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Onderwerp:
Beantwoording van de schríftelijke vragen van het raadslid P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS 
Rotterdam) over ‘het zou toch oerstom zijn als we in Rotterdam ook gaan 
demonstreren!’.

Portefeuillehouder: A. Aboutaleb

Aan de Gemeenteraad.

Op 1 juni 2020 stelde P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS Rotterdam) ons schríftelijke vragen 
over ‘het zou toch oerstom zijn als we in Rotterdam ook gaan demonstreren! ’. Gezien de 
vraagstelling wordt geacht dat deze vragen aan de burgemeester zijn gesteld. 
(20bb6898).

Inleidend wordt gesteld:
‘Gisteren 1 juni 2020 zijn de lockdownregels weer een beetje meer versoepeld. Dus de 
horeca heeft toestemming om binnen de door de burgemeester gestelde grenzen weer 
open te gaan. Het was een zeer aangename zomerse dag. Zoals het er nu naar uitziet 
zullen er met een aantal aanpassingen, vooral gericht op het wandelende publiek, mooie 
kansen liggen om een gezellige en sfeervolle zomer met elkaar te creëren. Een zomer 
waar mensen weer een heel klein beetje kunnen genieten van het uitgaansleven.

Voorafgaand aan deze eerste juni hebben helaas grote groepen mensen er afgelopen 
vrijdag voor gezorgd dat het Vroesenpark, Roei Langerakpark en Dakpark per direct ’s 
avonds en s nachts op slot ging. Het besluit is genomen vanwege de drukte in die 
parken en de schietpartijen die er afgelopen vrijdagvond plaatsvonden. Het Vroesenpark 
moest zelfs worden ontruimd. De Vroesenlaan stond helemaal vast en er werd volop 
lachgas gebruikt en verkocht. Volgens omwonenden waren er enkele duizenden mensen 
in het park.

Dat is het resultaat als we ons niet aan de maatregelen houden die door het kabinet in 
samenwerking met deskundigen zijn ontworpen en zijn uitgevaardigd. Burgemeester 
Aboutaleb heeft in zijn rol als voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een 
scala aan instrumenten gekregen om de maatregelen te waarborgen. Vandaar de 
sluiting van de parken s nachts.

Nu blijkt dat de woede na de dood van George Floyd in Amerika overslaat naar Europa, 
en zich manifesteert middels demonstraties in Berlijn, Londen en Amsterdam. Vandaag 
heeft er daardoor een volledig uit de hand gelopen demonstratie in Amsterdam 
plaatsgevonden. Alle coronaregels zijn er totaal aan de laars gelapt. Wat 50PLUS 
Rotterdam betreft voldoende reden om als gemeente in te grijpen en een dergelijke 
demonstratie te verbieden.
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Er zijn signalen dat de demonstraties over de dood van George Floyd in Amerika ook 
gaan plaatsvinden in Den Haag en Rotterdam. Als 50PLUS Rotterdam hebben wij 
natuurlijk geen mogelijkheid om iets te vinden van wat er gebeurt in andere steden maar 
in Rotterdam ligt dat gelukkig dus anders.

Vandaar dat 50PLUS Rotterdam bij deze de burgemeester wil oproepen om alvast het 
bericht te doen uitgaan dat een gelijksoortige demonstratie zoals die gisteren op 1 juni 
2020 in Amsterdam heeft plaatsgevonden niet mag plaatsvinden. 50PLUS Rotterdam 
vindt dat elke inwoner het rechx van demonstreren heeft. 50PLUS Rotterdam is tegen 
elke vorm van racisme en 50PLUS Rotterdam zal zich altijd inzetten tegen elke vorm van 
discriminatie. Maar in deze coronatijd zullen mensen die willen demonstreren een 
creatieve manier van demonstreren dienen te ontwikkelen. Een creatieve manier 
van demonstreren betekent in ieder geval dat alle demonstranten zich houden aan de 
coronamaatregelen zoals die door het kabinet zijn opgelegd.

Wij leven namelijk op dit moment in een samenleving die in oorlog is met een heel 
dodelijk coronavirus. Dat oetekent dat dus iedereen zich aan de coronamaatregelen die 
het kabinet ons oplegt, heeft te houden. En we hebben een burgemeester die een aantal 
instrumenten tot zijn beschikking heeft gekregen om ons als inwoners te dwingen om in 
Rotterdam-Rijnmond ons te houden aan die coronamaatregelen.

