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Demonstratie Black Lives Matter Jaarbeursplein
Voor vandaag, vrijdag 5 juni, is een demonstratie aangekondigd tussen 18.30 uur en 20.00
uur. Met dit wijkbericht wil de gemeente u hierover informeren.

Black Lives Matter heeft de gemeente laten
weten te willen demonstreren uit solidariteit met
Black Lives Matter in de VS en tegen anti-Zwart
geweld en institutioneel racisme.
Demonstreren is een grondrecht van iedereen.
Bij elke aangekondigde demonstratie beoordeelt
de gemeente of het, met het oog op een ordelijk
verloop, de verkeersveiligheid of de gezondheid,
noodzakelijk is om beperkingen op te leggen
aan een demonstratie. De demonstratie moet
vreedzaam verlopen en de demonstranten
moeten zich houden aan de corona
voorschriften van het RIVM. Dat wil onder meer
zeggen:
•

•

De organisatie zorgt dat de 1,5 meter
afstand regel wordt nageleefd. De
organisatie monitort samen met de politie en
gemeente de drukte. Als het Jaarbeursplein
vol is, worden er geen mensen meer
toegelaten. Zodra het te druk dreigt te
worden, communiceert de organisatie om
niet meer te komen en de live-uitzending
(RTV Utrecht, YouTube) te volgen.
De politie en gemeente treffen maatregelen
in de directe omgeving. Er wordt

bijvoorbeeld gezorgd voor tekstkarren en
verkeersregelaars om mensen bij te grote
drukte te vragen het Jaarbeursplein te
verlaten.
Met de organisatie is afgesproken dat de vrije
doorgang voor het publiek gewaarborgd moet
blijven. Dat geldt met name voor de
bereikbaarheid van het Centraal Station,
kantoren en (horeca)voorzieningen. De politie
en gemeente houden toezicht op het verloop
van de demonstratie.
Actuele informatie
Tot het begin en tijdens de demonstratie
kunnen er nog ontwikkelingen zijn, waardoor de
demonstratie anders verloopt. U vindt actuele
informatie op www.utrecht.nl/demonstraties
Meer weten?
Heeft u naar aanleiding van dit wijkbericht
vragen? Neem dan contact op met
secretariaatveiligheid@utrecht.nl (kantoordagen,
tussen 9.00 uur en 17.00 uur). Bij acuut gevaar
of verdachte situaties kunt u bellen met de
politie via 112, bij overlast met 0900-8844.
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