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Inleiding 
Omwonenden van het speelveld aan de Burgemeester Jacoblaan werden dinsdag 16 maart verrast door de aankondiging van 
de Vereniging Vrienden van het Bredius dat de volgende dag een politieke manifestatie plaats zou vinden.  
Het speelveld wordt normaliter gebruikt door spelende kinderen. 
 
Tijdens de manifestatie lijken de voorzorgmaatregelen tegen de verspreiding van Corona niet te zijn nageleefd. Er zijn ook 
beelden van de manifestatie.  
 
Vraag 1 
a) Is door de gemeente vergunning verleend en op wiens initiatief (gemeente of aanvrager) is het bewuste veldje gebruikt?  
b) Is het gebruikelijk dat recreatieve veldjes of parken in een woonwijk aangewezen (kunnen) worden voor een politieke 

manifestatie? 
 
Antwoord 

a) De gemeente verleent geen vergunningen voor demonstraties of manifestaties. Een dergelijke politieke manifestatie 
is een grondrecht (recht op betoging) en valt onder  de wet openbare manifestaties en artikel 2:3 van de APV. Dit 
betekent dat een organisator de betoging alleen 48 uur van tevoren meldt bij de gemeente. De organisator heeft dit 
geval een manifestatie gemeld bij de locatie aan de Burgemeester Jacoblaan.  
 

b) Volgens vigerende wetgeving mag op elke openbare plaats een manifestatie worden gemeld. De organisatie heeft 
van dit recht gebruik gemaakt. De burgemeester kan bij zwaarwegende en concrete argumenten besluiten om een 
demonstratie te verbieden. Deze gronden zijn dermate zwaar, dat het verbieden van demonstraties en manifestaties 
ongebruikelijk is. Het is daarom niet uitzonderlijk dat manifestaties op veldjes, in parken of woonwijken 
plaatsvinden.  Het verbieden van de manifestatie was ook in dit geval niet aan de orde.  

Vraag 2 
Waarom zijn de bewoners niet rechtstreeks door de gemeente geïnformeerd? 
 
Antwoord 
De kennisgeving is ongeveer 48 uur van te voren gedaan conform artikel 2:3 lid 1. Vereniging Vrienden van het Bredius is 
geïnformeerd door de gemeente, welke haar leden heeft geïnformeerd. Er is voor gekozen om verder geen openbare 
ruchtbaarheid te geven aan de manifestatie om een aanzuigende werking voor publiek buiten Gooise Meren te voorkomen. 
Bovendien is de manifestatie door de organisatie pas in de ochtend van 17 maart 2021 actief op social media kenbaar 
gemaakt. 
 
Vraag 3 
Zijn er voorwaarden gesteld aan de politieke manifestatie i.v.m. Corona en is daar op gehandhaafd? 
 
Antwoord 
Ja, er zijn voorwaarden opgelegd ten aanzien van coronamaatregelen, openbare orde en veiligheid en de bereikbaarheid. Dit 
betekent dat de organisatie van de manifestatie verantwoordelijk is voor de ‘handhaving’ hiervan. Indien de voorwaarden van 
de manifestatie in ernstige mate niet worden nagekomen, dan kan de burgemeester de manifestatie beëindigen en 
handhavend optreden. Dit is niet geconstateerd. Buiten de locatie van de manifestatie is één boete uitgedeeld aan een 
persoon die de oprit van een woonerf blokkeerde.  
 
 


