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Van: 1 @wageningen.nl] L.----------------~ Verzonden: donderdag 4 juni 2020 12:31 
Aan: 1 1 r; vergunningen ; 1 
Onderwerp: RE: Demonstratie Wageningen Black Lives Matter, Zondag, 7 Juni 

Hallo j 1 1 1 
Zoek even contact met_l __ 1 __ ~1Zij pakt het op samen met_, !vanuit communicatie 

Met vriendelijke groet, 

1 

1 

~~i 
VRTJHEID 

Gemeente Wageningen 
POSTADRES Postbus 1, 6700 AA Wageningen 

BEZOEKADRES Markt 22, 6701 CZ Wageningen 

TELEFOON 1 1 1 

FAX~ 1 1 

E-MAIi 1 ~wageningen.nl 

INTERNET www.wageningen.nl 

Van:I 1 
Verzonden: donderdag 4 juni 2020 11:35 
Aan: vergunningen 4 enin en.nl>~ 1 l@wageningen.nl>;J 

1 -- ------~- '--------~ 

k@wageningen.nl> 

1 

....,....-;-,,==========~=-------v.::iwa enin en.nl> 
anJD"a1.......-"R"1:1--rra:rmrnn-.::TT:rT11c.--m:r.rt1,an-'""DT1 Black Lives Matter, Zondag, 7 Juni 

Hoi, 

0 
Opzet: 
Ff overleg plegen metl 1 
Organisatie vragen waar, wanneer en hoe laat ze willen demonstreren. 
Hoeveel mensen ze verwachten.1,-I -----,---:--:----,5.-- ___,_l -----:::c -, 

Of er een route wordt gelopen of een locatie. l.___ 5 ~ 

Voorwaarden suggesties; 
Geen gezichtsbedekking 
Geen megafoons 



Mondkapjes 
1,5 meter afstand 
Máximaal aantal personen 
Begeleiders 

Ik ben in principe gewoon te bellen 

Op 4 jun. 2020 om 11:28 heeft vergunningen~! 4 __ ~~wageningen.nl> het volgende 
geschreven: 

Hal ~----~ 
1 

Help!! Willen jullie o~ 1 !deze oppakken? 
Lukt me niet om dit op korte termijn te regelen, 0 

0 

Van: Corona Tea~ 4 ~wageningen.nl> 
Verzonden: donderdag 4 juni 2020 11:13 
Aan: vergunninge 4 wa enin en.nl>; 1 1 ~wageningen.nl> 
CC: 1 wa enin en.nl> 
On erwerp: FW: Demonstratie Wageningen Black Lives Matter, Zondag, 7 Juni 

Hallo 1 1 ~n collega's vergunningen, 
Deze mail komt net binnen, willen jullie hier met spoed naar kijken en wellicht in coronateam 
inbrengen? 

Met vriendelijke groet, 

1 

Gemeente Wageningen 
POSTADRES Postbus 1, 6700AA Wageningen 

BEZOEKADRES Markt 22, 6701 C2 Wageningen 

TELEFOON' 1 
FAX~ 1 1 

E-MAI~ 1 ~ 
INTERNET www.wageningen.nf 

Van:! 1 ~wageningen.nl> 
Verzonden: donderdag 4 juni 2020 10:53 
Aan: Corona Tea 4 enin en.nl~L.. 1 ___. 

1 en.nl> 
erp: 

Urgentie: Hoog 

Dagj~_1_~ 

Black Lives Matter, Zondag, 7 Juni 

Ik stuur je verzoek bij deze gelijk door aan het Coronateam van de gemeente. Zij kunnen je 
verder helpen. 
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Ik ga zelf niet over vergunningen/ en het handhaven van corona maatregelen in de openbaren 
ruimte. 
En hoewel het onderwerp racisme 1 gaat ben ik daar professioneel 
inhoudelijk niet bij betrokken. 
Ik wens jullie heel veel succes! 

Met vriendelijke groet, 

1 

Gemeente Wageningen 
POSTADRES Postbus 1, 6700 AA Wageningen 
BEZOEKADRES Stadhuis, Markt 22 

E-MAIY 1 pwaaeningan.nl 

TELEFOON 1 1 1 

Van: 1 
Verzonden: donderda 4 ·uni 2020 1 · 9 
Aan: 1 enin en.nl>~ 1 

1 wa enin en.nl> 
Onderwerp: Demonstratie Wageningen Black Lives Matter, Zondag, 7 Juni 

BesteLJ- Beste LJ 
Ik wist niet bij wie van jullie ik het best moest zijn, van vandaar krijgen jullie 
allebei deze mail. 

Het gaat over een demonstratie, die we op dit moment aan het organiseren zijn 
over de Black Lives Matter debat. 

Het organisatie team bestaat uit .__ 1 ___. 
We zijn dit tegenwoordig nog aan het uitbreiden. 

We willen hier ons stemmen gebruiken en het podium bieden om bewustzijn te 
scheppen over racisme. Want dit betreft ons allemaal. 
We moeten van de mogelijkheden die we hebben gebruik maken om geen 
privilegien meer te hebben, maar iedereen dezelfde rechten en hetzelfde 
aanzien in waarde heeft. Het is nog een lange weg. Maar we willen deze 
verschrikkelijke gebeurtenissen niet meer laten gebeuren zonder er alles aan te 
hebben gedaan om iets te veranderen. 

We zijn dus op dit moment in gesprek met verschillende groepen uit 
Wageningen die op Zondag, 7 Juni een demonstratie willen plannen in de 
Gemeente Wageningen. 
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Hierover willen we graag met jullie in gesprek omdat we graag willen bedanken 
waar precies dit op het best kan en hoe we het kunnen oppakken om het ook 
corona-passend te maken. 

We hopen dat we vandaag nog een gesprek met een iemand van jullie of een 
collega kunnen hebben om ons planning daarna te kunnen verdiepen, sprekers 
te kunnen organiseren, etc. 

Misschien hebben jullie zelfs ook nog input. 

Na deze demonstratie willen we heel graag vervolg discussies ingaan.! 1 
1 lis ook mee aan boord hierbij. Misschien is dit een fijn aftrap om ook op 

Gemeente-vlak de communicatie en actie hierover open en duidelijk aan te 
gaan. 

Kijk uit naat jullie reactie! 

Hartelijke Groet! 

1 

1 
fn office at Tuesday/Wednesday 

1 

Voor elektronische communicatie hanteert de gemeente 
Wageningen een proclaimer. Hierin staat waar u de 
gemeente Wageningen op kunt aanspreken. U kunt dit nalezen op 
http://www.wageningen.nl/Configuratie/Proclaimer elektronische communicatie 
of telefonisch opvragen bij de gemeente Wageningen (0317-492911). 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

1 l@wageningen.nl > 
daoderdaa 4 iuoi 2020 12·34 

1 1 

Demonstratie Wageningen Black Lives Matter, Zondag, 7 Juni 

Van: 
Verzonden: donderdag 4 juni 2020 10:29 
Aan:I 1 ~wageningen.nl>i 1 
Onderwerp: Demonstratie Wageningen Black Lives Mat er, Zondag, 7 Juni 

BesteLJ BesteLJ 

~wageningen.nl> 

Ik wist niet bij wie van jullie ik het best moest zijn, van vandaar krijgen jullie allebei deze mail. 

Het gaat over een demonstratie, die we op dit moment aan het organiseren zijn over de Black Lives Matter debat. 

Het organisatie team bestaat uit 
uitbreiden. 

1 We zijn dit tegenwoordig nog aan het 

We willen hier ons stemmen gebruiken en het podium bieden om bewustzijn te scheppen over racisme. Want dit 
betreft ons allemaal. 
We moeten van de mogelijkheden die we hebben gebruik maken om geen privilegien meer te hebben, maar 
iedereen dezelfde rechten en hetzelfde aanzien in waarde heeft. Het is nog een lange weg. Maar we willen deze 
verschrikkelijke gebeurtenissen niet meer laten gebeuren zonder er alles aan te hebben gedaan om iets te 
veranderen. 

We zijn dus op dit moment in gesprek met verschillende groepen uit Wageningen die op Zondag, 7 Juni een 
demonstratie willen plannen in de Gemeente Wageningen. 

Hierover willen we graag met jullie in gesprek omdat we graag willen bedanken waar precies dit op het best kan en 
hoe we het kunnen oppakken om het ook corona-passend te maken. 

We hopen dat we vandaag nog een gesprek met een iemand van jullie of een collega kunnen hebben om ons 
planning daarna te kunnen verdiepen, sprekers te kunnen organiseren, etc. 

Misschien hebben jullie zelfs ook nog input. 

Na deze demonstratie willen we heel graag vervolg discussies ingaan., 1 lis ook mee aan boord hierbij. 
Misschien is dit een fijn aftrap om ook op Gemeente-vlak de communicatie en actie hierover open en duidelijk aan 
te gaan. 

Kijk uit naat jullie reactie! 

Hartelijke Groet! 

D 



1 

In office at Tuesday/Wednesday 

1 

Voor elektronische communicatie hanteert de gemeente 
Wageningen een proclaimer. Hierin staat waar u de 
gemeente Wageningen op kunt aanspreken. U kunt dit nalezen op 
http://www. wageningen. nl/Configuratie/Proclaimer _ elektronische _communicatie 
of telefonisch opvragen bij de gemeente Wageningen (0317-492911). 
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Van: 1 ~@~~~~ningen.nl] 
Verzonden: vrijdag 5 juni 2020 11:40 
Aan: Rumund, Geert van,...., -------------------. 

CC: Corona Team~ 1 vergunningen;~-------~ 
Onderwerp: RE: Voortgang> demonstratie Wageningen Black Lives Matter, Zondag, 7 Juni 
Urgentie: Hoog 

Beste burgemeester, 

Zojuist heb ikl !gesproken. De raad van bestuur wil niet dat de demonstratie op de campus plaatsvindt. 
Er is een strenge lockdown op de campus, iedereen werkt thuis, alles is afgelast. Na de voorbeelden van A'dam en 
Rotterdam vindt de RvB het niet verantwoord om de demonstratie op de campus te houden. Zij vrezen dat er 
meer mensen op af komen. 

De organisatie moet dus op zoek naar een nieuwe plek. Beide dames van de organisatie nemen nu hun telefoon 
niet op. Ik probeer vandaag nog een afspraak te plannen met hen. 

Groet,~ 

Van: Rumund, Geert va~._ .;-j@_w~a-g~en_i_n-g~e_n_.nl> 
Ver · 
Aan 

::::-::=::-:;:::::;::::=====;:;:;;-:-:-:=-:-::-;:-:::-::--:-;:---r----'----------:;-----------i CC: Corona Tea"1 4 ~wageningen.nl>; 
1 rageningen.nl>;,..I ---========:;;-.~;;:w-=-=ag:::e::n::i-=ng:::e~n~_::n~-=-1:....>~;:~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=.___. 
i@wageningen.nl>; vergunningen! 4 ,@wageningen.nl>;....._ ...... 

