
Bijlage 2. Voorschriften en beperkingen demonstraties Donum Domini 
 

Op grond van artikel 5 van de Wet Openbare Manifestaties zijn sinds 22 februari 2021 de volgende 

voorschriften en beperkingen verbonden aan de betogingen van Donum Domini in nabijheid van de 

Beahuis & Bloemenhovekliniek: 

 

1. Uw betoging dient plaats te vinden op de Claus Sluterweg op 25 meter van de 

ingang van het eigen terrein van de abortuskliniek in het blauwe vak, zoals 

aangeduid op de plattegrond die bij dit besluit is gevoegd. Om deze locatie te 

markeren zal er een pen worden geslagen tussen de tegels van het trottoir. U dient 

zich achter deze pen op te stellen;  

2. Buiten deze aangewezen locatie is het niet toegestaan om te betogen; 

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. Flyers, folders of andere producten mogen worden uitgedeeld aan voorbijgangers 

met inachtneming van de 1,5 meter afstand; 

6. Materialen die over de straat worden gespannen worden op een hoogte van 

tenminste 4,2 meter opgehangen; 

7. Het voetgangersverkeer wordt zo weinig mogelijk gehinderd; 

8. Op of boven brandkranen mogen geen materialen worden opgesteld; 

9. Het verkeer wordt niet gehinderd, noch worden er wegen afgesloten of 

geblokkeerd; 

10. Het gebruik van geluidsversterkende apparatuur en een megafoon is niet 

toegestaan; 

11. 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; 

12. Eventuele schade aan openbare verhardingen of openbaar groen zal door de 

gemeente, maar voor uw rekening, worden hersteld; 

13. 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; 

14. Te allen tijde dienen de deelnemers van de door u gemelde betoging zich 

verwijderd te houden van het eigen terrein van Beahuis & BloemenhoveKliniek; 

15. U dient gebruik te maken van de trottoirs; 

16. Alle aanwijzingen en bevelen gegeven door of namens de politie en/of handhaving 

moet u direct opvolgen; 

17. U dient de geldende verkeersregels na te leven; 

18. Deze brief moet ter plaatse aanwezig zijn en aan politie en/of handhaving ter 

inzage worden gegeven als daarom gevraagd wordt.  
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