

10.2.o 

mster am 

maart, A)Mi, StopllillHAHPIti a , demo Syrie, demo Pro 

Beste 

Bijgevoegd de scenario's naar aanleiding van onze bespreking van vanmiddag. Het document heb ik zowel 
met wijzigingen bijhouden als schoon met jullie gedeeld. Ik verneem graag jullie reactie voor morgen 12:00 
uur. 

Hierbij nog even een samenvatting van de overige beslispunten van ons overleg vandaag: 

De WOM brief heb ik inmiddels vanuit mi n ei. en e-mail account verzonden naar 

Ben ik iets vergeten? 

Groet, 

U 

Van: 	 mailto 	@politie.nl] 
Verzon en: on era 5 maart RI1112 
Aan: 	 (AP Amsterdam)'; 	@om.n1'; 	 (R.M.); 

Onderwerp: rogramma maart 

Beste collega's, 

Zoals vanmorgen beloofd hierbij het programma van het comite 21 maart voor a.s. zondag: 



Programma 18 maart 2018 

13:00 uur (Dam): 
• Ewout van den Berg, presentatie Comite 21 maart en mededeling internationale protesten. 
• Najeebullah Azad, Azad is een Afghaanse vluchteling en zal over de positie van vluchtelingen in Nederland 
en het uitzetbeleid van de EU-deals met landen als Turkije en Afghanistan spreken. 

13:30 uur: Vertrek demonstratie richting Museumplein 

14:30 uur (Museumplein): 
• Saida Derrazi. Derrazi is een van de organisatoren van Comite 21 maart en lid van het "Collectief tegen 
Islamofobie en Discriminatie". Vorig jaar was zij ook een van de organisatoren en toen heeft zi.  ook een 
toes raak ehouden. In haar toes racks rak zi.  over de verkiezingen. 

ax van en erg. an  en erg is me eoprichter van het Verzetsmuseum en heeft in 1941 gestaakt 
tijdens de Februaristaking. 
• Zakaria Boufangacha. Boufangacha is lid van het dagelijks bestuur van de FNV (Federatie Nederlandse 
Vakbeweging) en coordinator arbeidsvoorwaardenbeleid. 

14:45 uur: 
• Muziek: Harry Loco. Loco is een muziek activist/protestzanger. 

15:00 uur: 
• Ibtisaam Abaaziz. Abaaziz is woordvoerder van de "Stichting Meld Islamofobie". 

Gideon Everduin. Everduin is namens de or anisatie "Control Alt Delete", 
aanwezig. Hij is een rapper  

Dino Suhonic. Suhonic is directeur van tic ting Maruf', I I I 

11.1 

 

15:45 uur: 
• Muziek: Veronica Castro Ensemble zal Zuid-Amerikaanse muziek ten gehore brengen. 

16:00 uur: 
Einde. 

Grt., 

Met vriendelijke groet, 

drs. 
Commissaris van o ale 

Politie Amsterdam 
Bezoekadres: Johan Huizingalaan 757, 1066 VH Amsterdam 
Postbus 2287 1000 CG Amsterdam 
M 06 

Voor het maken van afspraken: 
M 

	  Disclaimer 	  
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht to lezen. 



Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het 
bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. 
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover 
onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als 
een e-mail 
niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en 
de e-mail te 
verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op 
informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.  



I 

11. 

 

• 
10.2.0 

mster 

10.2 om.nl>; 

@amsterdam.nl] 

amsterdam.nl>; 

P0  mtie.n 

Van: 	 @politie.nl> 
	 17. 

Verzon en: 	vri 	maart 	:57 

am 
Aan: 
(AP Amster 
CC: 
	10.2.o 

10.2.o 

10.2.0  

10.2.;; 

110.2.o • am 

Onderwerp: 	 emo Comite maart incl. AFA / scenario's 
Bijlagen: 	Bijlage 2 Scenario's tbv Comite 18maart demo (15032018)_SM.docx 

I :1 	: • 

Ook namens 	geen aanvullingen op jouw samenvatting van de sub. 

In de bila e 1 nuance emaakt. 

Groet I0 ,2,r,  

 

Van: 
Verzon 
Aan: 

[mailto 
en: on er a 	maart 2018 22: 5 

. solitie.n1>; 10.2, 

msters am] 	@om.n1>; 
amsterdam.nl> 

• solitie.nl>• 
po mtie.nl> 

: Programma maart erwerp: 

Beste I() 

 

Bijgevoegd de scenario's naar aanleiding van onze bespreking van vanmiddag. Het document heb ik zowel 
met wijzigingen bijhouden als schoon met jullie gedeeld. Ik verneem graag jullie reactie voor morgen 12:00 
uur. 