1 1@wageningen.nl> 
Onderwerp: Re: Voortgang > demonstratie Wageningen Black Lives Matter, Zondag, 7 Juni 

Hallo~ik denk dat het goed is de demonstratie niet alleen vanuit Wagenings perspectief te beoordelen, maar 
ook de mogelijke aanzuigende werking er in mee te nemen. Ik hoop dat daarop de sociale media goed gevolgd 
worden. Ook het voorbereiden van plan B: wat doen we als er meer mensen komen dan 400 en plan C: zijn we 
voorbereid op snelle ontbinding van de demonstratie (ME achter de hand?). Ik denk dat de demonstratie niet in de 
binnenstad moet plaatsvinden, gezien de koopzondag. Een andere locatie is dan ook wenselijk. Geert 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 5 jun. 2020 om 09:52 heeft ..... l ~l@wageningen.nl> het volgende 
geschreven: - 

Goedemorgen burgemeester, 

Gisteravond is het plan ingediend en deze heb ik direct voorgelegd aan vergunningen. 
Vergunningen zien zelf geen grote belemmeringen en hebben al een opzet gemaakt voor 
toestemming. De politie kijkt nu ook naar het plan. 



De organisatie gaat uit van 200 mensen die er op af gaan komen. Voorstel is om een maximum 
van 400 op te nemen. Daarnaast is er contact geweest met de WUR of aldaar de locatie gebruikt 
kan worden. Ze staan er op zich positief tegenover om het beschikbaar te stellen, maar Raad van 
Bestuur wil wel graag contact hebben met de gemeente/burgemeester. 

Met~eb ik afgesproken dat zij het vandaag overneemt. Zij brrgt hr ook verder naar OL en 
zo n'oarg naar RBM. Ik heb de organisatie op de hoogte gesteld da 1 et vandaag overneemt 
en zo nodig ondersteun i~nog daar waar nodig. 

Groet~._ __ __. 

Van: Rumund, Geert va~L ..J~r---"'w~a~g=en~i~n~g=e~n-~nl> 
Verzonden: donderdag 4 juni 2020 17:08 
Aan: 1 
CC: Corona Team 4 

wa enin en.nl>; 
1 wa enin en.nl>; vergunningen 4 a enin en.nl> 

Onderwerp: Re: Verloop gesprek over demonstratie Wageningen Black Lives Matter, Zondag, 7 Juni 

Hallo~ dank voor de update. We hebben morgen wel weer contact. Hou in de gaten dat het 
zondag voor het eerst weer koopzondag is. Geert 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 4 jun. 2020 om 17:01 heeft .... l _.l@wageningen.nl> het 
volgende geschreven: · · 

Dag burgemeester, 

Het overleg heeft plaatsgevonden. De initiatiefnemers hebben nog geen 
vastomlijnd plan hoe ze de demonstratie zondag willen gaan organiseren. Voorstel 
van hun kant uit was om de Markt te gebruiken, maar dat lijkt ons geen geschikte 
locatie, vooral ook omdat het onbekend is hoeveel mensen er aan mee zullen gaan 
doen. We hebben de initiatiefnemers van adviezen voorzien en contactgegevens 
uitgewisseld. Ze gaan nu een plan uitwerken waarvan ze verwachten dat het 
morgenochtend gereed is. 

Groet, I.__ __ ~ 

Van:~1---~ 
Verzonden: donderdag 4 juni 2020 14:23 
Aan: Rumund, Geert va1 j@wageningen.nl>; Corona Team 

4 wa enin en.nl> 

pwageningen.nl>; 

~.....:..:..~:.:.:.:.:: ..::.:::!!::::::::::;:;---::-:--::-::-:-:-::-:P---:~==.:..=.::e=n=.nl>~ 1 

1 jälwagenin . 

1 enin en.nl>j 

Onderwerp: RE: Demonstratie Wageningen Black Lives Matter, Zondag, 7 Juni 

Dag burgemeester, 

Ik heb contact gehad me{ 1 
1en om kwart voor drie vanmiddag is 

er overleg met de initiatietnemers. B1J a,t ov~rleg sluit ook politie, vergunningen 
en communicatie aan. 

Groet,I .... __J 

2 



1 

1 

1 

1 

Van: Rumund, Geert vanL...I ___JKg>t--w_a_g_e_n_in_g_e_n_.n_l> 
Verzonden: donderdag 4 juni 2020 11:24 
Aan: Corona Teaml 4 lêwageningen.nl> 
cc:1 1 l@wageningen.nl>; 

l@wageningen.nl>; 1 1 
l@wageningen.nl>; vergunningen 

4 1@wageningen.nl>;I 1 
1 r@wageningen.nf> 

lêwageningen.nl>; 

Onderwerp: RE: Demonstratie Wageningen Black Lives Matter, Zondag, 7 Juni 

Heel goed. Graag handelen in de geest zoals onze minister president dat gisteren 
heeft uitgestraald tijdens de persconferentie. 

Met vriendelijke groet, 

G.J.M. van Rumund 
Burgemeester 

Gemeente Wageningen 
POSTADRES Postbus 1, 6700 AA Wageningen BEZOEKADRES Stadhuis, Markt 
22 TELEFOON 1 1 1 FAX1 1 1 E-MAIL 

'---------'~wageninqen.nl INTERNET www.wageningen.nl 

Van: Corona Team1 4 r@wageningen.nl> 
Verzonden: donderdag 4 juni 2020 11:23 
Aan: Rumund, Geert va en.nl> 

enin en.nl>; wa en.nl>; 1-------==~==::::::;" '-=-"'"' ""'-"- 
.k======:-------;-_,._w~a .,.e=n~i~n~e~n~.'.'.::'.'.n l >; vergunningen 
1 4 l@wageningen.nl>; 1 

1 1 t@wageningen.nl>'-------- 
Onderwerp: RE: Demonstratie Wageningen Black Lives Matter, Zondag, 7 Juni 

Hallo burgemeester, 
1 ~an communicatie neemt contact op metl 1 pm het 

samen op te pa ken en ook vergunningen erbij te betrekken. ZIJ houden jou en 
het coronateam op de hoogte. 

Met vriendelijke groet, 

Gemeente Wageningen 
POSTADRES Postbus 1, 6700 AA Wageningen 

BEZOEKADRES Markt 22, 6701 C2 Wageningen 

TELEFOON 1 

FAX~ ~- -~-=----_-_-_-::'..__~ 
E-MAILj pwageningen.nl 

INTERNET www.wageningen.nl 

Van: Rumund, Geert varl._ @_w_a_g_e_n_in~g_e_n_.n_l> 
Verzonden: donderdag 4 juni 2020 11:21 
Aanl l@wageningen.nl>; 1 1 

1 l@wageningen.nl>; Corona Team 1 
j@wageningen.nf> 

4 
1 

@wageningen.nl>~ '----~ 
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cc:/ bwageningen.nl> 
Onderwerp: FW: Demonstratie Wageningen Black Lives Matter, Zondag, 7 Juni 

Beste mensen, ik wil graag weten wie van jullie (mede vanuit Openbare Orde en 
coronaperspectief) dit oppakt/coördineert? Het luistert nauw om te voorkomen dat 
we 'Amsterdamse' risico's gaan lopen. Een helder gemeentelijk aanspreekpunt en 
goed contact met de organisatoren is essentieel. Is er al een officiële aanvraag 
voor een demonstratie ingediend en wie gaat die ambtelijk behandelen? Ook wil ik 
graag weten of de politie al is aangehaakt. 

Met vriendelijke groet, 

G.J.M. van Rumund 
Burgemeester 

Gemeente Wageningen 
POSTADRES Postbus 1, 6700 AA Wageni~:en BEZOEKADRES Stadhuis, Markt 
22 TELEFOON! 1 1 FAX i 1 i E-MAIL 

1 l@wageningen.nl INl ERN I www.waqeningen.nl 

Van~ l@wageningen.nl> 
Verzonden: donderdag 4 juni 2020 11:04 
Aan: Rumund, Geert va~ 1 

~wageni:en.nl>;I 1 
1 1 wageningen.nl> 

l@wageningen.nl>._I --:---;:=1 ===--. 
pwageningen.nl>;I~--~ 

Onderwerp: Fwd: Demonstratie Wageningen Black Lives Matter, Zondag, 7 Juni 

Goedemorgen Geert en anderen, 

Zie mails onder. Zag net dat LJ'et ook al naar het Corona team heeft gestuurd. 

Met vriendelijke groet, 

Gemeente Wageningen 
Postadres: 
Postbus 1, 6700 AA Wageningen 
Bezoekadres: Markt 22 
Telefoon! ~~- .:::.:::.:::.:::-_-_-_-~----' 
E-mail ~wageningen.nl 
Internet: www.wageningen.nl 

Begin doorgestuurd bericht: 

Vanl ~wageningen.nl> 
Datum: 4 juni 2020 om 11:01:45 CEST 
Aan 1 en.nl> 
Ko ie: Corona Team 4 

Onderwerp: Antw: Demonstratie Wageningen Black Lives Matter, 
Zondag, 7 Juni 

Goedemorgen CJ 
4 



Ik stuur je mail door naar de burgemeester en de mensen die 
verantwoordelijk zijn voor openbare orde en demonstraties met de 
vraag om snel met jullie in contact te treden. 

Veel succes verder! 

Met vriendelijke groet, 

Gemeente Wageningen 
Postadres: 
Postbus 1, 6700 M Wageningen 
Bezoekadres: Markt 22 
Telefoo~ ~======:::::::;--' E-ma1 1 jwageningen.nl 
Internet: www.wageningen.nl 

Op 4 jun. 2020 om 10:53 heeft I._ ~ 
1 t@wageningen.nl> het volgende 

geschreven: 

Dag .... I _. 
Ik stuur je verzoek bij deze gelijk door aan het 
Coronateam van de gemeente. Zij kunnen je 
verder helpen. 
Ik ga zelf niet over vergunningen/ en het 
handhaven van corona maatregelen in de 
openbaren ruimte. 
En hoewel het onderwerp racisme mij persoonlijk 
zeer aan het hart gaat ben ik daar professioneel 
inhoudelijk niet bij betrokken. 
Ik wens jullie heel veel succes! 

Met vriendelijke groet, 

Gemeente Wageningen 
POSTADRES Postbus 1, 6700 AA Wageningen 
BEZOEKADRES Stadhuis, Markt 22 
E-MA~ l@waqeninqen.nl 

TELEFOON~ L ____J 

Verzonden: donderdag 4 juni 2020 10:29 
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t@wageningen.nl>;I 1 1 

1 ~wageningen.nl> 
Onderwerp: Demonstratie Wageningen Black Lives 
Matter, Zondag, 7 Juni 

1 

Beste LJ Beste CJ 
Ik wist niet bij wie van jullie ik het best 
moest zijn, van vandaar krijgen jullie 
allebei deze mail. 

