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Demonstratie Socialistische Partij (SP) 12 februari 
 

De SP organiseert een demonstratie in Park Transwijk. Onderdeel daarvan is een protestmars tegen de 

loskoppeling van de AOW en het minimumloon op 12 februari a.s. tussen 14.00 en 17.30 uur. Park Transwijk 

is het start- en eindpunt van de protestmars. Met dit wijkbericht informeert de gemeente u hierover. 

 

Locatie en route van de demonstratie 

De demonstratie start met een inhoudelijk programma 

in Park Transwijk om 14.00 uur. Er is plaats voor 

maximaal 5.700 deelnemers. Om 15.00 uur begint de 

mars.  

 

De route van de protestmars gaat vanaf park Transwijk  

via de Koeriersterlaan richting Beneluxlaan. Via de 

Beneluxlaan, Koningin Wilhelminalaan en Europalaan 

gaat men ter hoogte van de Koeriersterlaan het park 

weer in. Zie voor de route ook het kaartje achterop het 

wijkbericht. 

 

Wat betekent dit voor de bereikbaarheid 

Het gebied rond Park Transwijk dat binnen de route 

ligt is deels afgesloten als de protestmars passeert. De 

route wordt in de periode tussen 14:30 uur en 17:30 

uur gefaseerd afgesloten en de locaties waar de mars 

is langs gekomen worden zo snel mogelijk daarna 

vrijgegeven. Het inkomend verkeer wordt tijdens het 

passeren van de mars omgeleid of tegengehouden.  

Er is weinig ruimte om te keren. Het is daarom niet 

wenselijk om tussen 14:30 uur en 17:30 uur over de 

route te rijden. Uitrijdend verkeer kan, behalve tijdens 

het passeren van de protestmars, onder begeleiding, 

de route oversteken. Dit kan enige overlast met zich 

meebrengen. Houd hier rekening mee qua 

bereikbaarheid van uw woning/ bedrijf en 

vervoersmiddel. Fietsers worden zoveel mogelijk door 

gelaten. De hulpdiensten krijgen altijd doorgang.   

 

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 voorschriften op te leggen aan de 

demonstratie.  

 

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 Zuidwest, Al-Masoedilaan 188, 

of via telefoonnummer 14 030 
  



 

  

Route protestmars 12 februari 2022 
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