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Besluit inzake melding manifestatie - opleggen voorschrift/beperking
Geachte mevrouw Van ’t Rot,

Ik heb kennisgenomen van uw melding van 3 september 2020 overeenkomstig artikel 2:3 van
de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Enschede. Deze melding betreft het
houden van een manifestatie (betoging) door de Stichting schreeuw om leven. In deze brief
informeer ik u over mijn besluit tot het opleggen van voorschriften ten aanzien van deze
betoging.
Inhoud manifestatie
U geeft aan dat u met 3 deelnemers een demonstratie wilt houden met als doel:
'Vrouwen/mannen wijzen op andere mogelijkheden dan abortus’. Aangegeven locatie van de
demonstratie is de Emmastraat 186. Hier is een abortuskliniek gevestigd. De data en tijden zijn
week 39, 43, 47 en 51, maandag, woensdag en vrijdag van 11:00 - 17:00 uur. Als middelen
gebruikt u folders, evt. een tafeltje. Het aantal te verwachten deelnemers is 3. U benoemt als
maatregelen voor een ordelijk verloop van de manifestatie de richtlijnen van het RIVM (1,5
meter) en respect voor de medemens.
Contacten naar aanleiding van de kennisgeving
Per mail van 9 september 2020 heeft u desgevraagd nadere informatie verstrekt over de
demonstratie. U heeft aangegeven te willen gaan staan op de stoep voor dan wel onmiddellijk
bij de Emmakliniek (de abortuskliniek) aan de Emmastraat 186. Verder heeft u aangegeven dat
u de medemensen op straat zult begroeten en de vraag zult stellen of zij eventueel een foldertje
aan willen nemen, U stelt dat u niet op zult dringen en gepaste afstand zult houden.
Op 11 september 2020 bent u per mail geïnformeerd over mijn voornemen om de demonstratie
niet op de stoep voor de kliniek te laten plaatsvinden maar aan de overkant van de weg. Daarbij
is aangegeven dat, blijkens een recente rechterlijke uitspraak, het als onderdeel van een
demonstratie aanspreken van bezoeksters aan een abortuskliniek op hun individuele gebruik
van deze kliniek is aan te merken als wanordelijkheid. Een alternatieve locatie aan de overzijde
van de weg, tegenover de abortuskliniek, is in de mail voorgesteld.
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In telefonisch contact met de gemeente op 14 september 2020 heeft mevrouw H. Jelies
namens de Stichting schreeuw om leven laten weten niet akkoord te gaan met de voorgesteide
locatie aan de overzijde van de weg. Als reden is aangegeven verkeershinder (de demonstratie
zou (deels) moeten plaatsvinden op kruizen naast de stoep en naast een parkeerplaats) en het
niet kunnen aanhouden van de 1,5 meter-regel omdat de stoep te smal is. Voorgesteld wordt
om de demonstratie te laten staan aan de linkerkant van het gebouw en niet voor de ingang van
de Emmakliniek. Verder is benoemd dat bezoekers van de kliniek alleen worden aangesproken
of een vraag gesteld mag worden, en dat wanneer het antwoord nee is er niet zal worden
doorgevraagd.
Toetsingskader voor manifestaties
De vrijheid van betoging is een belangrijk en grondwettelijk beschermd recht in onze
democratische samenleving. Een demonstratie wordt door mij beoordeeld op grond van de Wet
openbare manifestaties (Wom). Op grond van artikel 5 lid 1 Wom kunnen aan een demonstratie
voorschriften en beperkingen worden gesteld of kan een betoging worden verboden. Dit kan ter
bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming
van wanordelijkheden (artikel 2 Wom).
Besluit
Bij de beoordeling van de kennisgeving, mede in aanmerking genomen het contact wat naar
aanleiding daarvan met u heeft plaatsgevonden, is gebleken dat er aanleiding bestaat om een
voorschrift op te leggen aan de demonstratie die u wilt houden. Ter voorkoming van
wanordelijkheden heb ik besloten om op grond van artikel 5 lid 1 Wom het volgende voorschrift/
de volgende beperking op te leggen:
- de demonstratie dient plaats te vinden op de locatie aan de Emmastraat aan de overzijde van
de kliniek, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en daarvan onderdeel uitmakende
situatietekening en foto.
Niet-naleving van dit voorschrift is strafbaar gesteld in artikel 11 lid 1 sub b Wom. Op de
naleving van maatregelen wordt toegezien door de politie. Tevens kan niet-naleving aanleiding
zijn tot het geven van aanwijzingen, die degenen die de demonstratie houden of daaraan
deelnemen in acht moeten nemen (art. 6 Wom), of tot het geven van de opdracht de
demonstratie terstond te beëindigen en uiteen te gaan (art. 7 Wom).
Motivering van het besluit
1. Op 21 juli 2020 heeft de rechtbank Noord-Holland in voorlopige voorziening een uitspraak
gedaan over een demonstratie voor een abortuskliniek in Heemstede
(ECLI:NL:RBNHO:2020:5579). Aan de demonstratie was een beperking opgelegd, inhoudende
dat de demonstratie aan de overkant van de betreffende abortuskliniek plaats moest vinden. De
voorzieningenrechter is van oordeel dat deze beperking noodzakelijk en proportioneel is.
Daarbij is overwogen dat het als onderdeel van een demonstratie gemeenschappelijk
aanspreken van bezoeksters op hun individuele gebruik van de abortuskliniek is aan te merken