Het gaat over een demonstratie, die we 
op dit moment aan het organiseren zijn 
over de Black Lives Matter debat. 

Het organisatie team bestaat uit 

We zijn dit tegenwoordig 
._n_o_g----,-aa-n ~e ............ u itbre iden. 

We willen hier ons stemmen gebruiken en 
het podium bieden om bewustzijn te 
scheppen over racisme. Want dit betreft 
ons allemaal. 
We moeten van de mogelijkheden die we 
hebben gebruik maken om geen 
privilegien meer te hebben, maar 
iedereen dezelfde rechten en hetzelfde 
aanzien in waarde heeft. Het is nog een 
lange weg. Maar we willen deze 
verschrikkelijke gebeurtenissen niet meer 
laten gebeuren zonder er alles aan te 
hebben gedaan om iets te veranderen. 

We zijn dus op dit moment in gesprek 
met verschillende groepen uit 
Wageningen die op Zondag, 7 Juni een 
demonstratie willen plannen in de 
Gemeente Wageningen. 

Hierover willen we graag met jullie in 
gesprek omdat we graag willen bedanken 
waar precies dit op het best kan en hoe 
we het kunnen oppakken om het ook 
corona-passend te maken. 

We hopen dat we vandaag nog een 
gesprek met een iemand van jullie of een 
collega kunnen hebben om ons planning 
daarna te kunnen verdiepen, sprekers te 
kunnen organiseren, etc. 

6 



Misschien hebben jullie zelfs ook nog 
input. 

Na deze demonstratie willen we heel 
graag vervolg discussies ingaan. Tutku 
van Thuis is ook mee aan boord hierbij. 
Misschien is dit een fijn aftrap om ook op 
Gemeente-vlak de communicatie en actie 
hierover open en duidelijk aan te gaan. 

Kijk uit naat jullie reactie! 

Hartelijke Groet! 

1 

phon1._ 1 _. 

Voor elektronische communicatie hanteert de gemeente 
Wageningen een proclaimer. Hierin staat waar u de 
gemeente Wageningen op kunt aanspreken. U kunt dit nalezen op 
http://www.wageningen.nl/Configuratie/Proclaimer elektronische communicatie 
of telefonisch opvragen bij de gemeente Wageningen (0317-492911). 
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0 
Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

1 l@wageningen.nl> 
vriidaa 12 juni 2020 10:49 

1 1 1 

1 1 1 (H.B.M.) 
FW: ter info: demonstratie BLM a.s zondag 14 juni Wageningen 

Ter info, groet,[!] 

Van:I 1 
Verzonden: vrijdag 12juni 2020 8:41 
Aan:j 1 1 

Onderwerp: RE: ter info: demonstratie BLM a.s zondag 14 juni Wageningen 

Hoi[2] 

Bedankt voor de informatie. Wij brengen de bewoners van Dijkgraaf op de hoogte! 

Met vriendelijke groet, 

1 

Ik werk op: di I wo I do I vr 

oeo 
Van:I 1 l@wageningen.nl> 
Verzonden: donderdag 11 juni 2020 15:43 
Aan: 1 1 h ~---1---~ 
Onderwerp: ter info: demonstratie BLM a.s zondag 14 juni Wageningen 
Urgentie: Hoog 

Beste allen, 

Vanmiddag hebben wij akkoord gegeven voor de organisatie van een BLM demonstratie voor 500 personen die op 
zondag 14 juni plaatsvindt om 16.00 tot 17.00 uur op het Park Noordwest (bij de skatebaan). 



We verwachten een vredelievende demonstratie en hebben een goed plan ontvangen van de organisatoren. Op 
zondag zal vanaf 09.00 uur het park hierop voorbereid worden. 

Als bijna buren van dit park, geef ik dit graag aan jullie mee. 

Met vriendelijke groet, 

~ el\fM_ eil 
S17JKAR 

VRTJHEID 
Gemeente Wageningen 

POSTADRES Postbus 1, 6700 AA Wageningen 

BEZOEKADRES Markt 22 

TELEFOON 1 

FAX1 1 

E-MAl4 1 Wwageningen.nl 

INTERNET www.wageningen.nl 

Op woensdag niet aanwezig 

Voor elektronische communicatie hanteert de gemeente 
Wageningen een proclaimer. Hierin staat waar u de 
gemeente Wageningen op kunt aanspreken. U kunt dit nalezen op 
http://www.wageningen.nl/Configuratie/Proclaimer elektronische communicatie 
of telefonisch opvragen bij de gemeente Wageningen {0317-492911). 
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Van:! 1 1 

Verzonden: vrijdag 12 juni 2020 10:52 
Aan:I 1 1 

cc~ 1 1 
Onerwerp: Fw: SLM demonstratie wre sport er in het park? Dit zijn de contactgegevens van de mensen van het 
skatebaan initiatief FW: Ter info-> FW: postertje voor je collega's ligt op je bureau;-) 

Hoi, 

Nog een nabrander .... er wordt ook fanatiek geskate in het park, en die gaan hard. Misschien ook goed om ff contact 
mee op te nemen? 

De jongeren werkerj '- 1 ___.f heb ik gesproken en hij zet het ook via zijn kanalen uit. 

Met vriendelijke groet, 

~ei\ /. R 
VRTJHEID 

Gemeente Wageningen 

POSTADRES Postbus 1, 6700 AA Wageningen 

BEZOEKADRES Markt 22 

TELEFOON' 1 

FAX1 1 

E-MAl~L_..:_1 _ _r~~w~a~g=e=ni=n...,ge=n=·=nl 

INTERNET www.wageningen.nl 

Op woensdag niet aanwezig 

Van:._I ~-~~-~~~~~~~~--~wageningen.nl> 
Verzonden: donderdag 11 Juni 2020 18:28 
Aa~ 1 l@wageningen.nl> 
cel 1 1@wageningen.nl> 
Onderwerp: BLM demonstratie wie sport er in het park? Dit zijn de contactgegevens van de mensen van het 
skatebaan initiatief FW: Ter info-> FW: postertje voor je collega's ligt op je bureau;-) 



HoiQJ 

Ik bedacht nog, er wordt natuurlijk ook fanatiek geskate in park Noord-West. 

Een deel van deze skaters is verenigd in een actie voor een mooie/betere skatebaan. 
Zie Skatebaan-wageningen.nl 

Ze hebben dit afgelopen jaar vaak ingesproken bij de gemeenteraad etc. 

Algemene emailadres 
info@skatebaan-wageningen.nl 

Een van de betrokken ouders is 
1 

en ik denk deze meneer oook 

1 
1 

1 

Mocht je meer contactgegevens (telnrs) nodig hebben heeft .... ! 1 __ ~lze waarschijnlijk wel. 

