
Aan de Voorzitter van de Gemeenteraad van Haarlem  

 

Haarlem, 14 januari 2021  

 

Geachte voorzitter van de raad,  

Met dit schrijven verzoeken wij u om tijdens de gemeenteraadsvergadering van 28 januari 2021 een 
interpellatiedebat te agenderen, inzake de gang van zaken met betrekking tot de geconstateerde 
wanordelijkheden (intimidaties, achtervolgingen, ongewenste aansprekingen) tijdens demonstraties bij Beahuis & 
Bloemenhovekliniek en het verzoek van de kliniek en gemeenteraad om een bufferzone in te stellen en te 
handhaven.  

Op 10 december 2020 zijn, naar aanleiding van berichtgeving door onder andere NH Nieuws en NOS, door de 
fracties van Actiepartij, D66, VVD en SP raadsvragen gesteld. Vervolgens is op 17 december de motie " het 
betogingsrecht is geen vrijbrief voor intimidatie" ingediend en door de gehele raad, behoudens de fractie van CU, 
gesteund.  

Op 4 januari 2021 ontving de gemeenteraad een brief van de burgemeester waarin hij de raad toelicht welke 
wanordelijkheden er op 27 november 2021 reeds door de gemeentelijke afdeling Veiligheid en Handhaving zijn 
geconstateerd en welke maatregelen hij voor toekomstige demonstraties heeft getroffen. Tevens ontving de raad 
een afschrift van het gemeentelijk schrijven aan Donum Domini d.d. 23 december 2020 waarin de demonstranten 
is geïnformeerd over de bij toekomstige demonstraties geldende beperkingen en voorschriften, alsmede een 
plattegrond met aangewezen (en naar wij uit de mond van de gemeentelijk voorlichter begrijpen indicatieve) 
demonstratievakken rondom de kliniek. 

Fracties van Actiepartij en D66 hebben daarop raadsvragen ingediend waarvan de beantwoording werd beoogd  
tijdens het raadsvragenuur van 7 januari jl. Via de griffie bereikte ons, vlak voor aanvang van de raadsvergadering 
van 7 januari, het verzoek van de burgemeester om de beantwoording van deze raadsvragen mee te nemen in een 
een brief aan de gemeenteraad. Op 13 januari 2021 ontving de gemeenteraad deze brief. 

Ondergetekenden vinden het noodzakelijk om tijdens het interpellatiedebat met de gehele 
volksvertegenwoordiging en de burgemeester de navolgende aspecten te bespreken: 

 de ambtelijke en bestuurlijke procesgang vanaf ontvangst van het eerste schriftelijke verzoek van de 
kliniek d.d. 27 oktober 2020 tot het rondsturen van de brief aan de raad d.d. 13 januari 2021, 

 de informatieverstrekking door de burgemeester aan de raad tijdens de openbare beraadslagingen van 10 
en 17 december 2020,  

 de gekozen juridische oplossing (middels het instellen van een aantal beperkingen en voorwaarden en 
een viertal demonstratievakken) in het licht van de oproep die is gedaan in de motie " het betogingsrecht 
is geen vrijbrief voor intimidatie" om "in overleg met de Beahuis en Bloemenhovekliniek en de gemeente 
Heemstede ook in Haarlem een bufferzone in te stellen rondom de ingangen van de abortuskliniek en 
daarop te handhaven"  

Wij vertrouwen erop dat u dit agendapunt zult agenderen voor de raadsvergadering van 28 januari 2021.  



Hoogachtend,  

Actiepartij Haarlem: Gertjan Hulster, 
VVD Haarlem: Wouter Rutten, Jeroen Boer, Peter van Kessel, Joris Blokpoel  
Hart voor Haarlem: Louise van Zetten  
Jouw Haarlem: Moussa Aynan  
Liberaal Haarlem: Mirjam Otten  
OPHaarlem: Frans Smit, Annemieke Kok  


