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Onderwerp: voorwaarden betoging

Geachte mevrouw van Berkel,

Op 2 december 2020 heeft u melding gedaan van de geplande betogingen voor het jaar 2021 naast
de ingang van Abortuskliniek Bloemenhove aan de Herenweg op de grens van de gemeente Haarlem
en Heemstede en op het trottoir bij de ingang van de kliniek op de Claus Sluterweg op de navolgende
data:

27-28-29 januari, 24-25-26 februari, 24-25-26 maart, 28-29-30 april, 26-27-28 mei, 23-24-25 juni, 28-
29-30 juli, 25-26-27 augustus, 22-23-24 september, 27-28-29 oktober, 24-25-26 november.

Naar aanleiding van klachten van de Raad van bestuur van de Beahuis en Bloemehovekliniek over de
hinderlijke en intimiderende wijze van bejegening van bezoekers van de abortuskliniek door
demonstranten van Donum Domini, heb ik op 11 december 2020 een gesprek met een afvaardiging
van Donum Domini gevoerd over deze klachten. In dit gesprek is namens Donum Domini aangegeven
dat het aanspreken van bezoekers van de abortuskliniek een belangrijk oogmerk is van de betoging.
Ook is aangegeven dat deelnemers aan uw betoging geacht worden niet aan te dringen bij bezoekers
van de abortuskliniek. Het gesprek met bezoekers wordt alleen aangegaan als de bezoeker van de
kliniek hiervoor openstaat. Het is niet de bedoeling dat bezoekers van de kliniek achtervolgd worden,
heeft u daarbij aangegeven.

Besluit
Ter voorkoming van wanordelijkheden heb ik besloten om op grond van artikel 5 lid 1 van de Wet
Openbare Manifestaties de betogingen op de door u gemelde bovenstaande data alleen toe te staan
op één van de volgende vier locaties zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en daarvan
onderdeel uitmakende plattegrond:
1. op het trottoir tegenover de ingang van de Beahuis en Bloemehovekliniek aan de Claus Sluterweg
2. in de bocht aan de Claus Sluterweg achter de straatkolk;
3. op de Herenweg aan de kant van de ingang van de Beahuis en Bloemehovekliniek aan de
Herenweg op 30 meter afstand van deze ingang;
4. tegenover de ingang van de Beahuis en Bloemehovekliniek aan de Herenweg.

Donum Domini
t.a.v. Toos van Berkel
verzenden per email
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Motivering
Op 27 november 2020 hebben Haarlemse gemeente-ambtenaren van de Afdeling Veiligheid &
Handhaving observaties in burger uitgevoerd om te constateren hoe demonstranten mensen
(waarvan zij aannemen dat dit bezoekers zijn) bejegenen. Hieruit is gebleken dat bezoekers
herhaaldelijk worden aangesproken, zelfs als wordt aangegeven door deze veronderstelde bezoekers
dat zij niet in gesprek willen gaan. Dit kan als opdringerig worden gekwalificeerd, zeker gelet op de
omstandigheid dat deze veronderstelde bezoeker 200 meter is achtervolgd. Hierdoor is de conclusie
gerechtvaardigd, mede in het licht van de klachten van de abortuskliniek, dat de persoonlijke
levenssfeer van bezoekers van de kliniek niet wordt geëerbiedigd en zij onevenredig worden
gehinderd in hun vrijheid om ongestoord gebruik te maken van hun rechten uit de Wet afbreking
zwangerschap. Om deze hinder te voorkomen, vind ik het gerechtvaardigd om een viertal
demonstratievakken aan te wijzen binnen zicht- en afstandseis van de abortuskliniek. Hiermee doe ik
nog steeds recht aan het fundamentele betogingsrecht, omdat u nog steeds uw standpunt kunt
uitdragen in de nabijheid van abortuskliniek. Dit betekent dat het alleen is toegestaan bezoekers van
de kliniek aan te spreken (als onderdeel van de betoging ) op de aangewezen locaties.

Voorschriften en beperkingen
Daarom verbind ik op grond van artikel 5 van de Wet Openbare Manifestaties aan uw betogingen de
volgende voorschriften:

1. Uw betoging dient plaats te vinden op 1 van de aangewezen locaties. Gedurende
de betoging is het niet toegestaan om te wisselen van aangewezen locatie.

2. Buiten deze aangewezen locaties is het niet toegestaan om te betogen. Bezoekers
van de kliniek mogen alleen aangesproken worden vanaf de aangewezen locaties;

3. Het volgen van bezoekers van de abortuskliniek is niet toegestaan;
4. Deelnemers aan uw betoging dienen altijd 1,5 meter afstand tot elkaar en tot

derden zoals voorbijgangers en bezoekers van de abortuskliniek te houden;
5. Materialen die over de straat worden gespannen worden op een hoogte van

tenminste 4,2 meter opgehangen;
6. Het voetgangersverkeer wordt zo weinig mogelijk gehinderd;
7. Op of boven brandkranen mogen geen materialen worden opgesteld;
8. Het verkeer wordt niet gehinderd, noch worden er wegen afgesloten of

geblokkeerd;
9. De gemeente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade of

letsel ontstaan als gevolg van uw activiteiten; na afloop van de demonstratie dient
u de locatie waar u gedemonstreerd heeft, schoon achter te laten. Weggeworpen
flyers of enig ander drukwerk dat door u is verspreid dient te worden opgeruimd.
Indien dit naar het oordeel van de gemeente niet voldoende is gebeurd, dan zal dit
alsnog door de gemeente, maar voor uw rekening worden gedaan;

10. Eventuele schade aan openbare verhardingen of openbaar groen zal door de
gemeente, maar voor uw rekening, worden hersteld;
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11. Voertuigen die het terrein van Beahuis & BloemenhoveKliniek op rijden mogen op
geen enkele wijze gehinderd of belemmerd. Dit geldt eveneens  voor bezoekers die
het terrein van het Beahuis & BloemenhoveKliniek oplopen;

12. Te allen tijde dienen de deelnemers van de door u gemelde betoging zich
verwijderd te houden van het eigen terrein van Beahuis & BloemenhoveKliniek;

13. U dient gebruik te maken van de trottoirs;
14. Alle aanwijzingen en bevelen gegeven door of namens de politie en/of bureau

handhaving moet u direct opvolgen;
15. U dient de geldende verkeersregels na te leven;
16. Deze toestemming moet ter plaatse aanwezig zijn en aan politie en/of handhaving

ter inzage worden gegeven als daarom gevraagd wordt.

Niet-naleving voorschriften
Niet-naleving van deze voorschriften is strafbaar gesteld in artikel 11 lid 1 sub b van de Wet
Openbare Manifestaties. Op de naleving van maatregelen wordt toegezien door de politie
en handhaving.

De Burgemeester van Haarlem,

drs. J. Wienen

Bent u het niet eens met dit besluit?
Tegen dit besluit kan door belanghebbenden bezwaar worden ingesteld bij de burgemeester van Haarlem,
postbus 511, 2003 PB Haarlem. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief
ingediend zijn.
Dit bezwaarschrift moet ten minste de volgende gegevens bevatten:
- uw naam en adres
- de verzenddatum van uw brief
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
- de redenen voor uw bezwaar
Vermeld in de linkerbovenhoek van de envelop 'bezwaar'.

U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via de website van gemeente Haarlem
(https://www.haarlem.nl/bezwaar-tegen-gemeentelijk-besluit).
U heeft hiervoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig.