Met vriendelijke groet, 

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

~~~ 
VRTJHEID 

Gemeente Wageningen 
POSTADRES Postbus 1, 6700 AA Wageningen 
BEZOEKADRES Stadhuis Markt 22 
TELEFOO~ 1 1 
FAX! 1 1 

E-MAI~ 1 ~wageningen.nl 
INTER tl www.wagenrngen.nl 

2 
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Why BLM demo 
The current events occurring across America right now have sent shocks around the world and has 
rightly drawn sympathy from the international community towards the Black Lives Matter 
movement as well as black people who continue to suffer from institutionalized racism in the USA. 

This time marks a key moment in civil rights history through the years of oppression. From slavery 
to emancipation. From segregatory racial laws to the Civil Rights Movement. From institutionalized 
racism within the political, economie, social, environmental and indeed cultural realms of American 
life to the current manifestation of uprising against prejudice. 

While this uprising goes on in the US, it is by no means an isolated experience. 400 years of 
promises broken and even longer of pain unspoken: these events are a culmination of a long 
history of oppression. 

The effects of colonialism and institutionalized racism are at play around the world and are 
poignant in Dutch history. As Archbishop Desomond Tutu states, "lf you are neutral in situations of 
injustice, you have chosen the side of the oppressor". 

We, as an independent body of Wageningen students and citizens, take this message to heart and 
are therefore calling for relevant institutions and social groups to come together in a spirit of 
solidarity to express our sympathy to the events unfolding in the US right now. 
Also we want to use this protest to point out institutional racism in the Netherlands and 
Wageningen. We are solidar with everyone who experiences racism in any way and give the stage 
to black voices through this protest to raise awareness and show our support to the Black Lives 
Matter movement. 



Organisation 
This protest is organised by a diverse group of Wageningers . .__ 1 __, 
are coordinating the protest and are in touch withj 1 ~municipality) andJ 1 Iand 

1 1 l(Police). There are around 30 people involved in organising this pro.,...te_s_t. ~ 
lf there are any questions about this action plan, please get in touch with: 

1 

Our team 
Head of coordination: 

Police contact: 

Municipality contact: 

Crowd control: 

Stage building: 

Stage program: 

Communication extern: 

Volunteerrecruitment 

Photography 

Live streaming 

Social media & promotion 

Building up/Breaking down 

Covid-19 

1 



EHBO 

Accessibility manager 

Contact with other 
Student groups 

1 

Practical information Protest 
Date 14-06-2020 
Start 16.00 
End 17.00 

The participants can enter the field earlier than 16.00 to streamline the flow of people coming in. 



Location 
Park Noord West. 

Max capacity 1 of the park 

Max allowed capacity 
Buffer 
Area capacity 

1100+ people 

500 people 
500 people 
A - 250, B - 190, C - 150, D - 100, E - 80, F - 320 

• -- 
Traffic plan 

On the basis of the picture above we will give you an overview of the Park Noord West. As you can see we 
divided the field into different areas. There is a stage in front of the skatepark where we will host a 
generator for electricity to power the speakers we will use du ring the event. You can see different routings, 
entrances and exits to manage the movement of people. We are expecting 500 people to come to this 
demonstration. This maximum is communicated and approved in earlier conversations with the police and 
municipality. We will also communicate in our external communication that this is the maximum capacity 
on the field. We will, however, prepare 2 buffer areas on the field in case more people show up. This 
means we will prepare the protest fora 1000 people where 1,5 m distance between people is to minimize 
the risk of escalations. 

1 Capacity is based on size of area while Corona measures are taken into account. 



These are the three different scenarios based on the amount of people: 

1. Less than 500 people 
When there are less than 500 people only area A, B, and Care put into use. All together they add 
up to 500 people. Gate 1, 2, and 3 will be used as entrance. Gate 1 is the main entrance where 
people with bikes can enter the field. There will be signing around the area to guide people to the 
right places. When area A and Bare full we have reached the capacity of 450 people, This will mean 
we will communicate online that we reached the maximum. 

2. Between 500 - 1000 people 
In good consultation with the police and municipality we will open up area D, E and F. Gate 1, 2, 
and 3 will be used as an entrance. lt 1 is the main entrance where people with bikes can enter the 
field. There will be signing around the area to guide people to the right places. There is enough 
organisational capacity to realise this. We will use these buffer areas to mini mise risk for escalation. 

3. More than 1000 people 
In good consultation with the police and the municipality the protest will be aborted. 

There is one scenario for when we face really bad storm with thunder and light bolts: 
1. We keep track of the weather forecast and when a storm with heavy rain, thunder and light bolts is 

predicted we will finetune and adapt the plans with the police and the municipality and abort 
/postpone the protest. 

Signing 
The borders of the areas will be made clear by using signs and strips. Also the places people can sit at will 
be made clear by using chalk-spray (which will be washed away with the next rain). This chalk-spray is not 
damaging for the environment and will disappear via sun and rain within 14 days. 

Entrance/Exits 
We have multiple gates where people can enter and exit the demonstration All gates are provided with two 
supervisors. At the start of the demonstration we will use gate 1, 2, 3 as an entrance gate. At the end of the 
protest all gates will be used as exit. Gate 3 and 4 are promoted for pedestrians. Gate 1 and 2 will be used 
for people who exit with a bike and car. lf we notice that there are more pedestrians than bikers, we will 
consulate the police whether to let pedestrians exit via gate 1 and 2. 

The bikeparking 
We provide two areas for bike parking: bike 1 and bike 2. When these are full we can use bike 3. There are 
volunteers to facilitate bikeparking. We asked the municipality to provide racks for the bikeparkings. 



Crowd control 

• - 
The crowd will be managed by 22 ground stewards (red). Five stewards will manage the bike 
parking area (orange). Each entrance/exit will be provided with 2 entrance counting stewards 
(green), so in total we have 8 of them. Furthermore there will be 3 corona stewards (blue) - behind 
each entrance one - who are providing masks for those who forgot. 
They are all recognizable via a uniform colored vest. 

The ground stewards are placed around the areas. One steward is responsible for 50 people. 
Here fellows the amount of ground stewards designated to the specific areas: A - 5, B - 4, C - 3, D 
- 2, E - 2, F - 6.lf area Dis full and we're already filling area E, we will provide backup-stewards, 
who already had a breeving, with a vest so they can start werking at area F. A 

Parking stewards are responsible to make people place their bikes while holding 1,5 m distance 
to each other. We'II start with filling bike area 1 and bike area 2 at the same time since people 
enter the terrain via the main entrances gate 1 and gate 2 equally. 
lf these bike racks are full, we will open the bike area 3. One parking steward will be at the bike 
area 3 from the beg inning of the event on to make sure the area won't be used differently by 
participants. When we open bike area 3, the head of crowd control will send a steward on hold to 
the bike area . 



The 8 entrance/exit stewards will be placed at every entrance/exit (2 each) to count the number of 
participants with a provided tool and send those numbers to the head of crowd control. 
Furthermore they make sure everyone enters the terrain calm and with the 1,5m distance, wear a 
mask, don't seem to be drunk and don't have banners with sticks with them. 
Whenever anyone does not wear a mask, they'II send them to the corona-stewards who are 
directly behind the entrance so that they can be provided with a mask. At the drawing you can find 
where the stewards will be placed. 

Program 
The demonstration is planned for 4pm on Sunday, 14th, 2020. The program will take one hour. The 
programme is shaped by 5-6 speakers which each hold a speech and some will partly use musical 
background for their spoken words. 

9:00 
14.00 
15:30 
16:00 
17:00 

18:00 

building up 
team breeving 
supervisors are at their positions, first people arrive 
Start demo (quick reminder in the beginning: Corona guidelines & walking routes 
End of demo 
Guiding people to excess the terrain by sound system 
Breaking down 

Communication plan extern 
Our communication platform is mainly social media. We will make a facebook event where we 
describe the protest, the safety guidelines for Covid-19 and other guidelines during the protest. We 
will put effort in creating awareness among participants of the following aspects via social media 
and signing at the event. : 

Event description: 
See chapter Why BLM demo. 

Safety guidelines for Covid-19: 
bring and wear a Facemask 
bring and wear Gloves 

- wash hands at home before and after the protest 
keep 1,5 distance at all times 

in the demonstration area there will be markings 
avoid public transport, use own transportation 



carne alone or with household members 
in case you or one of your household members / acquaintances you had recent contact 
with is showing symptoms of COVID-19 please stay at home please bring your own water 
battle (and don't share it with co-demonstrants) 
lf you get symptoms after the demonstration, please stay home and make an appointment 
with the GGD to take a test. Say that you've been participating in the demonstration. 

Other guidelines 
A map with the walking routes and the areas will be added to the social media post 

Please follow the signs where to enter the terrain 
The area is divided into areas, where you are supposed to take a seat with 1,5m distance 
to each other, there are marks on the ground - this is a sitting protest, so please take 
