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Journaal Besluiten / Actiepunten 

1e plenair 12:00 uur 
Pretorialaan richting Hillelaan veel gooi materiaal. Zou weg gehaald worden is niet 
gelukt. Op dit moment zijn deze locatie af gehekt. 

Personeel/ inzet 
Inzet  + ondersteunende groepen ( 11:00 – 20:00 uur). 
Drone team inzetbaar. 
Voeding uitgereikt  

- ME trekt samen op met PNT in het begeleiden van de
demonstratie.(HOHA)

- VE trekt samen op met de PNT (HHN)
- Indien noodzakelijk kunnen we de Erasmusbrug ten tijde van de stoet

volledig afsluiten voor het verkeer. (HMOB)
- Naast de ARAF Kuip is er een mogelijkheid tot opschalen naar Zuidplein.
- Geen groepsaanhouding, alleen vervolging op individuele gevallen.

Alternatief is het afzonderen van groepen en langzaam afpellen (zonder
vervolging/ afhandeling ARAF) 

2e plenair 13:30 uur 
+/- 1000 bezoekers bij squitgame ( Netflix) 

- Aanloop Afrikaanderplein ( SP) (+/- 500 pers)
- Drone aangetroffen / voertuig gelinkt aan POWEND TV
- PNT gekoppeld aan de SP
- Metrostation Rijnhaven groepen voor de demonstratie.

3e plenair 15:00 uur 
- Afrikaander plein wordt drukker maar niet vol (6000 schatting TDA/

gevoelsmatig aan de hoge kant).
- +/- 30 personen in zwart geklede personen
- +/- 60 personen AFA gecontroleerd met stokken met punten erop (punten

zijn er vanaf gezaagd)
- Sentiment toespraken wat opruiend / racistische politie (BLM)

- Preventief fouilleren groep in zwart gekleed (Black Block) bij start
demonstratie / is dit juridisch mogelijk (HOHA / SOBO / HOPS 15:45 uur
uitsluitsel ).

4e plenair smal 15:45 uur - Zwart geklede groep zal worden gefouilleerd (getoetst bij OvJ)
5e plenair 16:00 uur 

- Stoet is aan het opstellen
- Extension Rebellion lopen vooraan de groep met een houten huisje
- +/- 6000 / 8000

- Vestia pand beveiligen tegen een aanval vanuit de stoet (AC)
- Sfeer / hoeveelheid personen bij squit game (HIN).
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- In zwart geklede groep heeft zich vermengt in de massa (niet gefouilleerd)

- Pand Vestia mogelijk doelwit van de demonstranten.

6e plenair 17:00 uur 
- Groep zwart geklede personen ingesloten op de Erasmusbrug (hierop een

openbare orde verstoring op de Erasmus brug.
- Zwart geklede lijken zich om te kleden in kleurrijke kleding.
- Oproepen in besloten groepen om een aanval op de politie uit te voeren.
- PNT is uit de stoet maar staat wel in verbinding met organisatie
- Organisatie weigert verder te lopen als niet iedereen mee mag (zwart

geklede personen)
- Houten huisje (werd meegenomen in de regeling). Werd als wapen gebruikt

tegen de politie.
-

- 2 arrestanten (schennis + vuurwerk) + 1 arrestant bezit boksbeugel.

Oordeelsvorming: 

Hoe gaan we verder met de stoet 
- De organisatie moet nu vlot gaan trekken. Stoet staat stil.
- Hoe kunnen we PNT in stelling brengen. (Vraag vanuit PNT of het zinnig is

nu terug in de stoet te komen gezien de sfeer).
- Verkeersinfarct voorkomen ( OV rijdt zelf om)

Communicatieboodschap: 
Grote groep zwart geklede personen heeft zich onder de demonstranten gemengd. 
Rond de 100 personen. Beledigend + opruiende teksten tegen politie. AE’ers 
aangewezen en bedreigd. Hierop insluiting door ME. Na in blokken fakkels 
afgestoken. 

- Stoet in beweging krijgen (AC)
- Bestuur informeren + aangeven dat het over 1,5 uur donker is (AC).
- Huisje gaat weg ( niet mee genomen in de voorbespreking) (AC)
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Na insluiting werd huisje gebruikt als ram tegen de ME linie. Organisatie weigert de 
demonstratie door te laten lopen tenzij alle ingesloten personen kunnen aansluiten. 

 
 

Doel: 
De stoet zo snel mogelijk in beweging krijgen. Binnen 1,5 uur duisternis. 

Hoe voorkomen we een verkeersinfarct 

7e plenair  18:45 uur  
Stoet loopt, is flink uitgedund (+/- 500 personen) , gemoedelijke sfeer komen binnen 
nu en 10 minuten aan bij de Markthal. 

Verkeerscongestie 
Brug is vrij, kruising is vrij, verkeerscongestie opgeheven. 

Aantal arrestanten is nog onbekend (minder als 10) 

Gewonden 
Onbekend of er gewonden zijn gevallen als gevolg van politiegeweld. 

Overleg DV 
1900 sluiting demonstratie ( opdracht vanuit DV) 

- Van toegepast politiegeweld dient een reguliere rapportage opgesteld  (AC)

8e plenair 19:45 uur 
- Demonstranten zijn vertrokken.
- Aantal ME’ers zijn herkenbaar op social media geplaatst waarbij negatief

commentaar is geplaatst (nog geen doxing). Wordt gekeken of we deze
collega’s kunnen identificeren.
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- 8 arrestanten gemaakt.
- ME is afgeschaald
- Geen berichten van gewonden collega’s / geen behoefte aan TCO/ GTPA

Oordeel: 
- Demonstratie is ten einde

Evaluatie: 
- Monitoring social media (doxing monitoren)
- Mogelijk een aantal gewonden onder de demonstranten ( 5 gemelde

gewonden bij ambulancepost waarvan 1 afgevoerd naar EMC)
- Personeel wordt bedankt.

Informatiepositie vooraf 
Veel onduidelijkheid vooraf.  
Veel variabelen en daardoor op en afschalen. 
Geen goed beeld inzake onderlinge communicatie (Telegram ed.) Zou er onderzoek 
gedaan kunnen worden naar de animo (wat betekend het al er x aantal personen 
zich melden….hoeveel komt er dan daadwerkelijk) 
Organisatie was vooraf goed te bereiken.  

 
TDA was vanaf begin goed in gesprek met de organisatie. 
Route bleek reeds toegezegd. Achteraf bleek dat de toezegging niet zo hard was. 

Uitvoering van de regeling 
Drone had meerwaarde.  
Voorafgaand eerder stil staan bij de informatie vanuit PNT. Moest nu op het laatste 
moment een appgroep worden aangemaakt. Dit had eerder kunnen gebeuren. 

PNT  
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