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Demonstratie Schreeuw om Leven
De organisatie Schreeuw om Leven heeft de gemeente in kennis gesteld dat zij wil gaan demonstreren op
vrijdag 27 november a.s. tussen 8.00 en 10.30 uur op de laad- en losplek van de Biltstraat thv nr 117
Met dit wijkbericht wil de gemeente u hierover informeren.

Doel van de demonstratie en de locatie
Als doel van de demonstratie is aangeven een stille
gebedswake waarbij mogelijke bezoekers van de
Stadskliniek en andere mensen worden gewezen op
de folders van Schreeuw om Leven. Dit zal
plaatsvinden op de laad- en losplek van de Bilstraat
thv nr 117. Zie voor de globale locatie de afbeelding op
de achterzijde van dit bericht.
De regels omtrent het gebruik van deze parkeerplaats
blijft ongewijzigd. Dus vanaf 18.00 uur tot 8.00 uur kunt
u hier uw auto parkeren.

Meer informatie?
Voor meer informatie of vragen kunt u contact
opnemen met de afdeling Veiligheid van de gemeente
via secretariaatveiligheid@utrecht.nl of 14 030
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Oost-Noordoost, F.C.
Donderstraat 1, of via telefoonnummer 14 030.

Recht op demonstratie
Demonstreren is een grondrecht. Iedereen mag zijn
mening verkondigen. Bij een demonstratie moeten de
deelnemers zich houden aan de wetten en regels. Bij
elke aangekondigde demonstratie wordt beoordeeld of
het, met het oog op een ordelijk verloop van de
demonstratie, de verkeersveiligheid of de gezondheid,
noodzakelijk is om beperkingen op te leggen aan het
grondrecht om te demonstreren.
Voorwaarden en beperkingen
De politie en gemeente houden toezicht op de
demonstratie en kijken of de organisatie zich houdt
aan de afspraken. Waaronder zich te houden aan de
noodverordening (met coronamaatregelen), zoals de
afstandsregel van 1,5 meter in de publieke ruimte
onderling.
Vervolg demonstraties
Mogelijk volgen er na deze demonstratie meerdere
demonstaties vanuit deze organisatie op deze locatie.
Omdat dit een nieuwe locatie betreft waar wordt
gedemonstreerd informeren wij u eenmalig hierover
als direct omwonende.
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