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Wijkbericht demonstratie

september 2021

Demonstratie Unmute Us zaterdag 11 september

Het landelijke initiatief ‘Unmute Us’, heeft de gemeente laten weten dat zij wil demonstreren op zaterdag 11
september a.s. Zij organiseert een protestmars door de stad tussen 14.00 en 17.00 uur. De Maliebaan is het
start- en eindpunt van de protestmars. Met dit wijkbericht wil de gemeente u hierover informeren.

Doel van de demonstratie en de locatie
De demonstratie in Utrecht is onderdeel van het
landelijke initiatief Unmute Us. Hierin werken landelijke
evenementenorganisaties samen aan de organisatie
van 11 demonstraties in 11 steden. Doel van de
demonstraties is een tegengeluid te laten horen tegen
de Covid maatregelen tegen evenementen en hier
voor meer ruimte te krijgen
De demonstratie start na een kort welkomstwoord op
de Maliebaan om 14.00 uur. Vanaf 10.00 uur ’s
ochtends stellen zich op het noordelijk deel van de
Maliebaan 15 karren op. De deelnemers verzamelen
zich kort voor de start om 14.00 uur op het zuidelijk
deel van de Maliebaan. De organisator verwacht circa
8000 deelnemers.
De route van de protestmars rijdt vanaf de Maliebaan
richting de Nachtegaalstraat om via de Lucasbrug,
Nobelstraat, Janskerkhof, Lange Janstraat, Neude,
Potterstraat, Lange Viestraat, Vredenburg,
Caharijnesingel, Vaartscherijnbrug, Ledig Erf,
Tolsteegsingel, Maliesingel weer bij de Maliebaan uit
te komen (zie kaartje achterop het wijkbericht).

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 gemeente en politie houden toezicht op de
demonstratie en kijken of de organisatie zich houdt
aan de gemaakte afspraken.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
afdeling OOV, via telefoonnummer 14 030 of
secretariaatveiligheid@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Oost-Noordoost, F.C.
Dondersstraat 1, of via telefoonnummer 14 030.

Wat betekent dit voor de bereikbaarheid
De gehele hoofdrijbaan van de Maliebaan is
afgesloten tussen 10.00-18.00 uur voor verkeer.
Tussen 13.45-14.30 uur is het zuidelijk deel van de
Maliebaan afgesloten voor al het verkeer. Op het
noordelijke deel kan dan gebruik worden gemaakt van
de paralelwegen, maar niet van de hoofdrijbaan.
Tussen 16.30 en 18.00 uur vindt de afbouw plaats, wat
mogelijk ook wat beperkingen oplevert. Houdt hier
rekening mee qua bereikbaarheid van uw woning/
bedrijf en vervoersmiddel. De hulpdiensten zullen ten
allen tijden doorgang krijgen.
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