
Datum gesprek:                                 8 oktober 2022, 14.30-16.00 
Vertegenwoordigers organisatie:    , ,  (via 

      teams),  (eerste 15 minuten via teams) 
Vertegenwoordigers politie:              (RTD Zuid),  (HHN) 
Locatie:                                               Politiebureau Maashaven 

Hieronder zijn de relevante punten uit het gesprek, zoals die door  zijn genoteerd, weergegeven. 
Dit document is bestemd voor intern gebruik binnen het SGBO. 

o Verzoek , die van beroep journalist is: graag contact met de politie m.b.t. de
boodschap die vanuit de politie naar de media gaat. Het doel daarvan is de boodschap m.b.t.
aantallen en verloop van de demo vooraf met elkaar te bespreken zodat hierin geen onnodige
verschillen ontstaan.

 heeft toegezegd dat de contactgegevens van  zullen worden doorgegeven
aan het Hoofd Communicatie van het SGBO.

o De contactgegevens van alle betrokkenen worden door  verzameld en naar de
deelnemers verstuurd.

o De organisatie houdt geen telling van het aantal aanmeldingen bij, anders dan wat te zien is
op via Facebook.

o Met de organisatie wordt afgesproken dat gedurende de demo  in de directe nabijheid
van  zal blijven, zodat wederzijds contact mogelijk is.

o De politie vraagt of er nog meer deelnemende partijen zijn die:
- met grote aantallen komen of
- mogelijk een ander doel hebben.
Dit met het oog op het koppelen van leden van het PNT aan de vertegenwoordigers vasn die
partijen.

o De organisatie geeft aan dat de SP mogelijk met 500 m/v zal komen. Afgesproken wordt dat
het aanspreekpunt van de SP (ene ) gevraagd zal worden contact op te nemen met

.
o De organisatie geeft aan dat 

Desgevraagd geeft de organisatie ( ) aan dat .
o Door de politie wordt gevraagd of de organisatie rekening houdt met deelnemende partijen die

met andere intenties dan die van Woonopstand naar de demo komen.
o De organisatie is van mening dat 

o Desgevraagd geeft de organisatie aan dat

o De organisatie heeft 40 vrijwilligers/stewards waarvan er 10 meelopen met de stoet.
o Deze stewards richten zich niet op het gedrag van demonstranten.
o De politie geeft aan dat zij gefaseerd optreedt en dat de eerste fase het Politienetwerkteam is

van 30 m/v. V.w.b. betreft de politie blijft het bij die fase, maar als het PNT niet in staat is de
openbare orde te handhaven, volgt de inzet van de ME. Bij de organisatie is in de week
gelegd om, afgezien van wat er nog door de gemeente wordt aangeven, zelf voor een fase
onder het PNT te zorgen, d.m.v. een groep stewards (groter dan 10), die als zodanig

 Punten n.a.v. HHN gesprek 

015

10 2 e 10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10 2 e

10.2.e

10 2 e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.g

10.2.g

10.2.g

10.2.g



herkenbaar zijn, sturend optreden en deelnemers aanspreken op, vooraf gecommuniceerd, 
ongewenst gedrag.  

o De organisatie geeft aan te zullen zorgen dat de stewards d.m.v. hesjes herkenbaar zijn. 
o De organisatie geeft desgevraagd  aan de lijst van de organisaties die zullen gaan spreken 

naar  te zullen sturen.   
o Door de organisatie wordt naar het waarom van de opschaling met een SGBO gevraagd en 

gesproken over  
 Dit wordt verder doorgesproken. 

o Ook wordt door de organisatie ( ) gevraagd naar de mening van de politie (persoonlijk) 
over de beelden van politiegeweld in Amsterdam. Ook hierover wordt van gedachten 
gewisseld. 
 

Volgende overleg woensdag 11.00 – 12.00 uur op dezelfde locatie. 
Wederzijds bestaat de mogelijkheid tussentijds contact op te nemen. 
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