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Demonstratie Utunnel

Geachte heer Van der Linde,
U heeft middels een kennisgeving aangekondigd dat u op zaterdag 19 oktober van 11:00 tot 13:00
uur wil demonstreren tegen wat u noemt 'de dubbele standaard bij de politie'. U bent van plan om
vanaf het Kadijksplein met circa so personen door de Utunnel te fietsen naar het politiebureau
Boven IJ. Op de beginlocatie en op de eindlocatie wordt een aantal toespraken gehouden, zo
meldt u in de kennisgeving.
Voorschrift op basis van de wet
De IJ-tunnel is een drukke en lange verkeerstunnel waarin een maximumsnelheid van 5o km/u
geldt. De politie ziet grote veiligheidsrisico's bij uw plan om op de fiets door de Utunnel te rijden,
gezien het feit dat enkel gemotoriseerde voertuigen met hoge snelheid door de tunnel rijden, en
dat uitwijkmogelijkheden in de tunnel zeer beperkt zijn. Bovendien is de weg door de lltunnel een
calamiteitenroute, en kunnen door uw actie aanrijdtijden van nood- en hulpdiensten vertraagd
raken, waardoor spoedeisende hulpverlening in gevaar komt.
Bij de afweging om al dan niet voorschriften te verbinden aan uw demonstratie kunnen — in het
kader van de Wet Openbare Manifestaties (WOM) - ook de aard van de demonstratie en de locatie
waar die plaatsvindt worden betrokken. Dit impliceert dat afhankelijk van bijvoorbeeld de plaats
van de demonstratie beperkingen gerechtvaardigd kunnen zijn in onder meer het belang van het
verkeer en de gezondheid.
Gelet op bovenstaande afweging verbind ik op grond van artikel 5 lid a van de WOM de volgende
voorschriften aan uw demonstratie op zaterdag 19 oktober 2019:
-

Het is niet toegestaan om door de IJ-tunnel te fietsen. Er zijn meerdere alternatieven om
van de begin- naar de eindlocatie te reizen (o.a. veerpont, metro);
Uw demonstratie mag niet leiden tot blokkades van wegen of gebouwen.

Vrijheid om te demonstreren
De overige onderdelen van uw demonstratie verdienen grondwettelijke bescherming en die zal ik
u zoveel mogelijk bieden, samen met de andere leden van de driehoek.
Wel bent u als organisator primair verantwoordelijk voor een ordelijk en veilig verloop van uw
demonstratie, en voor de veiligheid en het gedrag van deelnemers. Afspraken, voorschriften en/of
aanwijzingen moet u aan uw deelnemers doorgeven. lk hoop en verwacht dan ook dat u alles in

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl.

Gemeente Amsterdam

Datum 4 oktober 2019
Kenmerk
Pagina 2 van 2

het werk stelt de demonstratie ordelijk te laten verlopen en dat u al uw deelnemers op de hoogte
stelt van gestelde grenzen.

Hoogachtend,

emke Halsema
Burgemeester van Amsterdam

Bent u het niet eens met dit besluit, kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de
Gemeente Amsterdam. Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres bevatten, de datum, een omschrijving van het
besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het is wenselijk tevens een afschrift van dit besluit mee
te zenden. Het bezwaarschrift moet u sturen naar: De gemeente Amsterdam, Amstel 1, Postbus zoz, l000 AE Amsterdam.

