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Aan het college van B&W van Maastricht
Postbus 1992
6201 BZ MAASTRICHT
Maastricht, 16 november 2020
Betreft: Art. 47 vragen LPM betreffende afweging bij vergunningverlening demonstratie KOZP waar ME
aan te pas moest komen.
Geacht college,
Gisteren op een koopzondag heeft er een demonstratie plaatsgevonden in de binnenstad waar de ME voor
moest ingezet worden. Als de ME voor een demonstratie moet worden ingezet, dan is er maar één
conclusie: dat er geen goede afweging is gemaakt.
Kan zoiets worden voorzien? Ja. Want demonstraties van Kick out Zwarte Piet gaan niet zonder
onregelmatigheden gepaard. En het gaat ook nog eens om demonstranten die niet eens uit Maastricht
komen. Een soort beroepsrelschoppers. Ze zijn inherent aan rotzooi in de stad die zij bezoeken. Ze
moesten n.b. met een bus naar een geheime locatie worden gebracht om de stad te kunnen verlaten! Waar
zijn we in Godsnaam mee bezig?
Wij betreuren de hele gang van zaken voor:
•
•
•
•

het winkelend publiek dat in gevaar werd gebracht en met een kater naar huis is gegaan;
de kinderen die geconfronteerd werden met geweld;
de ondernemers die op dit moment keihard proberen hun hoofd boven water te houden en die
zagen dat hun koopzondag verziekt werd door rellen;
de ME en politie die u onnodig opzadelt met geweld dat voorkomen had kunnen, als u deze
demonstratie op een andere dag en niet in de binnenstad had toegestaan, of simpelweg verboden
had net als de demonstratie tegen corona-maatregelen.

En wij hebben daarbij de volgende vragen:
1. Bent u bekend met de demonstraties van KOZP en waarom had u gedacht dat er geen rellen
zouden ontstaan terwijl dat elders in het land wel steeds het geval is?
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2. U kreeg zaterdag het signaal van een tegendemonstratie. Het was dan toch verantwoord geweest
om de demonstratie van KOZP af te lasten? Indien uw antwoord nee is, dan getuige toch het feit
dat de ME ingezet moest worden dat het niet verantwoord was?
3. Waarom heeft u de demonstratie van KOZP wel toegestaan en de demonstratie tegen
coronamaatregelen niet?
4. Bepaalt u de datum en het tijdstip, de duur en locatie van een demonstratie? Welke regels gelden?
5. Had u de demonstratie bv ook op maandag kunnen laten plaatsvinden, buiten het centrum?
6. Indien er demonstratielocaties bepaald zijn, wordt het dan niet eens tijd om locaties toe te voegen
waar het niet uit de hand kan lopen omdat er geen publieksstromen zijn?
7. Als u niet kunt inschatten of een demonstratie in onregelmatigheden uitmondt, is het dan niet
beter dat u de politie of ME hierin de knoop laat doorhakken of zo’n demonstratie doorgang mag
hebben. Per slot van rekening moeten zij het ook het geweld opvangen en eraan blootstaan!
8. Wij hopen dat u een demonstratie van KOZP niet meer zult honoreren, althans niet in de
binnenstad, want dat is te belastend en te onveilig voor de stad en hier zit niemand erop te
wachten. Wat is uw reactie hierop?
9. Wat is de meerwaarde van een demonstratie door mensen die hier niet wonen en al in zoveel
steden dezelfde boodschap hebben uitgedragen die telkens op rellen uitdraaien?
10. Wat heeft deze demonstratie nu voor iets positiefs opgeleverd?

Namens de Liberale Partij Maastricht,
Kitty Nuyts, fractievoorzitter

