
Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Uitkomst SGBO-/ TDA-overleg Woonopstand
Datum: dinsdag 12 oktober 2021 10:55:00
Bijlagen: image001.png

Goedenavond ,

Ik ben verzocht om jou ter voorbereiding op het driehoeksoverleg dat morgen plaatsvindt – en waarbij
PC Westerbeke namens  een actuele stand van zaken delen zal, betrekking hebbend op
de preparatie op de Woonopstand – de volgende punten mee te geven:
- De preparatie vordert. Hoewel ‘een wissel van de wacht’ tussen de TDA’s en het SGBO enige

ruis deed optreden, bevinden de begeleidende diensten zich inmiddels weer op dezelfde
frequentie.

- Het SGBO prepareert zich op een regeling toeziend op het ordelijk verloop van een demonstratie
met 5.000 tot 10.000 deelnemers.

- Deze demonstranten zullen zich vanaf het Afrikaanderpark/ -plein (in Rotterdam-Zuid) middels
een mars richting de Binnenrotte (in Rotterdam-Centrum) begeven, waarbij ook de Coolsingel en
de Meent aangedaan worden.

- Bij de schouw die eerder vandaag door de AC en HOHA van het SGBO verricht werd, werden
geen (fysieke) beletsels geconstateerd die (op voorhand) tot een omleiding nopen.

- Voor de regeling worden zo’n 250 politiemedewerkers in dienst geroepen.
- Onder hen  ME, die – zolang het vreedzame karakter van de demonstratie in ere

gehouden wordt – op enige afstand gepositioneerd blijven.
-  verzoekt de leden van de driehoek om toestemming te verlenen tot inzet van de ME.
-

- Het bovenstaande maakt dat het SGBO met belangstelling uitkijkt naar de voorwaarden die
vanuit de Directie Veiligheid aan de afgifte van het bewijs van kennisgeving verbonden worden.

Mocht jij nog vragen hebben ben ik telefonisch te bereiken.

Met hartelijke groet,

Beleidsadviseur bestuurszaken

Nationale Politie | Eenheid Rotterdam | District R jnmond Noord

E  @politie.nl
M  +31 6 

B jdorpplein 1, 3118JE te Schiedam
Postbus 70023, 3000LD te Rotterdam
__

Let op! Dit bericht en de eventuele b jlagen bevat (-ten) mogel jk politiegegevens in de zin van de Wet politiegegevens
(Wpg). Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor het doel waartoe deze hier verstrekt worden. Verdere verwerking
van deze gegevens is toegestaan voor zover een wet hierin voorziet, of een goede taakuitvoering dit noodzakelijk
maakt. Voor elke andere handeling geldt de geheimhoudingsbepaling als genoemd in art. 7 Wpg. Overtreding van deze
bepaling is strafbaar gesteld in artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht (WvSr), waarvan lid 2 hier niet van
toepassing is.

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwel jk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde (-n).
Indien u dit bericht abusievel jk ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te
informeren door het bericht te retourneren. Gebru k van de inhoud door anderen zonder toestemming van de afzender
of geadresseerde (-n), is onrechtmatig.
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Van:  
Verzonden: maandag 11 oktober 2021 12:40
Aan:  @politie.nl>
CC:  < @politie.nl>
Onderwerp: FW: Uitkomst SGBO-/ TDA-overleg Woonopstand
Urgentie: Hoog
 
Goedemiddag ,
 
 
Hieronder volgt de berichtwisseling tussen het SGBO Woonopstand enerzijds en de Directie
Veiligheid anderzijds, betrekking hebbend op de route van de demonstratie. De hieraan
voorafgaande berichtwisseling voeg ik bij.
 
Tevens voeg ik op jouw verzoek het overzicht rond de personele inzet bij. Let op: het betreft slechts
een concept. Hieraan wordt nog gewerkt.
 
Hopende jou hiermee een dienst te bewijzen.
 
Met hartelijke groet,
 
 

Beleidsadviseur bestuurszaken

Nationale Politie | Eenheid Rotterdam | District R jnmond Noord
 
E  @politie.nl
M  +31 6 
 
B jdorpplein 1, 3118JE te Schiedam
Postbus 70023, 3000LD te Rotterdam
__
 
Let op! Dit bericht en de eventuele b jlagen bevat (-ten) mogel jk politiegegevens in de zin van de Wet politiegegevens
(Wpg). Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor het doel waartoe deze hier verstrekt worden. Verdere verwerking
van deze gegevens is toegestaan voor zover een wet hierin voorziet, of een goede taakuitvoering dit noodzakelijk
maakt. Voor elke andere handeling geldt de geheimhoudingsbepaling als genoemd in art. 7 Wpg. Overtreding van deze
bepaling is strafbaar gesteld in artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht (WvSr), waarvan lid 2 hier niet van
toepassing is.
 
De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwel jk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde (-n).
Indien u dit bericht abusievel jk ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te
informeren door het bericht te retourneren. Gebru k van de inhoud door anderen zonder toestemming van de afzender
of geadresseerde (-n), is onrechtmatig.
 

