


-        De kenbare aanwezigheid van andere entiteiten dan de demonstranten, in het midden of
in de nabijheid van de demonstratie, waarvan evident is dat zij andere motieven
koesteren dan het motief achter de demonstratie.

-        Een (dreigende) confrontatie tussen demonstranten (-groeperingen) onderling of tussen
demonstranten en het publiek.

-        Het al dan niet opzettelijk en onnodig ernstig hinderen van de normale gang van zaken
op de (aangewezen) route langs de demonstratie, door (tegen-) demonstranten.

-        Het overtreden van de opgelegde voorschriften ter borging van de openbare orde en
(verkeer- en publieks-) veiligheid.

-        (Openlijk) geweld tegen personen en/ of goederen.
-        Het plegen van vernielingen of mishandelingen.
-        Het opwerpen van verkeersblokkades.
-        Obstructie van overheidsoptreden, (nood-) hulpverlening of de journalistieke

beroepsuitoefening.
-        Het niet voldoen aan een gedane vordering of afgegeven bevel ter borging van de

openbare orde en (verkeer- en publieks-) veiligheid.
-        Het overtreden van een uitgevaardigd (-e) noodbevel of noodverordening ter borging van

de openbare orde en (verkeer- en publieks-) veiligheid.
-        Het bezit of gebruik van steek-, stoot-, slag- of andersoortige wapens. Onder slagwapens

worden ook losse stokken, stangen of buizen e.d. verstaan, die als wapen aangewend
worden.

-        Het voeren van spandoeken met een hoogte groter dan 1 meter, versterkte spandoeken
of van spandoeken van sterk kunststof (art. 11 WOM).

-        Het met zich meevoeren, tonen en/ of scanderen van teksten, tekens, afbeeldingen en/ of
gebaren die beledigend, opruiend of discriminerend zijn.

-        Het in brand steken van voorwerpen, zoals vlaggen.
-        Het dragen van gezichtsbedekkingen of kleding die het kennelijk doel hebben om bij

verstoringen van de openbare orde de herkenning door ordediensten te voorkomen. Het
dragen van een mondkapje is uiteraard wel toegestaan.

 
Eventuele opmerkingen zien wij met interesse tegemoet.
 
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:  [mailto: @rotterdam.nl] 
Verzonden: dinsdag 12 oktober 2021 09:48
Aan:  < @politie.nl>
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CC: @rotterdam.nl>
Onderwerp: RE: Uitkomst SGBO-/ TDA-overleg Woonopstand
 
Goedemorgen ,
 
Gisteren was mijn vrije dag en heb ik jouw e-mails niet eerder gelezen.
Ik zit straks met mijn collega  om de regeling te bespreken.
 
Wij kommen in de middag terug met het antwoord op de vragen.
 
 
 
Met vriendelijke groet,

Adviseur Evenementen en Demonstraties 
Gemeente Rotterdam 
Bestuurs- en concernondersteuning 
Directie Veiligheid 
Het Timmerhuis, Halvemaanpassage 90 
Telefoon 06 - 
Website www.rotterdam.nl
 

Van:  @politie.nl> 
Verzonden: maandag 11 oktober 2021 16:23
Aan:  < @rotterdam.nl>
CC:  < @rotterdam.nl>
Onderwerp: RE: Uitkomst SGBO-/ TDA-overleg Woonopstand
 
Goedemiddag ,
 
 
In aanvulling op het onderstaande bericht merk ik op dat ons Hoofd Handhaving Netwerken (HHN)
komende woensdag 13 oktober 2021 reeds een (vervolg-) overleg met de organisator van de
Woonopstand gepland heeft. Mogelijkerwijs zijn de eventueel resterende onduidelijkheden bij deze
gelegenheid reeds weg te nemen. Hierop lettende is een breed dienstenoverleg, waaraan naast alle
begeleidende diensten ook de organisator deelneemt, donderdag 14 oktober 2021 wellicht
overvloedig en kunnen wij met een smaller overleg af. Hoe zien jullie dit? Afstemming hieromtrent lijkt
mij geboden.
 
Met betrekking tot de voorwaarden als vervat in het door jullie op te stellen bewijs van kennisgeving,
is de HHN benieuwd of jullie de organisator expliciet aansporen om zorg te dragen voor kenbare
‘stewards’ die op het ordelijk verloop van de door hen georganiseerde demonstratie toezien (?).
 
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
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(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: maandag 11 oktober 2021 15:45
Aan: ' < @rotterdam.nl>
CC: @rotterdam.nl
Onderwerp: RE: Uitkomst SGBO-/ TDA-overleg Woonopstand
 
Goedemiddag ,
 
 
Eerder waren jullie voornemens om de organisatoren van de Woonopstand vandaag (maandag 11
oktober 2021) een bewijs van kennisgeving te doen toekomen. Omdat wij als SGBO redenen zagen
om de door de organisatoren geprefereerde route ter discussie te stellen, werd besloten om dit tot na
een morgen (dinsdag 12 oktober 2021) te beleggen dienstenoverleg op te schorten. Nu wij ons als
SGBO – na de alternatieve routes en hiermee samenhangende veiligheidsrisico’s gewogen te
hebben – alsnog voegen naar de met de organisatoren overeengekomen route, ben ik benieuwd of
het bovengenoemde bewijs van kennisgeving reeds opgesteld is (?). Zo ja, ontvangen wij graag een
kopie. Dit zodat wij de aan de organisatoren meegegeven voorwaarden in onze beleidsuitganspunten
en tolerantiegrenzen verwerken kunnen.
 
Tot slot achten de Hoofden Handhaving (HOHA’s) van het SGBO het wenselijk om deze week nog
een keer  met de begeleidende diensten en de organisator bijeen te komen, om de regeling door te
lopen en eventueel resterende onduidelijkheden weg te nemen. De HOHA’s zouden hier uiterlijk
donderdag 14 oktober 2021 (voor 14.30u) voor bijeen willen komen. Kun jij dit faciliteren?
 
Wij zien jouw reactie met belangstelling tegemoet.
 
Bij voorbaat hartelijk dank.
 
Met vriendelijke 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).
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delete the E-mail message (including any attachments).
In conformity with the security policy of the Police, E-mails from and to the Police are checked
for viruses, spam and phishing and this E-mail must meet the standards of the government-
imposed E-mail security as set by the Standardization Forum.
Any E-mail failing to meet said security policy may be blocked as a result of which it will not
reach the intended recipient. The recipient concerned will not be notified.
---------------------------------------------------------------------
 

Vindt u deze informatie onduidelijk? W j geven graag een toelichting.
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verw jder dit bericht.
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het
bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover
onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd
op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte
mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie.
Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de
geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
---------------------------------------------------------------------
The information sent in this E-mail message (including any attachments) is exclusively intended
for the individual(s) to whom it is addressed and for the individual(s) who has/have had
permission from the recipient(s) to read this message.
Access by others is not permitted.
The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a confidential
nature and may form part of the duty of confidentiality and/or the right of non-disclosure.
If you have received this E-mail message in error, please notify the sender without delay and
delete the E-mail message (including any attachments).
In conformity with the security policy of the Police, E-mails from and to the Police are checked
for viruses, spam and phishing and this E-mail must meet the standards of the government-
imposed E-mail security as set by the Standardization Forum.
Any E-mail failing to meet said security policy may be blocked as a result of which it will not
reach the intended recipient. The recipient concerned will not be notified.
---------------------------------------------------------------------
 

Vindt u deze informatie onduidelijk? W j geven graag een toelichting.
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verw jder dit bericht.




