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Demonstratie Occupy Den Haag  

 
Zeer geachte voorzitter, 
 
Sinds 15 oktober 2011 heeft Occupy Den Haag een deel van het Malieveld ingenomen om te 
protesteren tegen het regeringsbeleid, de bezuinigingen en de aanpak van de financiële crisis. 
Aanvankelijk was er sprake van enkele kleinschalige activiteiten per week, zoals een demonstratieve 
optocht naar het Plein. De demonstranten wilden 24 uur per dag aanwezig zijn en dus ook de nacht op 
het Malieveld doorbrengen onder de noemer van hun manifestatie. Om het door de Grondwet 
beschermde recht tot betoging optimaal te faciliteren heb ik, binnen de grenzen van de Wet openbare 
manifestaties (Wom), ruimte geboden aan de organisatie. Tot afgelopen weekend zijn de afspraken, 
over het algemeen, goed nagekomen. Wel heb ik moeten vaststellen dat de activiteiten van Occupy 
steeds minder het karakter van openbare meningsuiting kregen en dat vooral het semi permanente 
verblijf steeds meer de nadruk kreeg. 
 
Tijdens het wekelijkse evaluatiegesprek tussen Occupy, politie en gemeente op 14 november jl. is de 
mogelijkheid van het plaatsen van een bouwkeet op het Malieveld aan de orde geweest. Occupy is 
toen meegegeven dat dit niet in overeenstemming is met de gemaakte afspraken en de geboden ruimte; 
want niet passend binnen de Wom. Tegen de gemaakte afspraken in heeft Occupy op dezelfde dag een 
bouwkeet met tractor op het Malieveld geplaatst.  
 
Daarop is de organisatie herhaaldelijk (maandag, dinsdag, woensdag en donderdag) verzocht om de 
bouwkeet met tractor te verwijderen. Ik betreur het te moeten constateren dat de organisatie daaraan 
geen gevolg heeft gegeven. De politie en de gemeente hebben tot nu steeds constructief overleg 
gevoerd met de mensen van Occupy. Helaas dreigt de sfeer nu om te slaan, zonder dat de gemeente of 
de politie daar enige aanleiding voor hebben gegeven.  
 
Iedereen moet zich gewoon aan afspraken houden. De politie via twitter uitmaken voor 'Gestapo', is 
voor mij onacceptabel.  
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En ook niet in de geest van het Occupy protest, zoals dat zich tot nu toe uitte. Ik ben er steeds van uit 
gegaan dat de demonstranten van Occupy de bouwkeet met tractor gewoon zouden weghalen.  
 
Occupy heeft de afgelopen dagen alle mogelijkheden gehad de bouwkeet met tractor te verwijderen. 
Daarmee wordt de demonstratie weer teruggebracht tot de oorspronkelijk aan hen gegeven ruimte 
binnen de Wom.  
 
Uiteindelijk heb ik hen gevraagd hier uiterlijk donderdagavond 18.00 uur definitief op te reageren. 
Aangezien noch de politie noch ik iets hebben vernomen en de bouwkeet met tractor nog steeds op het 
Malieveld staan, heb ik de politie opdracht gegeven de bouwkeet met tractor te verwijderen. 
  
Ik hecht er aan u nog tijdens de actie van de politie op het Malieveld hierover te informeren.  
 
J.J. van Aartsen 