Hierbij nog even een samenvatting van de overige beslispunten van ons overleg vandaag: 

De WOM brief heb ik inmiddel 
	

urt mm n ei en e-mail account verzonden naar 

Ben ik iets vergeten? 



Van: 
Verzon 
Aan: 

@politie.nl] 
:2 

(AP Amsterdam)'; 10.? .c @om.nl'; 10 

Onderwerp: Programma 18 maart 

Groet, 

Beste collega's, 

Zoals vanmorgen beloofd hierbij het programma van het comite 21 maart voor a.s. zondag: 

Programma 18 maart 2018 

13:00 uur (Dam): 
• Ewout van den Berg, presentatie Comite 21 maart en mededeling internationale protesten. 
• Najeebullah Azad, Azad is een Afghaanse vluchteling en zal over de positie van vluchtelingen in Nederland 
en het uitzetbeleid van de EU-deals met landen als Turkije en Afghanistan spreken. 

13:30 uur: Vertrek demonstratie richting Museumplein 

14:30 uur (Museumplein): 
• Saida Derrazi. Derrazi is een van de organisatoren van Comite 21 maart en lid van het "Collectief tegen 
Islamofobie en Discriminatie". Vorig jaar was zij ook een van de organisatoren en toen heeft zi.  ook een 
toes raak ehouden. In haar toes raak s rak zi.  over de verkiezingen. 

Max van en Berg. Van en Berg is me eoprichter van het Verzetsmuseum en heeft in 1941 gestaakt 
tijdens de Februaristaking. 
• Zakaria Boufangacha. Boufangacha is lid van het dagelijks bestuur van de FNV (Federatie Nederlandse 
Vakbeweging) en coordinator arbeidsvoorwaardenbeleid. 

14:45 uur: 
• Muziek: Harry Loco. Loco is een muziek activist/protestzanger. 

15:00 uur: 
* Ibtisaam Abaaziz. Abaaziz is woordvoerder van de "Stichting Meld Islamofobie". 
* Gideon Everduin. Everduin is namens de or anisatie "Control Alt Delete", ..IIaanwezig. Hij is een rapper  

mo Suhonic. Suhonic is directeur van tic ting Maruf', 

15:45 uur: 
• Muziek: Veronica Castro Ensemble zal Zuid-Amerikaanse muziek ten gehore brengen. 

16:00 uur: 
Einde. 

Grt., 



1O.?.  

Met vriendelijke groet, 

drs. 
Commissaris vanPolitie 

Politie Amsterdam 
Bezoekadres: Johan Huizingalaan 757, 1066 VH Amsterdam 
Postbus 2287 1000 CG Amsterdam 
M 0 

Voor het maken van afspraken: 
MOM. 10.) o 

	  Disclaimer 	  
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het 
bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. 
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover 
onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als 
een e-mail 
niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en 
de e-mail te 
verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op 
informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.  
	  Disclaimer 	  
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het 
bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. 
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover 
onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 



Van: 	 amsterdam.nl> 
Verzon en: 	vn a! 	maart 	11: 
Aan: 
	I 0 2 
	

10.?.:, 
	

I 

18. 
102.,  

1 :13 : • 

mster 

emo Comae 21 maart / persbericht Adam 

• am I 

mster am , 
Onderwerp: 
Bijlagen: 	persbericht demonstraties - concept.docx 

Allen, 

Hier mijn voorstel voor een persbericht. Graag jullie commentaar en/of complimenten. Ik wil het graag 
vanmiddag versturen. 

Groet, 

I 0 ) 

woordvoerder waarnemend burgemeester Van Aartsen 
gemeente Amsterdam 

06-1111. 

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als 
een e-mail 
niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en 
de e-mail te 
verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op 
informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.  



Van: 
Verzon 
Aan: 

amsterdam.nl] 

olitie.nl>.  