als een wanordelijkheid. Dit rechtvaardigt een beperking op grond van de Wom omdat het
bezoeksters onevenredig hindert in hun vrijheid, in het bijzonder in het ongestoord gebruik
maken van hun rechter uit de Wet afbreking zwangerschap. Een beperking die ervoor zorgt dat
de demonstranten tot bedoeld aanspreken niet meer in staat zullen zijn - dat wil zeggen zonder
instemming van de bezoekster (die nog steeds de straat over kan steken en een gesprek
aangaan met de betogers) - werd geoorloofd geacht.
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2. Het doel van uw demonstratie is om vrouwen/mannen te wijzen op andere mogelijkheden
dan abortus. Daarbij wilt u medemensen op straat begroeten en de vraag stellen of zij
eventueel een foldertje aan willen nemen. Verder is door u aangegeven dat bezoekers van de
kliniek alleen worden aangesproken of een vraag gesteld mag worden, en dat wanneer het
antwoord nee is er niet zal worden doorgevraagd. Dit betekent dat als onderdeel van de
demonstratie bezoeksters van de abortuskliniek zullen worden aangesproken op hun
individuele gebruik van de kliniek. Daaraan doet niet af dat u, zoals u stelt, niet aan zult dringen,
gepaste afstand zult houden en alleen de vraag zult stellen of u een vraag mag stellen. Ook dan
is er sprake van het aanspreken van bezoeksters op hun kliniekbezoek die zich daaraan op
deze plek niet zouden kunnen onttrekken. Aldus is er sprake van een wanordelijkheid en
worden bezoeksters van de abortuskliniek onevenredig gehinderd in hun vrijheid om
ongestoord gebruik te maken van hun rechten uit de Wet afbreking zwangerschap.
3. U bent niet bereid om de locatie van de demonstratie te verplaatsen van de stoep voor/naast
de abortuskliniek aan de Emmastraat 186 naar de overkant van de weg. Gezien de bezwaren
tegen het aanspreken van bezoeksters van de kliniek is er aanleiding om de locatie aan de
overzijde van de weg, tegenover de kliniek en zoals bovenstaand aangegeven, op te leggen als
plaats voor de demonstratie. De demonstratie kan dan nog steeds plaatsvinden in de directe
omgeving en in het zicht van de kliniek, maar zonder dat sprake is van het aanspreken van
bezoeksters. Verder kunt u op de aangewezen locatie voldoende duidelijk op de openbare weg
de gemeenschappelijk beleefde gedachten en wensen op dit maatschappelijk gebied uitdragen
aan voorbijgangers.
4. De aangewezen plaats voldoet vanuit een oogpunt van verkeer en het kunnen aanhouden
van voldoende afstand. Als de betogers op de stoep staan, ter hoogte van het kruis op de
parkeerplaats (zie bijlagen) is er voldoende ruimte voor voetgangers om op 1,5 meter te kunnen
passeren.
Algemene richtlijnen
De volgende - door de burgemeester vastgestelde - algemene richtlijnen gelden voor openbare
manifestaties, zoals betogingen en demonstraties als bedoeld in artikel 4 Wet Openbare
Manifestaties die in Enschede worden georganiseerd:
1. Bij constatering van strafbare feiten en/of direct gevaar voor personen of goederen
treedt de politie direct op;
2. De politie treedt in ieder geval op bij blokkades van doorgaande routes, vitale
knooppunten of kruisingen en van in- en uitgangen van gebouwen en indien door de
aard, omvang en tijdsduur van de manifestatie op onaanvaardbare wijze schade wordt
toegebracht aan derden;
3. Bevelen gegeven door de politie in het belang van de openbare orde en/of veiligheid
worden direct nageleefd;
4. U mag geen (geluid)hinder veroorzaken. De door de politie en/of gemeente gegeven
bevelen om (geluids)overlast te voorkomen dienen onmiddellijk en stipt te worden
opgevolgd;
5. Het is de organisatie of deelnemers niet toegestaan voorwerpen te verbranden tijdens
of bij aanvang of beëindiging van de manifestatie;
6. Spandoeken mogen niet zijn voorzien van dikke stokken;
7. De organisatie ziet er op toe dat de deelnemers aan de manifestatie geen alcohol
voorhanden hebben;
8. Onder de deelnemers aan de manifestatie mogen geen stokken e.d. aanwezig zijn;
9. De locatie van de manifestatie zal na afloop door de organisatie schoon worden
opgeleverd.
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Opmerking
Indien u voorwerpen (zoals pamfletten, spandoeken etc.) gaat bevestigen aan bomen, gevels of
andere objecten in, of grenzend aan de openbare ruimte, dan dient u hier toestemming voor te
vragen. Deze toestemming kunt u verkrijgen door een vergunning voor gebruik openbare ruimte
aan te vragen. Deze vergunning zal al dan niet onder voorwaarden verleend worden. Hier zijn
ook leges aan verbonden.
Indien u de benodigde voorwerpen zelf opstelt, zonder gebruik te maken van objecten in of
grenzend aan de openbare ruimte, dan is dit een onderdeel van de betoging en heeft u hier
verder geen aanvullende vergunningen voor nodig.
Nadere informatie
Als u vragen hebt over deze brief, kunt u contact opnemen met mevrouw B. Koopmans,
telefoonnummer 053 - 4817100. Wanneer u reageert, wilt u dan kenmerknummer V-2020-4832
vermelden?

Hoogachtend,
Burgemeester van Enschede

dr. G.O. van Veldhuizen

Bijlage:
Situatietekening en foto
In afschrift aan (per mail):
- Politie Oost Nederland
- EMC Handhaving
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