Von: Jeroen Pols <jeroenpols1@hotmail.com>
Gesendet: Mittwoch, 10. Juni 2020 13:22
An: crisisbeheersing-den-haag@politie.nl <crisisbeheersing-den-haag@politie.nl>
Betreff: Tav mw. Kim de Niet Ons telefonisch onderhoud van zojuist

Kennisgeving Demonstratie
Demonstratiegegevens:
Begindatum
: Zondag 21 juni 2020
Einddatum
: Zondag 21 juni 2020
Tijden
: 13.00 tot 17.00 uur
Locatie/verzamelplaats
: Malieveld Den Haag
Doel
: Stem geven aan het beëindigen van alle maatregelen die
genomen zijn rondom het Covid-19.
Aantal te verwachten deelnemers : 50.000
Vervoermiddelen
: Auto, motor, fiets, te voet en openbaar vervoer
Geachte medewerker van de Gemeente Den Haag,
Op 21 juni 2020 zullen wij een vredelievende demonstratie houden waarin
naastenliefde, gemoedelijkheid en respect centraal zullen staan.
Met deze demonstratie geven wij de deelnemers door middel van hun aanwezigheid de
mogelijkheid steun te betuigen.
Onderstaand treft u het plan van aanpak aan.
Deelnemers aan de demonstratie zal het volgende worden verzocht:
•

•

•
•
•
•

Nadrukkelijk zal worden aangeven dat mensen een geschikte parkeerplek dienen
te vinden en dat wegen, kruispunten of splitsingen vrijgehouden dienen te
worden.
Via de website Viruswaanzin.nl zullen mensen worden geïnformeerd over de
parkeermogelijkheden en over de mogelijkheden naar Den Haag te komen met
het openbaar vervoer.
Wij zullen eenieder oproepen om de plek waar de demonstratie gehouden wordt
schoon achter te laten.
Wij zullen eenieder oproepen bevelen van de politie op te volgen.
Wij zullen eenieder verzoeken een plek op het malieveld te zoeken, daarbij
rekening houdend met een onderlinge afstand van 1,5 meter.
Wij zullen eenieder verzoeken de straat rondom het malieveld vrij te houden
voor auto’s en openbaar vervoer.

Hulpmiddelen
•

•
•

Er zal een podium worden geplaatst met luidsprekers en microfoons, zodat
meerdere sprekers het publiek kunnen toespreken. Daarbij zal rekening worden
gehouden met het geluidsniveau.
Tevens zullen er videoschermen worden geplaatst naast het podium, zodat
mensen de sprekers door middel van deze videoschermen kunnen zien.
Mensen zullen worden verzocht spandoeken en vlaggen mee te nemen. Duidelijk
zal worden gemaakt dat deelnemers aan de demonstratie geen dikke stokken of
vergelijkbare voorwerpen bij zich mogen hebben. Ook niet als onderdeel van een
spandoek.

Veiligheid
•

•

•
•

•

Er zal worden gezorgd voor een ordedienst. Dit zijn medewerkers die de
demonstratie ordelijk zullen laten verlopen. Op iedere 10 bezoekers zal er 1
medewerker worden gevraagd. 1:10?? Dan heb je op 50.000 man 5.000
medewerkers nodig! J
Deze medewerkers krijgen de opdracht erop toe te zien dat mensen geen alcohol
zullen nuttigen, geen afval op de grond zullen werpen, op het Malieveld blijven en
zich niet op de straten en pleinen rondom het veld zullen begeven. Tevens zullen
zij erop toezien dat er geen voorwerpen zullen worden verbrand voor, tijdens of
na de demonstratie.
Duidelijk zal worden gemaakt dat er geen kleding mag worden gedragen
waarmee het gezicht kan worden bedekt.
Er zal een duidelijke oproep zijn om niet te discrimineren op godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of andere zaken. Noch zal er
worden opgeroepen tot geweld.
Wij zullen er naar beste vermogen op toezien dat deze demonstratie geen schade
zal toebrengen aan derden.

Opruimen
•

De locatie zal door een team van vrijwilligers worden opgeruimd en worden
achtergelaten zoals aangetroffen.

Contactpersonen
De contactpersonen voor de politie-eenheid Den Haag zijn dhr. Mr. Jeroen Pols 06
47792320 en dhr. Mordechai Krispijn 06 21562228

DISCLAIMER

Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie. Het is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien deze
e-mail niet aan u is gericht, is het u niet toegestaan deze en de daarin opgenomen informatie te gebruiken,
te kopieren of te openbaren. Wij verzoeken u onmiddellijk contact met ons op te nemen en de e-mail en
daarvan eventueel gemaakte afdrukken te vernietigen.
This communication contains information which is confidential and may be legally privileged. It is
intended for the use of the addressee only. If you are not the addressee, you may not use, copy or disclose
the information contained in it. Please contact us immediately and delete the e-mail from your computer
system and destroy any hard copies you may have made.
JP Juristen

