


 

Van:  
Verzonden: woensdag 15 september 2021 11:03
Aan:  @politie.nl>
Onderwerp: FW: Woonopstand landelijke demo 17 oktober 2021
 
Tkn.

Van:  @politie.nl>
Verzonden op: woensdag 15 september 2021 10:19
Aan:  @politie.nl>,"

@politie.nl>
Onderwerp: RE: Woonopstand landelijke demo 17 oktober 2021

Beste , ik ben alweer ingehaald door de actualiteit.  belde me net om toe te
lichten dat, gezien de bemoeienis van , er vanuit Zuid reeds een
verzoek voor opschaling naar SGBO ligt.
Ik heb met hem en ons evenementenbureau afgesproken dat we nauw gaan samenwerken in de
preparatie, welk soort regeling het ook wordt. Dus vergeet mijn mail(s).
 
Vr. groeten, 
 

Operationeel specialist C
 
Nationale Politie | Eenheid Rotterdam | Basisteam Centrum
Doelwater 5, 3011 AH  Rotterdam
Postbus 70023, 3000 LD  Rotterdam
M 06 
E @politie.nl
 

@blauwonline.onmicrosoft.com
 
 

Van:  
Verzonden: woensdag 15 september 2021 09:04
Aan:  @politie.nl>; 
< @politie.nl>
Onderwerp: FW: Woonopstand landelijke demo 17 oktober 2021
Urgentie: Hoog
 
Beste 
 
Op 17 oktober staat de demonstratie “Woonopstand” op de agenda. Voorgenomen plan (zie bijlages)
is om op- of naast de Wilhelminapier te starten en in Centrum te eindigen.

 (evco en WOE Maashaven) hebben mij inmiddels gecontact en
ook tussen de evenementenbureaus is contact.
Ik begreep van  (evco Centrum) dat er morgen om 14 uur Teamsoverleg met de aanvrager is.
Gezien de positieve ervaringen in de samenwerking rondom de opening van GCA, zou mijn voorstel
zijn dat we ook deze demo in gezamenlijkheid gaan aanvliegen. Woonopstand zelf verwacht 2.000
bezoekers maar gezien de wijze waarop de manifestatie in Amsterdam is verlopen plus de nasleep
mbt het politieoptreden, is extra alertheid zeer gewenst.
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Een gemeenschappelijk TDA zoals bij GCA zou een idee zijn. Mijn voorstel is om na de bespreking
van morgen hierover even contact te hebben en dan ook uit te lopen of op basis van de dan
voorliggende info de route SGBO wel of niet bewandeld dient te worden. Mee eens?
 
Vr. groeten, 
 

Operationeel specialist C
 
Nationale Politie | Eenheid Rotterdam | Basisteam Centrum
Doelwater 5, 3011 AH  Rotterdam
Postbus 70023, 3000 LD  Rotterdam
M 06 
E @politie.nl
 

@blauwonline.onmicrosoft.com
 
 

Van:  
Verzonden: dinsdag 14 september 2021 17:24
Aan:  @politie.nl>
Onderwerp: FW: Woonopstand landelijke demo 17 oktober 2021
Urgentie: Hoog
 
Ha ,
 
Zie onderstaand en bijgevoegde mailing / aanvraag.
We hebben morgen wel even contact hierover.
 
Groet,

 

Van:  
Verzonden: dinsdag 14 september 2021 12:11
Aan: RTD - DRIO - Informatieknooppunt Rotterdam-Zuid < @politie.nl>
CC:  @politie.nl>; 

@politie.nl>;  @politie.nl>
Onderwerp: Woonopstand landelijke demo 17 oktober 2021
Urgentie: Hoog
 
Goedemorgen,
 
Zoals vanmorgen telefonisch besproken hierbij even digitaal mijn vraag:
 
Op zondag 17 oktober 2021 vind er een woonopstand demo plaats die waarschijnlijk gaat starten op
Zuid. (Eerdere aanvraag was gedaan voor zaterdag 23 oktober).
 
Nu is er vanuit dit verband ook een demo georganiseerd die afgelopen zondag 12 september 2021
heeft plaats gevonden. Hierbij is een forse politie inzet geweest en dit heeft vervolgens online veel
reacties teweeg gebracht.
Onder andere onderstaande link gaat hierover:
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/291629/organisatie-woonprotest-veroordeelt-politiegeweld-bij-
kraakpoging
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Op het internet zijn er nog vele pagina’s te vinden die hier aandacht aan hebben besteed en er wordt
gesproken over een opkomst van 15.000 mensen door de Volkskrant.
 
Op twitter zijn er koppelingen te vinden die te maken hebben met de eerdere groeperingen die in de
Tweebosbuurt actief zijn geweest. Daarnaast hebben we in Rotterdam op verschillende locaties te
maken met leegstand. Gezien de gebeurtenissen in Amsterdam en de inzet die dit gevraagd heeft
zou ik eigenlijk willen vragen of hier een informatie set voor opgemaakt kan worden zodat we qua
voorbereidingen goed kunnen starten.
 
Met vriendelijke groet,
 

Operationeel Expert GGP Wijkagent
Afrikaanderwijk, Katendrecht en Wilhelminapier
 
Politie | Rotterdam | Feijenoord | Maashaven
Maashaven N.Z. 5, 3072 AE  Rotterdam
M: 06
Niet aanwezig op de woensdagen
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