P • mster s am 
.Anzion@amsterdam.n 

po itie.n 
om.nl>; 

amster 
amsterdam.nl>• 

om.n1>; 
erwerp: concept pers 

Van: 	 < 	 politie.nl> 
Verzon en: 	vri 	maart 	2: 5 
Aan: 
	I 0 2 

mster am 
Onderwerp: 
Bijlagen: 	persbericht demonstraties - concept_SM.docx 

I 0 ) 

I 

I 0 2 •, 

I 

I :1 	: a 

  

I 

10.2. P Amster am 

 

emo Comite 21 maart / persbericht A'dam - input PAA 

Hoi I 0 2 :) 

Mijn complimenten en een beetje commentaar. In de bijlage heb ik enkele aan assin en edaan. Ik weet 
niet oed hoe ik het in het stuk moet formuleren maar ik heb het evoel dat 

Mocht je vragen hebben dan kan je altijd even bellen. 

Groet 10.2.."  

 

e ei sa viseur 

Politie I Amsterdam I Staf Bestuursondersteuning 
Hoofdbureau, Elandsgracht 117 (kmr 1.30) 
Postbus 2287 1000 CG Amsterdam 
Mobiel: 06 

Allen, 

om.n 

Hier mijn voorstel voor een persbericht. Graag jullie commentaar en/of complimenten. Ik wil het graag 
vanmiddag versturen. 

Groet, 

woordvoerder waarnemend burgemeester Van Aartsen 
gemeente Amsterdam 

19. 



De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als 
een e-mail 
niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en 
de e-mail te 
verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op 
informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.  
	  Disclaimer 	  
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het 
bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. 
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover 
onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 



Van: 	 < 	 amsterdam.nl> 
Verzon en: 	vri 	maart 0181 :57 20. 

10 2 :) Aan: 10.2.;,  

I 0  
10.2. 

mster • am I 0.2.:) mster 

I () 2 :) 
I 0 2 :) • am 

Onderwerp: 
	

20180318.demo Comite 21 maart / persbericht A'dam - tijdstip uitbrengen 
persbericht 
Bijlagen: 	persbericht demonstraties - concept_SM_TTT.docx 

Hoi 10.2.:) 

Zoals bes roken vind ik 

Dit oen we we va er. Benieuw oe e po rtie ler vanuit et actue e ee in zit. at etre e m ou 
hierbij nog een enkele opmerking. 

Groet, 

amsterdam.nl] 

Van: 	 [mailto: 
Verzon en: yr]. a 	maart 2018 
Aan: 
(AP mster am 	 om.n 
Onderwerp: RE: concept pers • ericht 

10.2.;;  

 

10 	) 

  

Hoi 10.7.;) 

Mijn complimenten en een beetje commentaar. In de bijlage heb ik enkele aan assin en edaan. Ik weet 
niet oed hoe ik het in het stuk moet formuleren maar ik heb het evoel dat 

Mocht je vragen hebben dan kan je altijd even bellen. 

Groet In 

 

Be et sa viseur 

Politie I Amsterdam I Staf I Bestuursondersteuning 
Hoofdbureau, Elandsgracht 117 (kmr 1.30) 
Postbus 2287 1000 CG Amsterdam 
Mobiel: 0(  

Van: 
Verzon 
Aan: 	 < 	 olitie.n1>; 

	

amster 	 (R. 	 po rtie.n >. 

	

amsterdam.nl> 	 P msterdam) om.n1>; 	 om.n 
om.nl>; 	 @amsterdam.n > 

n a erwerp: concept pers eric t 



Allen, 

Hier mijn voorstel voor een persbericht. Graag jullie commentaar en/of complimenten. Ik wil het graag 
vanmiddag versturen. 

Groet, 

10.?.:, 

woordvoerder waarnemend burgemeester Van Aartsen 
gemeente Amsterdam 

06111111111 

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als 
een e-mail 
niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en 
de e-mail te 
verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op 
informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.  
	  Disclaimer 	  
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het 
bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. 
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover 
onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige athandeling van e-mailverkeer. Als 
een e-mail 
niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en 
de e-mail te 
verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op 
informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.  



T 088 
M 06 

10 2  

10 )  

Van: 
Verzon 
Aan: 

(A
Iderwerp: RE: concept pers 

10, 2 
	

10.2 

Van: 
Verzon en: 
Aan: 
Onderwerp: 

(AP Amsterdam) 
vri'dag 16 maart 2018 13:53 

(AP Amsterdam) 
0318.demo Comite 21 maart / terugtrekking VVMU 

2 1 . 

