
Onderwerp: Artikel 38 vragen Woonoproer Actiepartij

Geachte heer Hulster,

1. Waren deze maatregelen achteraf gezien passend?
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Op 14 maart 2022 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake het woonoproer.
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven 
waarna het antwoord van het college volgt.

Ons kenmerk 
Datum

Afdeling 
Contact 

Telefoon 
E-mail

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
Postadres: Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Op 27 februari vond er een Woonoproer plaats. De Burgemeester besloot tot het verbieden van de 
tocht van het Reinaldapark naar de Grote Markt. Een zeer groot deel van Haarlem Oost en het 
complete centrum en Reinaldapark werden tot veiligheidsrisicogebied aangewezen tussen 13 uur en
20 uur. Daarnaast werden de demonstranten preventief gefouilleerd.

Raadsfractie Actiepartij 
t.a.v. Dhr Hulster

Kenmerk: VH/2022/542687
Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl

Antwoord:
Ja. De demonstratie, bijeenkomst en optocht "Woonoproer Haarlem", was aangekondigd bij de 
gemeente. Er is vooraf goed en uitgebreid overleg over gevoerd met de organisatie. Op zaterdag 
verklaarden de organisatoren zich online solidair met Black Bloc en riepen demonstranten op zich 
daarbij aan te sluiten. De aanwezigheid van zwart geklede, gemaskerde en/of onherkenbare 
demonstranten is op zich al dreigend, maar bovendien heeft dat in diverse steden bij vergelijkbare 
demonstraties geleid tot ongeregeldheden, vechtpartijen, gebruik van stokken, gooien van stenen en 
confrontaties met de politie. Bovendien liep de route door drukke winkelstraten, waar mensen, 
waaronder kinderen, aan het winkelen zijn. Er is nog tot zaterdagavond laat overleg gevoerd met de 
organisatie om tot een oplossing te komen. Toen bleek dat de organisatoren niet van de black bloc- 
tactiek af wilden wijken zijn de voorschriften gewijzigd en de optocht verboden. Daarbij is benadrukt 
dat de demonstratie gewoon doorgang kon vinden.
Achteraf bezien vinden wij deze maatregelen nog steeds passend. Ook de voorzieningenrechter heeft 
ons hierin gelijk gegeven.

VH/2022/542687
12 april 2022
Veiligheid en Handhaving 
B.C. Slutter 
023-5113933 
bslutter@haarlem.nl

*ƒ* Gemeente 
Haarlem



Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

mr. C.M. Lenstra drs. J. Wienen
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2. Bent u bereid om met de organisatoren van het woonoproer in overleg te gaan om meer inzicht te 
krijgen in de wederzijdse motieven?

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
Postadres: Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Antwoord:
Indien de organisatoren behoefte hebben aan een nader gesprek, dan is het college daar uiteraard 
toe bereid.

Kenmerk: VH/2022/542687
Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl


