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Wijkbericht

Januari 2019

Demonstratie Pegida - Berlagestraat
Voor woensdag 16 januari is een demonstratie aangekondigd tussen 20.00 en 23.00 uur.
Met dit wijkbericht wil de gemeente u hierover informeren.
Pegida Nederland heeft de gemeente laten weten
dat zij komt demonstreren. Deze organisatie
protesteert tegen de islamisering.
Locatie
De organisatie wil een film tonen en toespraken
houden bij de moskee Abi Bakr Issidik in de
Berlagestraat.
Demonstreren is een grondrecht
Demonstreren is toegestaan. Iedereen mag zijn
mening verkondigen, ook al is een mening in
strijd met de mening van andere mensen of
groepen in de stad. Bij een demonstratie moeten
de deelnemers zich houden aan de wetten en
regels. Bij elke aangekondigde demonstratie
beoordeelt de gemeente of het, met het oog op
een ordelijk verloop van de demonstratie, de

Maatregelen en bereikbaarheid
Naast de extra inzet van politie en gemeente,
worden er maatregelen genomen om te zorgen
voor de veiligheid van de demonstranten,
omwonenden en bezoekers, zoals:


De Berlagestraat is vanaf ongeveer 19.00
uur afgesloten tussen de hoek

verkeersveiligheid of de gezondheid,

Lelimanstraat en Jacob van

noodzakelijk is om beperkingen op te leggen

Campenstraat. De Professor

aan het grondrecht om te demonstreren.

Wattjesstraat is aan beide kanten
afgesloten. De woningen blijven voor

Toezicht en handhaving

bewoners bereikbaar. U kunt lopend

De politie en gemeente houden toezicht op het

(met de fiets of scooter aan de hand)

verloop van de demonstratie. De politie is extra

naar of van uw woning via de

aanwezig in de buurt van de demonstratie. Bij

Lelimanstraat de buurt uitkomen. Dit

acuut gevaar of verdachte situaties kunt u bellen

kan niet per auto. Het advies is uw auto

met de politie via 112, bij overlast met 0900-

elders in de buurt te parkeren, zeker als

8844.

u deze in de avond nodig hebt.


Houdt u er rekening mee dat naar uw
identiteitsbewijs kan worden gevraagd.



Er worden extra camera's in de
omgeving van de moskee geplaatst.



In verband met de veiligheid is er
contact met de woningcorporatie Mitros.

Verspreidingsgebied: Amsterdamsestraatweg, Berlagestraat, Jacob van Campenstraat,
Lelimanstraat, Lieven de Keylaan, P.G. van Nieuwkerkpad, P.G. van Nieuwkerkstraat, Prof.
Wattjesstraat, Van Heukelomlaan.
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Actuele informatie
Tot de demonstratie begint en tijdens de
demonstratie kunnen er nog ontwikkelingen zijn,
waardoor de demonstratie anders verloopt. U
vindt actuele informatie op
www.utrecht.nl/demonstraties
Meer informatie
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen met de afdeling Veiligheid van de
gemeente, secretariaatveiligheid@utrecht.nl of
telefoonnummer 030- 2860000 (van maandag
tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur). Ter
attentie van / vragen naar Dominique Prenen of
Vincent Heus.