Van:  
Verzonden: vrijdag 8 oktober 2021 10:49
Aan:  < @politie.nl>; 

@politie.nl>;  < @politie.nl>; 
g@politie.nl>;  @politie.nl>; 

 @politie.nl>; 
< @politie.nl>;  < @politie.nl>; 
< @politie.nl>; dl - RTD - DROS - Team Crisisbeheersing - SGBO 2
< @politie.local>;  < @politie.nl>
Onderwerp: FW: Uitkomst SGBO-/ TDA-overleg Woonopstand
Urgentie: Hoog
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Het overleg waarvoor deze partijen bijeengeroepen zijn, is erop gericht tot een politie-breed
eensluidend en gewogen advies omtrent de route te komen – waarin een balans getroffen wordt
tussen de door ons geïnventariseerde risico’s en de door de organisatie voor het voetlicht gebrachte
overwegingen.
 
Van de uitkomst van dit overleg worden jullie op de hoogte gesteld.
 
Met hartelijke groet,
 
 

Beleidsadviseur bestuurszaken

Nationale Politie | Eenheid Rotterdam | District R jnmond Noord
 
E  @politie.nl
M  +31 6 
 
B jdorpplein 1, 3118JE te Schiedam
Postbus 70023, 3000LD te Rotterdam
__
 
Let op! Dit bericht en de eventuele b jlagen bevat (-ten) mogel jk politiegegevens in de zin van de Wet politiegegevens
(Wpg). Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor het doel waartoe deze hier verstrekt worden. Verdere verwerking
van deze gegevens is toegestaan voor zover een wet hierin voorziet, of een goede taakuitvoering dit noodzakelijk
maakt. Voor elke andere handeling geldt de geheimhoudingsbepaling als genoemd in art. 7 Wpg. Overtreding van deze
bepaling is strafbaar gesteld in artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht (WvSr), waarvan lid 2 hier niet van
toepassing is.
 
De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwel jk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde (-n).
Indien u dit bericht abusievel jk ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te
informeren door het bericht te retourneren. Gebru k van de inhoud door anderen zonder toestemming van de afzender
of geadresseerde (-n), is onrechtmatig.
 

Van:  
Verzonden: donderdag 7 oktober 2021 15:30
Aan: ' < @rotterdam.nl>;  ( @rotterdam.nl>
Onderwerp: Motivering van het voorstel tot het verleggen van de route
 
Goedemiddag / goedemiddag ,
 
 
Jullie vroegen mij de context te schetsen waarbinnen het stafteam Grootschalig en Bijzonder
Optreden (SGBO) van de Politie Eenheid Rotterdam het wenselijk achtte om vanmiddag nog een
dienstenoverleg bijeen te roepen en met de overige diensten te spreken over de resterende ‘losse
eindjes’ in de aanloop naar de demonstratie die op zondag 17 oktober 2021 al plaatsvinden zal.
Hiervan is de voorgestelde route ons inziens een van de meest wezenlijke.
 
De aanloop
Op 31 augustus 2021 ontving de gemeente Rotterdam een kennisgeving van organisator 

, betrekking hebbend op een demonstratie waarbij op zaterdag 23 oktober 2021 zo’n 2.000
personen verwacht werden. Deze personen zouden zich vanaf het Wilhelminaplein (startlocatie); via
de Erasmusbrug; de Schiedamsedijk; en de Coolsingel; naar het Hofplein begeven, om te ageren
tegen het gevoerde woonbeleid en het verziekte woonklimaat dat hierdoor ontstaan kon. De
organisator doopte deze demonstratie tot ‘Woonopstand’.
 
Sindsdien is het in de kennisgeving geschetste beeld echter drastisch gekanteld.
 
Op zondag 12 september 2021 vond er in Amsterdam een gelijksoortige demonstratie plaats onder
de noemer ‘Woonprotest’, waar volgens de gemeente Amsterdam zo’n 15.000 personen van zich
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lieten horen. Deze demonstratie kende op zichzelf een vreedzaam verloop. Wel kwam het in de ‘slip
stream’ van de demonstratie tot een confrontatie tussen krakers en politie, een zestigtal
aanhoudingen tot gevolg.
 
De ervaren demonstratiebereidheid zette de organisator van de ‘Woonopstand’ Rotterdam ertoe om
de aangekondigde demonstratie te verplaatsen van zaterdag 23 oktober naar zondag 17 oktober
2021. Het verwachte aantal demonstranten werd bijgesteld tot zo’n 10.000 personen. Ook de
voorgestelde route werd verlegd. Uit sympathie voor de door de bewoners van de Tweebosbuurt
geleverde strijd, werd als startlocatie het nabijgelegen Afrikaanderplein gekozen. Hier vandaan zou
de organisatie naar de Botersloot [correctie: de Binnenrotte, red.] willen togen.
 
De bovengenoemde ontwikkelingen bewogen de politie om het team districtelijke aanpak (TDA), dat
in stelling gebracht werd om zich te prepareren op de op 31 augustus 2021 aangekondigde
demonstratie (van geringere omvang) te prepareren, op te schalen tot een stafteam Grootschalig en
Bijzonder Optreden (SGBO) onder leiding van algemeen commandant (AC) .
 
