
Bestuurlijke rapportage SGBO Demonstratie Woonopstand zondag 17 oktober 2021 

Politie Eenheid Rotterdam / steller:  

Vertrouwelijk 

Start SGBO zondag 17 oktober 2021, 11.00u 

Einde SGBO zondag 17 oktober 2021, 21.00u 

Chronologische uiteenzetting verloop demonstaties en aanverwante incidenten 
Deze bestuurlijke rapportage heeft betrekking op de volgende demonstraties/manifestaties: 

Op zondag 17/10/2021 vindt de demonstratie woonopstand plaats. Doel van het protest is om 
een beter landelijk woonbeleid te krijgen. Protest is een combinatie van statisch en optocht. De 
organisatie verwacht in eerste instantie 2000 mensen, waaronder (lokale) politici. Dit is naar 
boven bijgesteld naar tussen de 5000 tot 10.000 mensen.  

Voor de demonstratie is door burgemeester Aboutaleb op 15 oktober een bewijs van 
kennisgeving aan de organisatie uit naam van  afgegeven. 

Uit informatie is gebleken dat bij de demonstratie (mogelijk) actiegroepen als Extinction 
Rebellion (XR), de Anarchistische beweging, AFA aansluiten. Bij de demonstratie zou gebruik 
worden gemaakt van de zgn. Black Block-methode, mensen gekleed in het zwart, met 
zwartgekleurde bivakmutsen/gezichtsbedekking die vanuit de anonimiteit de orde willen 
verstoren. 

De route start vanaf het Afrikaanderplein en gaat via de Erasmusbrug, Coolsingel en Meent naar 
het eindpunt bij de Markthal op de Binnenrotte.  

• Een side-event dat naar verwachting veel bezoekers zal trekken, is het zgn. Squid-game,
waar jonger publiek met hun ouders op afkomen (ditzelfde event vond zaterdag 16 oktober
plaats te Maastricht en werd druk bezocht). Via Netflix is opgeroepen tot dit event, dat zal
plaatsvinden op het Eendrachtsplein.

• Sparta ontvangt Groningen.
• Het terrein bij het Feyenoordstadion is door de organisatie aangewezen als verzamelplaats

waar bezoekers hun voertuig kunnen parkeren. Naar en in dit stadion worden overigens ook
gemaakte arrestanten overgebracht en afgehandeld.

Commander’s intent 
Vreedzaam begeleiden, begrenzen en reguleren. 
Verdere beleidsuitgangspunten: een ordentelijk verloop van de demonstratie; de WOM als 
uitgangspunt; géén focus op krakers. 

Verloop 
Aanvang 
Bij aanvang is de sfeer tot ongeveer 15.00 uur rustig en staan rond de 1.000 mensen op het 
Afrikaanderplein. Geconstateerd is dat daar een groep van ongeveer 40 à 50 in het zwart 
geklede mensen die de zgn. Black Block-methode mogelijk willen toepassen. Zij bevinden zich 
in de directe nabijheid van een houten huisje dat op een platte kar wordt meegevoerd in de 
demonstratie. Ook zijn leden van AFA aanwezig. Aanwezigheid geconstateerd van middelen 
die kunnen worden gebruikt als wapen. Hierop geïntervenieerd o.a. middels preventief 
fouilleren.  
De politie heeft geconstateerd dat enkele sprekers taal bezigden die opruiend was te noemen, 
echter de grenzen van strafrecht werden niet overschreden. 

Start dynamische optocht 
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vond de organisatie dat de groep alsnog uit de isolatie moest worden gehaald en weigerde men 
opnieuw het bevel van de politie op te volgen.  

 