something for yourself to sit on with you (like a small blanket or jacket) 
Please listen to the entrance/exit stewards the entrances, they will tell you which area to 
go 
Please listen to the stewards, organisation and the police at all time 
Please don't bring any banners with "acab" or banners which are provided with sticks (for 
safety reasons) 
Carne preferably walking, 
lf you have to bike, please follow the signs where to park your bike, keep the 1,5m distance 
also there 
Preferably don't carne by car 

The promotion and communication about this event will be made fitting the goal of only hosting 500 
people. Via facebook we have the ability to ask people to use the button which says if they're 
coming. We explicitly ask people to do this. 

Even if this does not give any compulsory information, it gives us a good estimation about the 
number of people to carne. 

Covid-19 
For the organisation team: 
Within our organisation team we will make sure at any time what we also stick to the Covid-19 
guidelines. We will wear masks during the event and provide hand sanitizers at hour working 
spaces. We ask our team to bring cups with them themselves, so that they can drink the coffee/tea 
we provide. All snacks we provide will be packed in plastic. 
The walking-routes behind the stage will provide 1,5m distance. 

For participants: 
We make sure that within the whole terrain 1,5m distance is possible at all times. As we already 



described the areas to sit are provided with a marking where to sit and all walking routes provide 
enough space. 



5 



1 1111111111111111 IIHI 11111 11111111111111111111 IIII IIII 1111 
Wageningen 11 juni 2020 
ons kenmerk PDV/20.0101927 
ons nr. ink. brief PDV/ 
zaaknummer 
onderwerp Demonstratie Black 

Lives Matter 
bijlagen 
behandeld door 
telefoon 
verzenddatum 

een 1 

11 juni 2020 

Geachte ..... l 1 _, 
Ik heb van u op 5 juni 2020, aangevuld met een Plan van Aanpak Demo Wageningen op 11 juli 
2020, een melding ontvangen tot het houden van een demonstratie 'Black Lives Matter'op 
zondag 14 juni 2020 van 16.00 tot 17.00 uur in Park Noordwest te Wageningen om bewustzijn te 
scheppen over racisme. 

Ik sta het toe dat u vanaf 09: 00 uur ter plaatse het podium opbouwt, het terrein coronaproof 
inricht, vanaf 15:30 uur de demonstranten in het Park Noordwest toelaat, van 16:00 uur tot 
17: 00 uur gaat demonstreren en vanaf 17: 00 uur de demonstranten gefaseerd begeleid naar de 
uitgangen van het terrein. In deze brief licht ik de invulling en voorwaarden aan de demonstratie 
nader toe. 

kennisgeving demonstratie 
Uit uw melding blijkt dat u op 14 juni 2020 vanaf 16.00 uur tot 17 .00 uur een demonstratie 
'Black Lives Matter' gaat houden in Park Noordwest te Wageningen, zoals aangegeven op de 
tekening in het Plan van Aanpak Demo Wageningen van 11 juni 2020. Vanwege de actuele 
gebeurtenissen in de Verenigde Staten wilt u solidariteit tonen en tegelijkertijd aandacht vragen 
voor institutioneel en individueel racisme. 

Bevestiging kennisgeving demonstratie 
Ik heb uw aanvraag opgevat als een kennisgeving zoals bedoeld in artikel 9 van de Grondwet 
juncto artikel 3, eerste lid van de Wet openbare manifestaties en artikel 2.3 eerste lid van de 
Algemene plaatselijke verordening 2014 Wageningen. 
Dat betekent dat u een demonstratie mag houden, maar ik mag daaraan voorwaarden stellen in 
het belang van het verkeer, ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden en ter 
bescherming van gezondheid. 

In deze bijzondere tijd van Covid- 19 stel ik dan ook voorwaarden aan deze demonstratie die de 
gezondheid van alle deelnemers, begeleiders, eventuele toeschouwers, aanwezige BOA's en 
politie moet beschermen. Deze voorwaarden moeten strikt nageleefd en opgevolgd worden. Het 
opleggen van die voorwaarden komt mij toe op grond van artikel 39 van de Wet openbare 
manifestaties. 
De algemene voorwaarden kunt u aan het begin van pagina 2 van deze brief vinden. 

PARK NOORDWEST 
Op Park Noordwest zullen diverse sprekers de demonstranten toespreken. Het plaatsen van een 
podium is daarbij toegestaan. U maakt daarbij gebruik van versterkt geluid. 
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Algemene voorwaarden: 
1. U moet deze bevestiging/kennisgeving gedurende de demonstratie bij zich hebben. Op 

verzoek van de met het toezicht belaste ambtenaren van de politie, de brandweer en/of 
de gemeente moet u deze direct tonen; 

2. Gedurende de demonstratie - inclusief één uur ervoor en één uur erna - bent u 
bereikbaar voor eventuele vrayn/problemen 1 

1 1 - 
Bij eventuele problemen kunt u contact opnemen met de politie 0900-8844, die ter 
plekke aanwezig is; 

3. Alle aanwijzingen en/of bevelen die worden gegeven door de politie of daartoe 
aangewezen ambtenaren dienen te worden opgevolgd; 

4. U draagt zorg voor een ordelijk verloop en bent verantwoordelijk voor de contacten met 
de politie; 

5. Er zal toezicht gehouden worden door mensen uit uw organisatie. De toezichthouders, 
één op de 50 demonstranten, zullen herkenbaar zijn aan een te dragen herkenbaar 
zichtbaarheidsvest; 

6. U moet zorgen voor een Verkeersplan waarin de looproutes, fietsstallingen, in- en 
uitgang in en rond Park Noordwest (verder demonstratieterrein) duidelijk zijn; 

7. Er zijn maximaal 500 demonstranten op het demonstratieterrein toegestaan, inclusief de 
organisatie en toezichthouders met een buffer tot 1000 demonstranten volgens uw Plan 
van Aanpak Demo Wageningen van 11 juni 2020 (verder Plan van Aanpak); 

8. Als volgens uw Plan van Aanpak de vakken A en B vol zijn ( 450 demonstranten) 
communiceert u via social media dat het demonstratieterrein vol is en dat het geen zin 
meer heeft om naar de demonstratie te komen; 

9. Ten behoeve van het verkeer van de hulpverlenende diensten moet op het 
demonstratieterrein een calamiteitenroute van 3.50 hoogte van 4.20 worden 
vrijgehouden of per direct vrijgemaakt kunnen worden; 

10. De demonstratie duurt niet langer dan een uur. Hierna verlaat u het terrein gefaseerd; 
11. Om verdere verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, moet u zorgen voor het 

volgende: 
• de demonstratie moet voldoen aan de Noodverordening Gelderland-Midden van 29 mei 
2020. 

• de aanwezigen moeten ten minste 1,5 meter afstand houden tot elkaar. Hiervoor 
worden per demonstrant plekken gemarkeerd op het terrein; 

• demonstranten moeten een niet-medisch mondkapjes dragen; 
• er wordt hoest- en handhygiëne gehanteerd; 
• wees na de demonstratie alert op klachten; 
• als je na een demonstratie klachten krijgt, blijf dan thuis en maak zo snel mogelijk 
een afspraak bij de GGD om je te laten testen. Meld daarbij dat je hebt 
deelgenomen aan een demonstratie; 

12. U moet zorgen voor een Veiligheidsplan waarin wordt beschreven hoe u zorgt dat de 
verspreiding van het COVID-19 virus wordt tegen gegaan (zie hierboven), en hoe uw plan 
van crowdcontrol eruit ziet. Daarnaast wordt beschreven wat u doet in het geval van het 
scenario dat: 

er meer demonstranten komen dan 500 demonstranten; 
ontruiming van het terrein bij slecht weersomstandigheden (onweer). 

Hiervoor moet in ieder geval een geluidsinstallatie aanwezig zijn die sterk genoeg is om 
de aanwezigen hierop te kunnen wijzen; 

13. U moet zorgen voor verwijzing naar fiets- en autoparkeerplaatsen en u moet er op 
toezien dat de fietsen op de aangewezen plaatsen geparkeerd worden op het 
demonstratieterrein; 

14. Er mogen geen muzikale optredens, of muziek gedraaid worden tijdens de demonstratie, 
behalve ter ondersteuning van de boodschap van de sprekers; 
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15. U gebruikt geluidsversterkers voor microfoons. Het geluid moet goed hoorbaar zijn over 
het terrein. Dit om te voorkomen dat mensen die het minder goed horen dichter bij het 
podium willen komen en de onderlinge afstanden niet geborgd kunnen worden; 

16. Kabels, leidingen en koppelingen moeten zorgvuldig zijn afgedekt met rubbermatten of 
gelijkwaardige alternatieven; 

17. Er zijn tenminste twee EHBO'ers aanwezig per 500 bezoekers, voor de duur van het 
gehele evenement. Bij evenementen tot 500 bezoekers mogen de EHBO'ers ingevuld 
worden door BHV'ers zonder neventaak gedurende het evenement; 

18. Gedurende de demonstratie - inclusief één uur ervoor en één uur erna - moet u weten 
waar de dichtstbijzijnde AED-apparaat hangt en deze indien nodig direct kunnen ophalen. 
Voor de bediening moet een gecertificeerde AED-bediener aanwezig zijn op het 
demonstratieterrein; 

19. De uitvoering van alle activiteiten moet op een zodanig manier gebeuren dat de veiligheid 
van zowel de deelnemers als van de omstanders gewaarborgd is; namens de organisator 
ingezet begeleidend en toezichthoudend personeel moet ter zake deskundig zijn en mag 
tijdens de uitvoering van deze taken geen alcoholhoudende drank nuttigen en/of onder 
invloed van alcoholhoudende drank; 

20. Op het demonstratieterrein is geen alcohol toegestaan. U moet erop letten dat 
deelnemers aan de demonstratie geen alcohol bij zich dragen of gebruiken; 

21. Het is uit milieuoverwegingen, niet toegestaan om ballonnen op te laten als wijze van 
protest; 

22. Het is niet toegestaan gezicht bedekkende kleding te dragen of het gezicht op een andere 
wijze bedekt te hebben tijdens de demonstratie, behalve mondkapjes om verdere 
verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan; 

23. Er mogen geen voorwerpen worden verbrand voor, tijdens of na de demonstratie. 
24. Deelnemers aan de demonstratie mogen geen dikke stokken, fakkels of vergelijkbare 

voorwerpen bij zich hebben. Ook niet als onderdeel van een spandoek; 
25. Er mogen geen kwetsende, opruiende, beledigende of discriminerende leuzen worden 

gescandeerd en/of op spandoeken of middels foto's of beelden en dergelijke worden 
vertoond, bijvoorbeeld ACAB; 

26. U moet de plek waar u de demonstratie houdt schoon achterlaten; U geeft ons vooraf 
door welke verf die u gebruikt voor het aanbrengen van de stippen. Deze verf is 
milieuvriendelijke en blijft niet te lang zichtbaar; 

27. De demonstratie mag geen schade toebrengen aan derden. 

Contact 
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact o;p:..:.n:..:e:..:.m:..:.e=.n:..:...:.m:..:.=-et::..=:========1===========-..:.v:.=,ia 
telefoonnumme1 1 Jen of met 1 

1 1 1 L----------~ 
Hoogachtend, 
Namens burgemeester en wethouders van Wageningen, 