Het blijft maar komen... 
Zie bericht vanpill over persbericht m.n. m.b.t. de terugtrekking van VVMU 

Met vriendelijke groet, 

mr. 
Plv. oo team e eid en Strategie / sr. adviseur 

Openbaar Ministerie - Arrondissementsparket Amsterdam 
Afdeling Beleid & Strategie 
Bezoekadres: IJdok 163, 1013 MM Amsterdam 
Postadres: Postbus 115, 1000 AC Amsterdam 

0.2.:) @om.n1 
www.om.nl  

Hallo allemaal, 

Ik ben het met 
op de hoogte v 

(1 	eens. Vanmorgen weer contact gehad met alle parijen en die zijn in voldoende mate 
n etgeen in de WOM-brieven staat. 

Temeer daar de VVMU zojuist heett aangekondi d niet naar de Oude Turfmarkt te 
wi en en aarom elemaal niet naar Amsterdam te gaan komen. 

Enne   Complimenten hoor! 

Met vriendelijke groet, 

drs. 
Commissaris van Politie 

Politie Amsterdam 
Bezoekadres: Johan Huizingalaan 757, 1066 VH Amsterdam 
Postbus 2287 1000 CG Amsterdam 
M 06 

Voor het maken van afs raken:
M  



Van: 	 [mailto 
Verzon en: vn a 	maart 18 12:57 
Aan: I c)  ) " 
.10.? 	 amsterdam.n 10.2.0 

) 	• amsterdam.nl>.  
.10 	om.n1>; 10 )  

On • erwerp: RE: concept pers i enc t 

10.2.^ @amsterdam.nl] 

olitie.nl>.  

@amsterdam.n 
msterdam 

o itie.n1>; 
@om.n1>; 

Hoi 10 .?.^  

Zoals bes roken vind ik 

at etre e m ou 
ler u nog een e e e opmer mg. 

Groet, 

Van: 	 [mailto 
Verzon en: vn a 	maart 2018 
Aan: 
(AP • mster am 	 om.n 
Onderwerp: RE: concept pers s ericht 

I 0.2.:) 

 

I 0 ) s) 

  

Hoi 1 () 

Mijn complimenten en een beetje commentaar. In de bijlage heb ik enkele aan assin en edaan. Ik weet 
niet oed hoe ik het in het stuk moet formuleren maar ik heb het evoel dat 

Mocht je vragen hebben dan kan je altijd even bellen. 

Groet 

e ei sa viseur 

Politie I Amsterdam I Staf I Bestuursondersteuning 
Hoofdbureau, Elandsgracht 117 (kmr 1.30) 
Postbus 2287 1000 CG Amsterdam 
Mobiel: 06 

Van: 
	

@amsterdam.nl] 
Verzon 
Aan: 	 olitie.n1>; 

	

amster 	 (R. 	 po itie.n >. 

	

amsterdam.nl>. 	 P msterdam 	@om.n1>; 	 om.n 
om.n1>; 	 @amsterdam.n > 

On erwerp: concept pers enc t 



Allen, 

Hier mijn voorstel voor een persbericht. Graag jullie commentaar en/of complimenten. Ik wil het graag 
vanmiddag versturen. 

Groet, 

I 0 	o 

woordvoerder waarnemend burgemeester Van Aartsen 
gemeente Amsterdam 

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als 
een e-mail 
niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en 
de e-mail te 
verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op 
informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.  
	  Disclaimer 	  
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het 
bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. 
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover 
onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als 
een e-mail 
niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en 
de e-mail te 
verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op 
informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.  
	  Disclaimer 	  
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het 
bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. 
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover 
onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 



emeer daar de V VMU zojuist heeft aangekondigd niet 
naar e u e Tur ar ct te wi en en daarom :helemaa1 niet naar Amsterdam te .aan 
komen. I () 	I I 1 

	 Complimenten hoor! 

Ok dank allemaal. We versturen het bericht zondagochtend. 
10.?. 

+31 +3 	10.>. 

Op Op 16 mrt. 2018 om 13:44 heeft 
Hallo allemaal, 

1111.1@politie.nl> het volgende geschreven: 

 

Ik ben het met 	eens. Vanmorgen weer contact gehad met alle parijen en die zijn in 
voldoende mat= op de hoogte van hetgeen in de WOM-brieven staat. 

10.7 

Enne 

I O.2.  

