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Onderwerp: demonstratie abortuskliniek Beahuis & Bloemenhovekliniek

Geachte raadsleden,
Gelet op de betrokkenheid van uw raad over dit onderwerp informeer ik u via deze brief over de
demonstratie van vanochtend bij abortuskliniek Beahuis & Bloemenhovekliniek (hierna
Bloemenhovekliniek).
Op 8 februari 2021 heb ik u geïnformeerd over mijn besluit om een vast demonstratievak aan te
wijzen voor de demonstranten van Donum Domini bij de Bloemenhovekliniek. Op 17 februari heb ik
met uw raad gesproken over de voorschriften en beperkingen die zijn opgelegd aan Donum Domini
en toegezegd dat er na drie maanden een evaluatie aan de raad zal worden gestuurd. Naast een
evaluatie monitoren wij de demonstraties en grijp ik in wanneer de demonstranten zich niet aan de
maatregelen houden.
Vanmorgen is rond 8.45 uur bij controle op de naleving van de geldende regels voor de pro-life
demonstratie door Donum Domini bij de Bloemenhove Kliniek geconstateerd dat de demonstranten
niet in het aangewezen demonstratievak stonden. De organisatie heeft hiervoor een waarschuwing
ontvangen en de demonstranten zijn in het bestemde vak geplaatst. De organisator is meegedeeld
dat bij een volgende overtreding van de voorschriften de demonstratie wordt beëindigd. Hierop zal
worden toegezien door handhaving.
Ook was de politie gewaarschuwd. Maar voordat de politie iets heeft kunnen doen, had handhaving
de zaak geconstateerd en aangepakt.
In de voorwaarden van de demonstratie staat duidelijk waar de demonstranten zich moeten
opstellen en welke regels gelden. Helaas bleek de pin die het begin van het demonstratievak
aangeeft niet meer aanwezig te zijn. Wij zullen daarom een andere aanduiding plaatsen, die niet
gemakkelijk verwijderd kan worden.
Zoals afgesproken worden de demonstraties gemonitord en gecontroleerd op de naleving van de
geldende voorschriften en beperkingen die van kracht zijn voor de betogingen van Donum Domini.
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Er wordt door de gemeente actief gehandhaafd en bij niet-naleving van de voorschriften en
beperkingen wordt uiteraard opgetreden, zoals vanmorgen is gebeurd.
Ik vertrouw er op u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Drs. J. Wienen
Burgemeester van Haarlem
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