Manager Publieke Dienstverlening, 

1 

De brieven van de gemeente Wageningen worden in principe niet meer of digitaal ondertekend. 
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1 3 Il Mogelijke demo Wageningen a.s. zondag. 
do 04-jun-2020 om 16:49u 

Beste co 11:a•s, 
Door l 1 1 waren jullie op de hoogte gesteld van een mogelijke demo in zake antiracisme aankomende 
zondag 1n a emn en. Colle a's van het BT zijn bij de gemeente langs gegaan. 3 

3 (i:;uhi:; 4) P.n 1 nog noot 
een emo a en georgamseer . ro en van a e eisen waar ze aan moe en vo oen en oo e ocatie die zij 
in gedachte hadden is niet goedgekeurd (Markt, Wageningen). Zij gaan opnieuw een plan maken en 
morgenochtend hebben ze contact met de gemeente om het nieuwe plan voor te leggen. Collega's van het BT 
houden ons op de hoogte. 

1 
:;"""fli•• ~WOi 1 t publicatie: do 04-06-2020 16:51u 
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3 
1 Demonstratie Wageningen gaat niet door 

vr 05-jun-2020 om 15: 36u 
Om 14.00 uur contact gehad met OPCO Wageningen! 1 lAangekondige demonstratie in 
Wageningen a.s. zondag 7 juni gaat niet door. In over eg met de gemeen e hebben de organisatoren de 
demonstratie wegens or anisatorische problemen afgelast. Men gaat bekijken of men volgende week een nieuwe 
datum kan plannen. 3 

.__ 1 .....,I publicatie: vr0S-06-202015:41u 

ma 08-jun-2020 om 15:27u 
Nadere info volgt 
Datum demonstratie: 14 juni 2020 
Locatie: Voormali universiteitsterrein De Dreyen, te Wageningen 
Aanvrager(s) 3 
Vanmor en h 1 

3 en 1 

Bijzonderheden 3 
3 (subs 4) en 1 

orm van emons ra 1e me ron u1 ing oe 
Een podium scheppen tegen rasisme. Een demonstratie met gastsprekers. 

1 

Gedacht wordt ook aan de mogel~khe;d voor een Livestrearn. 

1 1 !publicatie: ma 08-06-2020 15:29u 
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3 1 Protest Wageningen 14 juni 
di 09-jun-2020 om 18:SBu 

3 (subs 4) en 1 

3 

3 

n 

1 1 !publicatie: di 09-06-2020 18:59u 
Memo('s): 
10-jun-2020 15:17u I op 10-06 om 15.15 uur in het geheel geen bijzonderheden!! 

1 3 1 '-------- 

Volgende memo op 11-06 07.00 uur. 1 3 
10-jun-2020 13:26u I Op 10-06 om 13.15 uur werd nog steeds geen relevante informatie .... __; 

1 3 1 

3 
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1 
3 

l I Protest Wageningen: Nog geen oproep voor 14-06 
do 11-jun-2020 om 06:36u 

1 3 

[ 1 ~ publicatie: do 11~06-2020 06:43u 



6e 



3 11 Stand van zaken BLM protest Wageningen 11061145 uur 
do 11-iun-2020 om 11 :41 u 

3 (subs 4) en 1 

J 3 en 1 1.~ooralsnog dus niets te zeggen 

~I ~~~~~~~~~1~~~~~~~~~:;-r--u-;-b-;:-lic-a-;ti:-e_-. d70-1:--:1:--0~·6:-_::-20::::2::o::--1:--:1:-.-4::7,:-u----....,....J 
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1 3 1 Demonstratie BLM Wageningen 14 juni 
do 11-jun-2020 om 13:35u 

1 3 r demonstratie komende zondag om 16:00 op skatepark Noord - 
vvest. 
Bron: 1~ __ 3 _ _,lpublicatie: do 11-06-2020 13:36u 
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3 l I Aankondiging BLM protest Wageningen 
do 11-·un-2020 om 13:44u 

3 Zal het 
"-=s=-=o:;;lid:ra=n::.:"te:::i;.:ts=p=ro::.:te=s::.:t-=z=o=-nd7a=--=g=--1:.4:.J,,-.u...,.n,....i w-o-,-r°"dr:-e=n_g __ e,....ho __ u_dr_e!..::n-v-=a-=n.....,."'°"'7to"t......,,,..,..-rr......,r="T"'l".......,......,....,..=-rc,,.,.....,4et Skatepark 
Noord, gelegen tussen de Dijkgraaf en Rijn veste te Wageningen 

3 (subs 4) 

3 

ecommuniceerd · 
We geven jullie ieder uur eveneen update zodat 

3 (subs 4) 

1 ; teamche agenmgen. 

bi .,.,...,.=....--'-1 __,Jf publicatie: do 11-06-2020 13:48u 
BIJiagen: 

3 



Bijlage 1 



3 (subs 4) 

I• 

I! 



Bijlage 2 



3 (subs 4) 
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1 3 li Stand van zaken protest Wageningen 11-06 1730 uur 
do 11-jun-2020 om 17:45u 

3 (subs 4) 

1 en 3 (subs 4) 

3 (subs 4) 

3 (subs 4) 

Vanuit de organisatie is aangegeven dat er vijf sprekers komen. betreffen wel allemaal lokale sprekers:! 1 
1 \Tevens heeft de organisatie het voornemen om er een lokaal evenement va11 ce 

maken en zo te houden. Vanu t de organisatie is doorl 1 1 naar sprekers toe benadrukt om geen 
haatdragende en/of opruiende boodschap te verkondigen. Nog geen namen bekend van betreffende sprekers. 

1 3 (subs 4) · ,.,., ,. • 

/Il 
1 1 1 publicatie: do 11-06-2020 17:46u 
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1 3 l I Stand van zaken demo Wageningen 12 juni 1700 uur 
za 13-Jun-2020 om 08:1 ru 
Monitoren berichtaevina demo Waaeninaen 

1 en 3 (subs 4) 

3 (subs 4) 

3 (subs 4) 

.__ 1 ___,· 1 publicatie: za 13-06-2020 08:20u 
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3 11 Stand van zaken demo Wageningen 13 juni 0800 uur 
za 13-jun-2020 om 08:41u 

3 . Vanuit de organisatie van de demo werd daar bezorgd op gereageerd en dit 1s door 
en gecommumceer met het BT Wageningen 

3 (subs 4) 

3(subs 4) 

3 (subs 4) 

1 en 3 (subs 4) 

3 

.___ 1 ___,I publicätie: za 13-06::2020 08:47u 
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3 l I Stand van zaken Demo Wageningen 13 juni 1800 uur 
za 13-jun-2020 om 18:27u 

3 

3 (subs 4) 

1 en 3 (subs 4) 

1 

., - ·- 1 en 3 (subs 4) 

3 (subs 4) 

0 subs 3 

~---1 ____,~ publicatie: za 13-06-202018:28u 
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3 l I Update blm Wageningen 
zo 14-iun-2020 om 10:59u 

3 (subs 4) 

Stand van zaken 07.58 uur: 

3 

zaterdag 13 juni 
Hierbij een update van de stand van zaken; 
Omstreeks 12 00 uur had ik jou 1 3 k doorgegeven. 
Ik heb het bericht waarin deze zrJn opgenomen rngettolf en. 
De personen die het bericht nog niet gelezen hebben/hadden, daarbij is het bericht verwijderd uit de mailbox. Jij, 
en een collega van mijn afdeling, waren de enige die dit bericht geopend hadden; Verder zijn er dus geen andere 
collega's verkeerd geïnformeerd. Nogmaals excuus voor mijn onoplettendheid. De weergave 1 3 
hieronder is aangepast en nu correct; . 

3 

3 (subs 4) 

3 (subs 4) 

1 en 3 (subs 4) 



1 en 3 (subs 4) 

Sprekers: 
3 l 
1 

L 1 en 3 (subs 4) 
1 

1 

3 (subs 4) 

1 

1 

0 (subs 3 en 4) 

1 

1 ~ publicatie: zo 14-06-2020 11 :01 u 
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3 l I Update demo Wageningen 11.45 uur 
zo 14-jun-2020 om 11:49u 
Ten opzichte van vanmorgen is er niet veel veranderd.! 3 1 

3 (subs 4) 

.__ 1 ...JI publicatie: zo 14-06-2020 11:49u 
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0 

-- ------~--------•· .... ,---------------, 
Van: 1 
Verzonden: vrijdag 12 juni 2020 16:44 
Aan:I 3 1 
Onderwerp: Demonstratie BLM (Black Lives Matter) as. zondag 

Hoi, 

Waarschijnlijk hebben jullie al eea. opgevangen over de demonstratie van as. zondag. Maar deze mail ter info zodat 
jullie weten dat het zondag in de stad en op het buro een stuk drukker zal zijn dan een standaard zondag. 

Zondag 14 juni vindt er een BLM demonstratie plaats in park Noord West (bij de skatebaan). De demo is van 16.00 
tot 17.00 uur. Maar de op- en afbouw van het terrein/podium/veld zal grootste gedeelte van de dag in beslag nemen. 
Vanwege het maatschappelijk gevoelige onderwerp en dat het heel lasti in te schatten is hoeveel demonstranten er 
daadwerkelijk komen, is ervoor ekozen 

2 en 3 

De briefing is om 14.00 uur aan het buro ~l 3 ~1zodat we het aantal mensen in het buro zoveel 
mogelijk beperken). 

We gaan voor een mooie inzet en een rustig verlopen demonstratie! 

Groeten'~--1--~ 

Met vriendelijke groet, 

1 1 
leamchet 
Politie I Oost-Nederland I Gelderland-Midden I Veluwe Vallei-Zuid 

Ritzema Bosweg 37a, 6706B6 Wageningen 
Postbus 618. 7300 AP Apeldoorn 

1 
1 

1 
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0 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

1 
zaterdag 13 juni 2020 14:18 

1 
Kaart en update 

Hallo, 

Met de hulp van de AID crew hebben we vandaag het terrein bekeken en daarop een aantal aanpassingen 
gedaan. 
Dit is de link naar de nieuwe kaart 

Je ziet dat we de namen van de gates anders hebben genoemd. Gate 1 en 2 willen we communiceren als 
main gate, omdat dat de grootste ingangen zijn. 
Iedereen die lopend komt vanaf gate 3 kan naar binnen om vak B te vullen. 
Iedereen op de fiets wordt gestuurd naar bike 3 en vandaar uit naar gate 1. We hebben zoveel mogelijk 1 
richtingsverkeer aangehouden. Zo vermijden we stromen die tegen elkaar in gaan. Ook de fietsrekken zijn 1 
richtingsverkeer. 

De EHBO heeft een tent van 3 bij 2 in de buurt van het podium. Achter het podium is centrale plek 
(overdekt) waar geluidstechnicus droog staat, en wij ook kunnen staan. We hebben in totaal 25 portofoons. 

1 1 ik stuur je zo ook de mail door die naar crowd control vrijwilligers hebben gestuurd. 
Groetjes, 

0 

1 
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0 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

1 
zaterdaa 13 ;, mi 2020 18·34 

1 
1 en 3 

Onderwerp: 

Urgentie: 

Stand van zaken/ aantal deelnemers BLM protest Wageningen 13 juni 18:00 uur 

Hoog 

1 

Hierbij een update van de stand van zaken; 

Omstreeks 1200 uur had ik jou ._I 3 _____.ldoorgegeven. 

Ik heb het bericht waarin deze zijn opgenomen ingetrokken. 
De personen die het bericht nog niet gelezen hebben/ hadden, daarbij is het bericht verwijderd uit de 
mailbox. 
Jij, en een collega van mijn afdeling, waren de enige die dit bericht geopend hadden; Verder zijn er dus geen 
andere collega's verkeerd geïnformeerd. 
Nogmaals excuus voor mijn onoplettendheid. 

De weergave .... l 3 __ _.I hieronder is aangepast en nu correct; 

3 

L 



3 

3 (subs 4) 

3 (subs 4) 

1 en 3 (subs 4) 

Sprekers: 
3 

1 

2 



1 

1 en 3 (subs 4) 

3 (subs 4) 

0 (subs 3 en 4) 

Il/ 

Vriendelijke groet, 

1 

3 
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Demonstratie Wageningen 
Black Lives Matters 
zondag 14 juni 2020 

• - 



Inhoudsopgave 

2 



Op zondag 14 juli 2020, zal er een demonstratie plaatsvinden in Park Noord West gelegen aan de 
Nijenoord Allee te Wageningen. Deze vindt plaats van 16.00 uur tot 17 .00 uur. Door de gemeente is aan 
de organisatie een vergunning verleend voor ten hoogste 500 deelnemers, verdeeld over 3 zonens. Voor 
de zekerheid zijn2 extra zones gecreëerd, waardoor een uitloop naar 1000 demonstranten mogelijk is. 

Het overheidsoptreden bij deze demonstratie is erop gericht om de demonstratie in gemeente 
Wageningen ongestoord en veilig te laten verlopen. 

Juridisch kader 
In artikel 9 van de Grondwet, artikel 11 van het Europees verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) 
