Een ferme bufferzone
MOTIE
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 25 maart 2021;
Constaterende dat:
- Dat demonstranten rond Bloemenhove/Beahuis zich intimiderend gedragen tegenover
bezoekers en medewerkers van de kliniek;
- Een demonstratievak op 25 meter afstand van de ingang van Bloemenhove/Beahuis
geen einde maakt aan de bovengenoemde gedragingen;
- De demonstranten zich niet aan de afspraak hebben gehouden en zich buiten hun
demonstratievak hebben begeven;
- De afstand van 25 meter niet ver genoeg van de kliniek ligt, waardoor de
demonstranten nog steeds zichtbaar en hoorbaar blijven voor de bezoekers en
medewerkers van de kliniek;
- Het juist de bedoeling van de demonstranten is om individuele bezoeksters en
medewerkers aan te spreken om hen op andere gedachten te brengen;
- Dit gedrag als hinderlijk en intimiderend beschouwd wordt;
Overwegende dat:
- De rechtbank Noord-Holland op 21 juli 2020 uitspraak heeft gedaan over het op
hinderlijke wijze aanspreken van individuele bezoekers van Bloemenhove/Beahuis;1
- De rechtbank oordeelt dat dit de bezoeksters van de kliniek ‘onevenredig hindert in
hun vrijheid, in het bijzonder in het ’;
- Het volgens de rechtbank op deze wijze aanspreken van individuele personen niet
valt onder het grondwettelijk recht om te betogen;
- De rechtbank hierin een rechtvaardiging ziet voor beperkingen op de Wet openbare
manifestaties;
- Het instellen van een bufferzone rond de kliniek volgens de rechtbank daardoor
gerechtvaardigd is;
- Een bufferzone van minimaal 200 meter ruim genoeg is om de demonstranten uit de
buurt van de kliniek te houden, en deze tevens recht doet aan de plaatselijke
omstandigheden zijnde de smalle toegangsweg aan de Claus Sluterweg, de twee
naburige bushaltes waar zowel cliënten als medewerkers gebruik van maken en de
aangrenzende woonhuizen;
- Arnhem voor een soortgelijke oplossing heeft gekozen;
Draagt het college van B&W op om:
Een bufferzone van minimaal 200 meter rondom de Bloemenhove/Beahuiskliniek in te stellen
en daar tevens op te handhaven;
En gaat over tot de orde van de dag.
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