Dit SGBO, dat nog maar weinig tijd rest om in positie te komen, constateert dat er rond verschillende
punten nog onvoldoende consensus heerst. Zoals ik al opmerkte is de voorgestelde route een zo’n
punt. AC , die eerder deze week tegenover de driehoek de contouren van de regeling
schetste, is door burgemeester Aboutaleb de ruimte geboden om voorziene risico’s aanhangig te
maken en over de afhechting hiervan met de betrokken partijen in overleg te treden.
 
Bovengenoemde omstandigheden brengen ons tot het volgende.
 
Voorgestelde route
De door de organisator voorgestelde route is de volgende:
Afrikaanderplein (startlocatie); Hillelaan; Posthumalaan; Erasmusbrug (rijbaan westzijde);
Schiedamsedijk (westzijde voet- en fietspad plus rijbaan); Coolsingel (voetpad westzijde); Meent
(rijbaan); Botersloot [correctie: de Binnenrotte, red.](eindpunt).
 
Voorziene risico’s
Buiten de risico’s die eerder door het TDA gecommuniceerd werden (betrekking hebbend op
startlocatie), voorziet het SGBO een tweetal ‘bottlenecks’. De eerste bottleneck doet zich voor op de
Coolsingel, waar het voetpad aan de westzijde op verschillende plekken te smal kan blijken om de
doorstroom van zo’n 10.000 demonstranten te garanderen. Hier komt bij dat het voetpad ook te smal
zal blijken voor de duw- of trekkar waarvan de organisator zich bedienen wil. Op zijn minst zou het
fietspad tijdelijk voor de demonstranten vrijgemaakt moeten worden, met als gevolg dat (brom-)
fietsers in de verleiding komen de demonstranten over de rijbaan te passeren. De tweede bottleneck
doet zich voor op de Meent, waarvan de huidige inrichting – zo leert de ervaring met demonstraties
van geringere omvang – een lang gerekte stoet tot gevolg hebben zal. Een langere stoet leidt ook tot
langer durende verkeerscongestie. Langer durende verkeerscongestie leidt – zeker bij een gebrek
aan uitwijkmogelijkheden als op de Meent – tot hoger oplopende emoties. Hoger oplopende emoties
leiden tevens tot een hoger oplopend risico tussen demonstranten en verkeersdeelnemers/
omstanders.
 
Alternatieve route A
Het door het SGBO aangedragen eerste alternatief luidt als volgt:
Afrikaanderplein (startlocatie); Hillelaan; Posthumalaan; Erasmusbrug (rijbaan westzijde); Boompjes
(rijbaan noord- of zuidzijde); André van der Louwbrug (rijbaan oost- of westzijde); Botersloot
[correctie: de Binnenrotte, red.](eindpunt).
 
Voorziene bezwaren
De organisatie heeft eerder te kennen gegeven op de Boompjes beduidend minder ‘exposure’ te
kunnen genereren, hetgeen voor haar een reden geweest is om een alternatieve route over de
Boompjes van de hand te wijzen. Vanuit beheersmatig oogpunt lijkt dit het SGBO echter weldegelijk
een alternatief
 
Alternatieve route B
Het door het SGBO aangedragen tweede alternatief luidt als volgt:
Afrikaanderplein (startlocatie); Hillelaan; Posthumalaan; Erasmusbrug (rijbaan westzijde);
Schiedamsedijk (westzijde voet- en fietspad plus rijbaan); Westblaak (rijbaan noord- of zuidzijde);
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Botersloot [correctie: de Binnenrotte, red.](eindpunt).
 
Het SGBO meent in deze alternatief route een deugdelijk compromis gevonden te hebben.
 
Het is om die reden dat wij deze alternatieve graag in breder verband bespreken zouden.
 
Met hartelijke groet,
 
 

Beleidsadviseur bestuurszaken

Nationale Politie | Eenheid Rotterdam | District R jnmond Noord
 
E  @politie.nl
M  +31 6 
 
B jdorpplein 1, 3118JE te Schiedam
Postbus 70023, 3000LD te Rotterdam
__
 
Let op! Dit bericht en de eventuele b jlagen bevat (-ten) mogel jk politiegegevens in de zin van de Wet politiegegevens
(Wpg). Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor het doel waartoe deze hier verstrekt worden. Verdere verwerking
van deze gegevens is toegestaan voor zover een wet hierin voorziet, of een goede taakuitvoering dit noodzakelijk
maakt. Voor elke andere handeling geldt de geheimhoudingsbepaling als genoemd in art. 7 Wpg. Overtreding van deze
bepaling is strafbaar gesteld in artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht (WvSr), waarvan lid 2 hier niet van
toepassing is.
 
De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwel jk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde (-n).
Indien u dit bericht abusievel jk ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te
informeren door het bericht te retourneren. Gebru k van de inhoud door anderen zonder toestemming van de afzender
of geadresseerde (-n), is onrechtmatig.
 

10 2 e

10 2 e

10.2.e