en artikel 21 van het Internationaal Verdrag inzake Burger- en Politieke Rechten (IVBPR) is het recht op 
demonstreren opgenomen. Dit leidt er toe dat de demonstratievrijheid zoveel mogelijk wordt 
gerespecteerd en er zorgvuldig wordt omgegaan met het beperken van de uitoefening van het recht op 
betoging. Die beperking is slechts toegestaan als dat in verband met de bescherming van andere door 
de wet erkende waarden en belangen gerechtvaardigd is, en dan niet meer dan strikt noodzakelijk is. De 
grondwet geeft daarbij alleen ruimte voor regels om de gezondheid te beschermen, het belang van het 
verkeer te waarborgen en om wanordelijkheden te bestrijden of voorkomen. (art. 2 en 5 WOM). De 
burgemeester/voorzitter van de veiligheidsregio kan deze beperking opleggen. 

Betogingsvrijheid heeft een nauwe relatie met de bescherming van de vrijheid van meningsuiting zoals 
geboden door artikel 7 van de Grondwet, artikel 10 van het EVRM en artikel 19 van het IVBPR. Een 
overheid mag de inhoud van standpunten vooraf niet controleren en zich er niet bestuurlijk mee 
bemoeien. 

3 



Voorwaarden gemeente Wageningen 
In verband met de bestrijding van coronacrisis/COVID-19 is een Noodverordening van kracht. Dit 
betekent dat de bevoegdheden van de WOM zijn overgegaan naar de voorzitter van de veiligheidsregio. 
Voorschriften in het kader van de bescherming van gezondheid 
In verband met de bestrijding van het coronavirus is een noodverordening van kracht. Het houden van 
een betoging kan daarom alleen onder onderstaande voorwaarden plaatsvinden. 

1) Deelnemers houden altijd 1,5 meter afstand tot elkaar. De organisator is verantwoordelijk voor het 
naleven van die regel. Het waarborgen van deze afstand regelt u door het aanwijzen van vakken 
gemarkeerd met afzetlint of krijtspray en het instellen van éénrichtingsverkeer op de looproutes; 

2) Er wordt toezicht gehouden door 3 herkenbare toezichthouders van de organisatie per 100 
deelnemers. Zij houden toezicht op de afstandseis en verstoringen van de openbare orde en 
veiligheid; 

3) Deelnemers worden gewezen op hoest- en handhygiëne; 
4) Deelnemers die na de betoging klachten krijgen, worden verzocht thuis te blijven en zo snel 

mogelijk een afspraak bij de GGD te maken om zich te laten testen. Laat deelnemers daarbij 
melden dat ze hebben deelgenomen aan een betoging; 

5) Indien de organisator tijdens de betoging merkt dat de afstandseis niet kan worden gewaarborgd 
wordt de betoging beëindigt. 

6) Deelnemers verlaten de locatie na afloop van de betoging gefaseerd om de afstandseis te kunnen 
garanderen. Hiermee wordt ook voorkomen dat de betoging na 15.30 uur elders in Zwolle wordt 
voortgezet. 

Overige voorwaarden gemeente Wageningen 
• Demonstranten houden altijd 1,5 meter afstand tot elkaar en dragen mondkapjes ter 

bescherming en verspreiding van het corona-virus; 
• Er zal toezicht worden gehouden door mensen uit uw eigen organisatie; 
• Alle aanwijzingen en/of bevelen door de politie gegeven, dienen stipt en onmiddellijk te worden 

opgevolgd; 
• Er mogen geen kwetsende, opruiende, beledigende of discriminerende leuzen worden 

gescandeerd en/of op spandoeken en dergelijke worden meegevoerd; 
• De spandoeken zullen niet zijn voorzien vari dikke stokken. 
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Beleidsuitgangspunten Politie 
1. Het waarborgen van de rechten genoemd in artikel 7 (vrijheid van meningsuiting) en artikel 9 

(recht tot vergadering en betoging) van de Grondwet. 
2. Neutraliteit in het handelen (conform artikel 1 - Allen die zich in Nederland bevinden, 

worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. ). 
3. Een veilig en ordelijk verloop van de demonstratie. 
4. Het handhaven van de openbare orde, de rechtsorde en verkeersveiligheid en bij verstoring, het 

zo spoedig mogelijk herstellen hiervan. 
5. Het maatschappelijk en/of economische verkeer van particulieren, bedrijven en instellingen 

wordt zo min mogelijk verstoord. 
6. Een eenduidig en professioneel politieoptreden. 
7. Het politieoptreden is gericht op de-escaleren. Incidenten worden 'klein gehouden' door direct 

aanspreken en, wanneer nodig, optreden. Er wordt hierbij aan de achterkant opgetreden waarbij 
op een later tijdstip dan het pleegmoment tot aanhouding van de verdachte(n) wordt overgaan. 

8. Alleen wanneer de openbare orde ernstig in het geding komt tijdens of na de manifestatie wordt 
er over gegaan tot een aanhouding. 

9. Het noodzakelijk politieoptreden wordt gekenmerkt door een zorgvuldige afweging van de mate 
van inbreuk op de rechtsorde en de consequenties van het politieoptreden tegen deze inbreuk. 

10. In geval van overtredingen is het optreden in de eerste plaats gericht op beëindiging van de 
overtreding, indien mogelijk achteraf verwijdering van ordeverstoorders ter plaatse. 

11. Bij misdrijven is het optreden van de politie primair gericht op aanhouding. Indien nodig, kan de 
politie ook in deze situatie op een later tijdstip dan het pleegmoment tot aanhouding van de 
verdachte(n) overgaan, in overleg met de Officier van Justitie. 

Tolerantiegrenzen 
Besef dat je tijdens deze demonstraties het gezicht bent van de Nederlandse overheid. Als politie 
zijn we het gezicht van waar deze demonstratie tegen gericht is. Geef daarom ruimte aan emoties, 
toon begrip en empathie, incasseer daar waar nodig is hetgeen tegen je gezegd wordt. 

Als uitgangspunt wordt het onderstaande niet getolereerd. De tolerantiegrenzen kunnen worden 
aangescherpt of versoepeld als daar lokaal aanleiding toe is. 

• Het (grootschalig) verstoren van de openbare orde voorafgaand aan, tijdens en na afloop van 
een demonstratie. 

• Het belemmeren van de politie en/of andere hulpverlenende instanties in de uitoefening van hun 
publieke taak alsmede het belemmeren van de aanwezige media, beveiligers en 
verkeersregelaars. 

• (Openlijk) geweld tegen personen en/of goederen. 
• Direct gevaar voor personen en/of goederen. 
• Het dreigen met of daadwerkelijk gebruik van geweld tegen overheidspersoneel, beveiligers en 

verkeersregelaars. 
• Het afsteken van vuurwerk. 
• Het met zich voeren en tonen van tekens, afbeeldingen en/of het uiten van teksten die 

beledigend, opruiend of discriminerend zijn. De politie treedt pas op na overleg met het 
Openbaar Ministerie. 

• Het voeren van wapens, fakkels of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden. 
• Het bevestigen van eventuele spandoeken aan andermans eigendommen. 
• De aanwezigheid van andere personen of groepen op of in de nabijheid van de locaties van 

eventuele demonstraties, waarbij het mogelijk is dat ze tegengestelde belangen hebben en 
waarbij de vrees voor verstoringen van de openbare orde bestaat. 

• Het in en rond de demonstratie gebruiken van drones door particulieren. 
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Opschalingsmodel 

Om het demonstratieproces goed te laten verlopen en te voorkomen dat de groep te groot wordt 
waardoor de volksgezondheid en daardoor wellicht de openbare orde en veiligheid in geding komt, 
hebben we gekozen voor onderstaande opschaling van inzet mogelijkheden. 

1. De organisatie draagt er zorg voor dat demonstranten gecontroleerd toegang krijgen tot het 
afgesloten terrein. De locatie biedt uitbreidingsmogelijkheden tot een maximum van 1000 
demonstranten. 

2. De organisatie is zelf verantwoordelijk voor crowd control. Dit houdt in dat zij tijdig aangeven en 
communiceren wanneer er niet meer demonstranten bij het protest aan kunnen sluiten. Indien er 
teveel demonstranten zijn en de situatie niet meer veilig is, moeten zij de demonstratie stoppen. 
Wanneer er ongewenste gedragingen en wanordelijkheden plaats vinden is de organisatie 
hiervoor verantwoordelijk en zullen zij de demonstratie moeten stoppen. 

3. Indien het de organisatie niet lukt om ongewenste toestroom van demonstranten te stoppen, 
kunnen de verkeersregelaars ingezet worden om te helpen de toestroom te stoppen. 

4. Mocht na de inzet van verkeersregelaars blijken dat de er geen vermindering van demonstranten 
optreed en de toestroom van demonstranten blijft, dan kan handhaving worden ingezet om dit 
verder te doen stoppen. 

5. Mocht ook de inzet van handhaving niet leiden tot een vermindering van demonstranten, dan zal 
de burgemeester met de demonstranten in gesprek treden. Doel van het gesprek: gehoor geven 
aan de reden van demonstreren en uitleggen waarom het onwenselijk is om op deze wijze door 
te gaan. Uiteindelijk zal de burgemeester de demonstratie doen stoppen. 

6. Mocht ook dit niet leiden tot een vermindering van demonstranten en wordt de demonstratie 
voort gezet dan kan de sterke arm "de politie', worden ingezet. Deze zullen de demonstratie 
doen stoppen met oog voor proportionaliteit en subsidiariteit. 

7. 
Professionele houding politie 
De politie heeft een toonaangevende rol in het beschermen van artikel 1 van de Grondwet. Als politie 
stellen wij ons neutraal op gedurende de demonstratie. Wij handelen terughoudend als het gaat om 
gebaren die als steunbetuiging voor de demonstratie uitgelegd kunnen worden. We denken daarbij aan 
gebaren zoals het 'knielen' e.d. 
Zorg ervoor dat je op straat ook de afgesproken 1,5 meter in acht neemt. 
Wanneer wij ons als politie op het evenemententerrein begeven is het wenselijk een mondkapje te 
dragen, tenzij de omstandfgheden dit niet toelaten. 

Verbinding met organisator 
Gemeente en politie staan continue in contact staan met de organisator, zodat er sneller afstemming 
plaatsvindt om meteen situaties bij te sturen 
Rondom het terrein zijn BOA's van de gemeente Wageningen aanwezig ter controle op de voorschriften 
en het ondersteunen van de organisatie. Wijkagentenhouden toezicht rondom het demonstratieterrein 
en zijn zichtbaar en aanspreekbaar aanwezig voor de organisatie en demonstranten 

Crowdmanagement 
Door de onrganisatie is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de demonstratie treedt zelf 
regelend op. Dit waar nodig in samenspraak met de gemeente en politie. 
De gemeente dient samen met de organisator te bekijken er gehandeld dient te worden wanneer het 
drukker wordt. De politie treedt in deze situatie adviserend op. Na afloop vertrekken de demonstranten 
gefaseerd. Hierop wordt door de organisatie actief gestuurd door herkenbare stuwards en het sturen 
middels de aanwezige geluidsapparatuur. 