1O .2.r, 
Aan: 
CC: 

(AP mster am 
nderwerp: 2018 

1().2.:) 

10.2. mster a am 

10.2. , 

omite 21 maart /persberic t zon agoc tend 

Van: 	 [mailto 
Verzon en: vrt a 	maart 18 12:5 
Aan: 

@amsterdam.nl] 

po itie.nl>; 
Amsterdam)' 

amster am.n > 
On erwerp: RE: concept persbericht 

22. Van: @amsterdam.nl> 
Verzon en: 	yri c a 	maart 	: 

Met vriendelijke groet, 

drs. 
Commissaris van o file 

Politie Amsterdam 
Bezoekadres: Johan Huizingalaan 757, 1066 VH Amsterdam 
Postbus 2287 1000 CG Amsterdam 
M 06 

Voor het maken van afspraken: 
M 



Van: 	 [mailto 	 @politie.nl] 
Verz 

 

Aan: 
msterdam 

n s erwerp: 	: concept persbericht 

Hoi 10.9 

Mijn complimenten en een beetje commentaar. In de bijlage heb ik enkele aanpassingen 
gedaan. Ik weet niet goed hoe ik het (in het stuk) moet formuleren, maar ik heb het gevoel 
dat 

po itte.n >; 
msterdam)' 

amster am.n > 
On•erwerp: concept persbericht 

Hoi I 0 ) 

Zoals bes roken vind ik 

at etre e i ou ter tj nog een en e e opmer mg. 

Groet, 

Mocht je vragen hebben dan kan je altijd even bellen. 

Groet I0 

 

Be et sa viseur 

Politie I Amsterdam I Staf I Bestuursondersteuning 
Hoofdbureau, Elandsgracht 117 (kmr 1.30) 
Postbus 2287 1000 CG Amsterdam 
Mobiel: 06 

Van: 
	

[mailto 	 @amsterdam.nl] 
Verzon en: vri a 	maart 20 
Aan: 	 olitie.nl>• 

Allen, 

en: vrt a 	maart 2018 

Hier mijn voorstel voor een persbericht. Graag jullie commentaar en/of complimenten. Ik wil 
het graag vanmiddag versturen. 



Groet, 

10.? .c 

woordvoerder waarnemend burgemeester Van Aartsen 
gemeente Amsterdam 

0611/11. 

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-
mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste 
adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te 
delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie 
https://www.amsterdam.nl/proclaimer.  
	  Disclaimer 	  
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd 
voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen 
dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en 
binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht 
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Van: 	 o 	 @amsterdam.nl> 
Verzon en: 	vri a 	maart 2018 7:3 
Aan: 

23. 

10.2 

n erwerp: 	20180318.demo Comite 21 maart - scenario's 
Bijlagen: 	Scenario's tbv 2lmaartComite (16032018).pdf 

Beste partners, 

Hierbij de scenario's conform aangepast. Ik zal deze eveneens nog voorleggen aan de burgemeester. 

Met vriendelijke groet en wellicht tot zondag, 

Van: 
Verzon 
Aan: 

(AP 	mster am 
nderwerp: RE: concept pers • ericht 

Hallo allemaal, 

Ik ben het met 10 2  eens. Vanmorgen weer contact gehad met alle parijen en die zijn in voldoende mate 
op de hoogte v. n etgeen in de WOM-brieven staat. 

Temeer daar de VVMU zojuist heeft aange on i met naar e Ou e Tur mar t to 
wi en en aarom elemaal niet naar Amsterdam to gaan komen. 

Enne I0 :2.r,  	 Complimenten hoor! 

Met vriendelijke groet, 

drs. 
Commissaris van o itie 

Politie Amsterdam 
Bezoekadres: Johan Huizingalaan 757, 1066 VH Amsterdam 
Postbus 2287 1000 CG Amsterdam 
M 06 

Voor het maken van afspraken: 
M 06-IM 

Van: 	 [mailto 
Verzon en: vri a 	maart 18 12:5 
Aan: 

@amsterdam.nl] 

olitie.nl>• 
amster am.n 	 itie.n1>; 

amsterdam.nl>. 	 msterdam 	@om.n1>; 
om.nl>; 	 @amsterdam.n > 

On erwerp: RE: concept pers 

Hoi 



Zoals besproken vind ik 

at etre e m ou 
ier ij nog een en e e opmer ing. 

Groet, 

Van: 	 [mailto 
Verzon en: vri a 	maart 2018 
Aan: 
(AP 	 om.n 
Onderwerp: RE: concept pers ericht 

Hoi 

Mijn complimenten en een beetje commentaar. In de bijlage heb ik enkele aan assin en edaan. Ik weet 
niet oed hoe ik het in het stuk moet formuleren maar ik heb het evoel dat 

Mocht je vragen hebben dan kan je altijd even bellen. 