Naar aanleiding van het voorgaande had 50PLUS Rotterdam de volgende vragen aan 
de burgemeester willen stellen:
- Heeft de burgemeester de bevoegdheid om een demonstratie tegen racisme zoals die 
vandaag in Amsterdam heeft plaatsgevonden tegen te houden?
- Is de burgemeester voornemens om in Rotterdam een demonstratie tegen racisme 
zoals die vandaag in Amsterdam heeft plaatsgevonden, te weigeren?
- Is de burgemeester voornemens om al op voorhand te communiceren naar eventuele 
organisatoren van een gelijksoortige demonstratie tegen racisme dat een 
demonstratie tegen racisme op de wijze zoals dat is gebeurd in Amsterdam niet 
toegestaan zal worden?

Omdat echter de WD vragen van dezelfde strekking heeft gesteld gaat 5üPlUS 
Rotterdam er van uit dat deze beantwoord zullen worden door de burgemeester.
Hoe de antwoorden er uit gaan zien kan 50PLUS Rotterdam zich wel enigszins 
voorstellen omdat burgemeester Aboutaleb vanochtend in een interview met RTV 
Rijnmond er al een stevig voorschot op nam.
Toch roept het interview bij 50PLUS Rotterdam natuurlijk wel weer extra vragen op:
In het interview stelt de burgemeester namelijk: ‘Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam 
weigert een demonstratie tegen racisme op het Schouwburgplein in Rotterdam door te 
laten gaan. als er meer dan tachtig mensen op af komen. "Daar is het plein niet geschikt 
voor, want dan is anderhalve meter afstand houden niet mogelijk", zei de burgemeester 
dinsdag op Radio Rijnmond.’
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Hieronder volgen de vragen en mijn beantwoording:

Vraag 1:
50Plus Rotterdam vraagt zich af of er locaties in Rotterdam zijn die wel 80 of meer 
mensen kunnen huisvesten op 1,5 meter afstand?
Welke locaties zijn geschikt voor demonstraties van grotere omvang 80 
mensen)?

Antwoord:
Ja, dat ligt ook aan de vorm van de demonstratie en de opstelling van het publiek. Dit 
zou bijvoorbeeld kunnen in een lintvorm aan de kades van de Maas.

Vraag 2:
Gaat het bij demonstraties alleen maar om het borgen van de 1,5 meter afstand of 
is de aan- en afvoer van mensen naar de demonstratielocatie ook nog van belang?

Antwoord:
De aan- en afvoer van mensen is ook van belang in het kader van de geldende 
noodverordening en het houden van de veilige onderlinge afstand van 1,5 meter.

Vraag 3:
Hoe kan de burgemeester borgen dat het transport van grote groepen mensen 
naar een demonstratie in overeenstemming gaat met de coronamaatregelen 
uitgevaardigd door het kabinet?

Antwoord:
Hierover worden afspraken gemaakt met de organisator van de demonstratie. Het 
Openbaar Vervoer rijdt weer volgens reguliere dienstregeling. Mensen kunnen hiervan 
gebruik maken als zij een niet-medisch mondkapje gebruiken.

Vraag 4:
Hoe denkt de burgemeester als er om welke reden dan ook een goed 
geregistreerde vreedzame demonstratie omslaat in rellen in te kunnen grijpen?

Antwoord:
In de driehoek worden er afspraken gemaakt over de politie-inzet. De politie heeft ten 
behoeve van de demonstratie een aanpak voor de inzet opgesteld, welke door de 
driehoek is geaccordeerd.

Vraag 5:
Zijn er op dit moment in deze coronacrisis wel voldoende politiemogelijkheden om 
op te treden als een vreedzame demonstratie uit de hand loopt?

Antwoord:
Ja.
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Vraag 6:
Vindt de burgemeester met 50PLUS Rotterdam het niet ook dat ‘in de geest van’ 
de coronamaatregelen uitgevaardigd door het kabinet dat er met grote 
terughoudendheid demonstraties in de traditionele sfeer aan de orde moeten zijn?

Antwoord:
Betogingen en samenkomsten als bedoeld in de Wet Openbare Manifestaties (WOM) 
zijn uitgezonderd van het begrip evenementen in de noodverordening en worden 
gereguleerd door de WOM. Het recht om te demonstreren is een grondrecht en is in 
beginsel toegestaan. De noodzaak om een veilige afstand van 1,5 meter uit de 
noodverordening in acht te nemen is onverminderd van kracht. In contact met de 
kennisgever wordt zo veel mogelijk ingezet om aan de voorkant afspraken te maken 
over het demonstreren binnen de bepalingen van de noodverordening en op een juiste 
wijze in het belang van de (volks)gezondheid. Ter bescherming van de gezondheid kan 
de voorzitter van de veiligheidsregio aanwijzingen geven of beperkingen opleggen.

De burgemeester,

Ing. A. Aboutaleb
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