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Gemeente in de lead (in afstemming met OM) 
De woordvoering blijft in handen bij de burgemeester, zeker als het gaat om de volgende zaken: 

• Vergunningverlening 
• Tolerantiegrenzen en bejegeningsprofiel (in afstemming met het OM als bevoegd gezag) 
• Aanvullende maatregelen, bijvoorbeeld bij bovenmatige drukte 
• Eventuele beëindiging 

Kantelpunt: 
• Op moment dat er strafbare feiten worden gepleegd gaat de woordvoering over naar de politie 

(onder gezag van het OM). Alle communicatie wordt afgestemd 

De gemeente is in de lead voor wat betreft de communicatie. 

Politie inzet: 

2, 3 (subs 4) 

De politie straalt uit dat zij neutraal is: we zijn een politie van en voor iedereen. 

Situatie tegendemonstraties 

2, 3 (subs 4) 

Programma: 

14.00 uur commandantenbriefing in debriefingsruimte van het politiebureau Wageningen. 
15.00 uur operationeel 
15.30 uur opening demonstratieterrein 
16.00 uur Start demonstratie 
17.00 uur Einde demonstatie 
17.00 -17.30 uur gefaceerde uitstroom demonstranten 
18.00 uur debriefing. 
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Personele inzet : 

1, 2, 3 (subs 4) 
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3 ( subs 4) 

Tenue: 
• Dagelijks tenue met veiligheidsvest, met cap of helm (bikers) 

Logistiek: 
• Mondkapjes worden verstrekt 
• Lunchpaketten voor een ieder aanwezig. 

bevelvoering en verbindingen 

• Bevelvoering 

• Verbindingen 
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Draaiboek 

Demonstratie 
Black Lives Matters 

■

Zondag 14 juni 2020 

14:00 uur aanvang dienst. 
14:15 uur briefing in de briefingruimte 

(eerste verdieping Bureau Wageningen, Ritzema Bosweg 37a) 



TOESTAND 

· Naar aanleiding van het politie optreden en de daarop volgende dood van George Floyd in de VS 
staan verschillende bewegingen op in Nederland om sympathie te tonen tegen dit politiegeweld 
en racisme. Ook in Wageningen wordt een dergelijke demonstratie gehouden. 
Het onderwerp laat zich omschrijven als: Gevoelig! Naast het feit dat de demonstratie uiteraard 
gehouden mag worden is er op dit specifieke moment nog een andere speler in het veld. Het 
Corona Virus. Door dit virus kan de burgemeester eisen stellen aan het organiseren van de een 
demonstratie en moet er aan allerlei strikte gezondheidsvoorwaarden worden voldaan. 

OPDRACHT 

De taak van de Nationale Politie is het veilig en ordelijk laten verlopen van de demonstratie. Zij 
handhaaft de openbare orde en verkeersveiligheid gedurende de demonstratie. De politie treedt 
eenduidig en professioneel op. 
De politie is neutraal in het handelen conform artikel 1 van de grondwet. Laat dit zien door een 
ieder te respecteren en gelijk te behandelen. 

Aandachtspunt tiidens optreden. 

2, 3 (subs 4) 

LOCATIE 

Park Noord West gelegen aan de Nijenoord Allee te Wageningen. 
De locatie is ingericht middels zones. Er zijn zones waar gedemonstreerd kan worden (blauw) en 
waar fietsen kunnen staan (geel). 
Het park is ingericht op 500 bezoekers, maar kan in geval van nood groeien naar 1000. De 
gemeente heeft toestemming gegeven voor maximaal 500 bezoekers. 



TAKEN 

Voor een ieder; 
Draag een correct uniform 

o Volledig operationeel uniform 
o Gele hoes over jas of softshelljas 
o Pet 

- Zorg voor een goed verloop van de demonstratie. Werk met een glimlach! 
Bij bijzonderheden of twijfel gevallen, overleg met de commandant 
Houd, zo veel mogelijk, 1.5 meter afstand tot elkaar 
Handel neutraal en laat je niet verleiden tot het doen van uitingen of gebaren in het 
kader van de demonstratie (denk aan knielen) 

3 (subs 4) 

- Zorg dat je aanspreekbaar bent 
- Smile en wave 

3 (subs 4) 

- Aanspreekbaar voor publiek 
3 (subs 4) 

2, 3 (subs 4) 

2, 3 (subs 4) 

2, 3 (subs 4) 

Gestructureerd werken 
3 (subs 4) 

3 (subs 4) 

3 (subs 4) 



AANDACHTSPUNTEN 

Situatie tegendemonstraties 
2, 3 (subs 4) 

COVID-19 
Er is een aantal maatregelen genomen om de volksgezondheid in acht te nemen. Denk hierbij aan 
d 1.Sm regel en het dragen van een mondkapje. Deze regels gelden ook zo veel mogelijk voor 
ons. Spreek mensen hierop aan. 
Operationeel houden we een commandanten briefing op het bureau. Dit om zo min mogelijk 
mensen in een ruimte hebben. De eenheden worden daarna door de commandant gebrieft. 

Einde demonstratie 
De demonstranten zullen gefaseerd het terrein verlaten. 
Door de organisatie wordt dit begeleid. 

TIJDSLIJN 

14.00 uur 
15.00 uur 
15.30 uur 
16.00 uur 
17.00 uur 
17.00-17.30 uur 
18.00 uur 

Commandantenbriefing, eerste verdieping Bureau Wageningen 
Operationeel inzetbaar voor de demonstratie 
Opening demonstratieterrein 
Start demonstratie 
Einde demonstatie 
Gefaseerde uitstroom demonstranten 
Debriefing Bureau Wageningen 

OVERZICHT PERSONEELSINZET 
1, 2, 3 (subs 4) 



1, 2, 3 (subs 4) 

COÖRDINERENDE BEPALINGEN 

- Mondkapjes worden verstrekt bij de briefing 
- Lunchpakketten zijn voor een ieder geregeld 
- Blijf op je eigen gespreksgroep en houd etherdiscipline 
- Opstelplaats voertuigen die niet op het bureau kunnen staan: 

2, 3 (subs 4) 
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Demo Wageningen 

BLM Demo L 4-06-.2020 _ 
• 



Inhoud 
1. Toestand 
2. Opdracht 
3. Uitvoering 
4. Coördinerende bepalingen 
5. Bevelvoering/verbindingen 
6. Logistiek 

1 



Toestand 
Geweld in VS 
Demo's Amsterdam-Rotterdam Den-Haag 
Veel aandacht op sociale media 
Parallel politie EU - NL 
lntelpositie niet alles bepalend 



Park, Skatepark 
Inloggen 
'I' "'''" 



Maatregelen 
1. StippenNakken 1,5 m 
2. Max 500 pax. (ruimte voor 1000 pax.) 
3. Mondkapjes 
4. Begeleiding vanuit organisatie 



Demo 
Geplande groepen 
Geplande sprekers 

En verder ... 



Eigen eenheden 
2, 3 (subs 4) 



De dikte van onze huid 
bepaalt het succes van onze 

1 

inzet 



Opdracht 
• Faciliteer de demo vanuit verbinding . 
• Zie toe op openbare orde en veiligheid 
• Voorkom escalatie, wij zijn niet het startpunt. 
• Communiceer met deelnemers 
• Smile and wave 
• Blijf neutraal, deel geen mening of signaal. 



Uitvoering 
2, 3 (subs 4) 



Scenario's: 
Best 

2, 3 (subs 4) 



Realistic 
2, 3 (subs 4) 



Worst 
2, 3 (subs 4) 



Coordinerende bepalingen 
Beleidsuitgangspunten Politie 
Verbindingsschema 



Media 
Alle communicatie naar media via Gemeente. 
Ook zeer terughoudend zijn met sociale media. 
Hou rekening met veel media-aandacht, verwijs naar communicatie gemeente. 

Doe geen uitlatingen, blijf neutraal, 
laat je niet provoceren. 



Vragen? 
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2, 3 (subs 4) 

2, 3 (subs 4) 
Pi',LITIE 

AANMELDEN PORTOFOON 
3 

«waakuiamcndienstbaorit 

Cuknm:il ilf!SA[ltlssQUlftil ·t:1lU 

~IMtd11laa· 

1 1 
2, 3 (subs 4) 

geserve aescreksarceoen: 1N OVERLEG MET OC 

1 

2, 3 (subs 4 
1 

3 

« WAAKZAAM EN OIENSTSAAR >> <<VERTROUWELIJK» 

P{fLITIE 
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POLITIE 
EENHEID OOST-NEDERLAND 
DISTRICT GELDERLAND-MIDDEN 
BASISTEAM VELUWE VALLEI-ZUID 

Registratienummer : 

Opmaak datum/tijd 

Wpg (subs 1) 

Mutatierapport 
(vertrouwelijk) 

: woensdag 17 juni 2020 om 08:00 uur 

Hoofdincident 
Registratienummer 
Titel 
Maatschappelijke klasse 
Datum/tijd kennisname 
Pleegdatum/tijd 
zondag 14 

Wpg (subs 1) 
Demo Blm Wageningen 
Belediging 

zondag 14 juni 2020 l~-=-=W~p~g~(~s=ub=s=1=)==!...------, 
Tussen zondag 14 juni 2020 1 Wpg (subs 1) 

juni 2020 om ~I_W_p_g_(-su_b_s_1_l--,I 

Plaats voorval 
Soort locatie 
Verbalisanten 

: 1 Wpg (subs 1) 
: Park/plantsoen 

Toelichting bij incident 

1 1 
Wij hadden dienst op zondag 14 juni 2020 van 14.00 uur tot 18.00 uur bij 
de 
SLM-demonstratie in het skatepark te Wageningen. Wij zagen omstreeks! Wpg(subs1) 
Wpg (subs 1) 

....,,_e=---------'het terre in op komen via .... l w_P_9_(_s_u_b_s_1_) ~1 van 

Wpg (subs 1) genoemd in het draaiboek. De 

Wpg (subs 1) I 
.__ __.kwamen per. Wpg (subs 1) 1 Ik zag dat I Wpg (subs 1) jeen 
kartonnen bord bij '------------' 
zich had ter grote van ongeveer 150 centimeter bij 80 centimeter. Ik zag 
dat er met 
zwarte letters ACAB op het bord was geschreven. 
Wij zijn toen het terrein opgegaan via dezelfde ingang en hebben de 
personen 
aangetroffen inl Wpg {subs 1) 1 Ik zag dat de eerder genoemde 

Wpg(subs1) ret een ~-----------~ 

spuitbus probeerde de letters te bedekken. ~l w __ p_g_e_n_1 __ ~laansprak 
gaf de I Wpg (subs 1) 1 

aan dat het 
Hierop heb 
hen 
gesommeerd om het terrein te verlaten. 

bord 
van Wpg (subs 1> personen vast gelegd en hebben wij 

Wpg (subs 1) 
De tekst op het bord is als volgt: 
voorzijde: 

Wpg (subs 1) 

andere zijde: 



Wpg (subs 1) 

Getuige Wpg (subs 1) 
Wpg (subs 1) 

Verdachte Wpg (subs 1) 
Wpg (subs 1) 

Getuige Wpg (subs 1) 
Wpg (subs 1) 

Actie volgnummer 2 aangemaakt 
Maatschappelijke klasse 
Referentie 
Datum/tijd kennisname 
Pleegdatum/tijd 
Plaats voorval 
Soort locatie 
Verbalisanten 

onder incident 
Inbeslagname 
Ibn spuitbus 
zondag 14 juni 2020 omlWpg (subs 1)1 
Op zondag 14 juni 2020. . 

Wpg (subs 1) 1 

Park/plantsoen 

1 

Beslagene 
1 

Wpg (subs 1) 
Wpg (subs 1) 

Inbeslaggenomen 
Orange, 

Wpg (subs 1) spuitbus (Verf), 

kleur groen, Nederland, bijzonderheden 

spuitbus flame 
orange kl.code fo-629 juice green 

Actie volgnummer 3 aangemaakt onder incident 
Maatschappelijke klasse Inbeslagname 
Referentie 
Datum/tijd kennisname 
Pleegdatum/tijd 
Plaats voorval 
Soort locatie 
Verbalisanten 

Ibn demonstratiebord\------------, 
zondag 14 juni 2020 1._ __ .._w.....;pg~(s_ub_s_1~> ...1, 

0 zonda 14 i un i 2020 om Wpg(subs1) 

Wpg (subs 1) 
Par p antsoen 

Wpg (subs 1) 



Beslagene 
Wpg (subs 1) 

Wpg (subs 1) 

Inbeslaggenomen 
(Rollen), 

Wpg (subs 1) 1 handschriften 

Nederland, inhoud o.a opschrift~! __ W_p_g-(s_u_b_s_1_)_~ 
bijzonderheden kartonnen bord ten behoeve 

voor 
demonstratie 

Actie volgnummer 4 aangemaakt 
Maatschappelijke klasse 
Referentie 
Datum/tijd kennisname 
Pleegdatum/tijd 
zondag 14 

onder incident 
Onderzoek Overig 
Belediging blm-demo 

zondag 14 juni 2020 om '--W---'p~g;;..;.(s_u_b_s_1~)-....J.. ~ 
Tussen zondag 14 juni 2020 om 

Wpg (subs 1) 
2020 om 

Wpg (subs 1) 

Plaats voorval 
Soort locatie 
Verbalisant 

Wpg (subs 1) 
p antsoen 

1 
Getuige Wpg (subs 1) 

Wpg (subs 1) 

Verdachte Wpg (subs 1) 
Wpg (subs 1) 

Getuige I Wnn (subs 1) 
Wpg (subs 1) 

Form.nr: 9531179 - FOMUTRA - Blad 
1 BIN001592.l.OO 
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