Groet 10,>. 

 

Be ei sa viseur 

Politie I Amsterdam I Staf Bestuursondersteuning 
Hoofdbureau, Elandsgracht 117 (kmr 1.30) 
Postbus 2287 1000 CG Amsterdam 
Mobiel: 06"  

Verzon en: vri a 	maart 20 

	

[mailto 	 @amsterdam.nl] Van: 

Aan: 	 olitie.nl>• 
amster 

	

amsterdam.nl>• 	 mster am)' 
om.n1>; 	 @amsterdam.n 

On erwerp: concept pers 

Allen, 

@om.nl>; 
po 	>. 

om.n 

Hier mijn voorstel voor een persbericht. Graag jullie commentaar en/of complimenten. Ik wil het graag 
vanmiddag versturen. 

Groet, 

woordvoerder waarnemend burgemeester Van Aartsen 
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angers Hrti gesignaleera.  

stavaza 12:30 uur 
De stad is rustig (• ua toeristen) 
12 aanhangers dhr 	(bij de schreierstoren) aangetroffen. Aangezegd dat ze naar 
Oude Turfmarkt moeten. aan ze doen. Aan hen is de WOM brief uitgereikt. 10.2.0 

Van: 	 AP Amsterdam) 
Verzon en: 	zon ag 18 maart 2018 5:58 

10 ) .) Aan: 	 (AP Amsterdam); 
l 0.2. r • P • msterdam 

io 

Onderwerp: 

24. 
(AP Amsterdam); 

AP Amsterdam); Pers Amsterdam 
emo 	ing + aanhoudingen 

briefing 13:00 uur 
comite 21 maart is aan et verzamelen. 
Blokje studenten voor Palestina 
Clubje Afa op dit moment bij monument op de Dam. Houdt zich rustig. 
Onbekend hoe groot de groep gaat worden. 
13:00 toespraken 
13:30 bewegen richting Museumlein 

- Tegen geluiden 
* Meneer van VVNU heeft zich teruggetrokken na ontvangst WOM brief. 
* Vrijdag geluiden dan 10 tal mensen v Extreem Rechts zich zou verzamelen in VOC cafe bij 
de Schreierstoren. Groep onder leiding van 	 Deze mensen zijn daar idd 
aanwezig. Zij zijn verwezen naar Oude Tur ar t. De groep beweegt zich op dit moment via 
P Hendrikkade over door politie aangegeven route naar Oude Turfmarkt. 

- Pro Israel dhr () nog niet gesignaleerd. 10.2,0 

-Vaartocht 	 en vaartui no niet esi naleerd. Geen route bekend. 

et is we e en 	nnen s e emo at i van s aa! 	varen door Amsterdam. 

Update 14:05 uur 
- 2 aanhoudingen 	rechts op oude turfmarkt. 

- In demo 	achteraan. Houden zich nog rustig. 

Update 15:10 uur 

- Schatting is dat 800 mensen hebben mee elopen en Museumplein hebben gehaald. 
Aan het eind van de stoet zat 	 Ges annen sfeer ti'dens het lo en 

II 

file:////nlnafsomi51/ts-users02$/Hoekstri/Documenten/Houwing/x%2020180318.demo%20-%20briefing%20+%20aanhoudingen%20.txt[1-10-2018 14:14:48] 



Openbaar Ministerie 
Arrondissementsparket Amsterdam 
Team Beleid en Strategie 
IJdok 163, 1013 MM Amsterdam 
Postbus 115 1000 ac Amsterdam 
088 
06 — 

@om.n1 
www.om.n 

- In groep rechts van totaal 13 mensen zi'n o de Oude Turfmarkt 2 aanhoudingen 
10 2 o 

1 0 ) 
	

heeft gevaren en heeft op het juiste moment (toen hij ter hoogte Vijzelstraat was) 
een oreca stop gemaakt. Nu is hij rondjes op de Wallen aan t varen. 

- De Syrie demo op de Dam verloopt rustig. 

Update 15:30 uur 

   

1 0 . o kondigt einde aan 15:55 uur. 

In totaal 5 aanhoudingen. 

Met vriendelijke groet, 

Mevr. mr. 
sr beleidsa viseur 

Afwezig op maandagmiddag (na 14:00 uur) en woensdag 
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