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Geachte ondernemer,

Onderwerp
Brief demonstratie Hollandiaplein

Zaterdag 21 november vindt een demonstratie met een vrijheidsmars

Datum
16 november 2020
Verzonden

plaats in Goes. Deze wordt georganiseerd door de actiegroep Zeeland in
Opstand. De demonstratie vindt plaats op het Hollandiaplein.

Uw kenmerk

Locatie
De deelnemers verzamelen om 13.00 uur op het Hollandiaplein. Vanaf

Ons kenmerk
Z20.066670 / D20.697254
Bijlagen

deze locatie begint om 14.00 uur de zogenoemde vrijheidsmars via
Marconi, door Goes-Zuid en terug via de v.d. Spiegelstraat. De mars
eindigt weer op het Hollandiaplein. Tussen 13.00 en 14.00 uur spreekt de
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organisatie de aanwezigen toe.
Grondrecht
Demonstreren is een belangrijk recht van burgers, vastgelegd in de Wet
openbare manifestaties, de Grondwet en het Europese verdrag voor de
rechten van de mens. Slechts om zeer zwaarwegende redenen is het
mogelijk om een demonstratie te verbieden.
Rol gemeente Goes
Iedereen die een demonstratie wil organiseren, is verplicht om dit vooraf
te melden bij de burgemeester van de gemeente. De organisatie en de
gemeente maken afspraken over de tijd, de locatie en de
veiligheidsmaatregelen die genomen worden. Dit om ervoor te zorgen dat
de demonstratie zo min mogelijk overlast bezorgt voor de omgeving en
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het verkeer. De gemeente gaat niet over de inhoud van de demonstratie.
Natuurlijk kijken we in deze periode ook of de coronamaatregelen
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nageleefd worden. Bij deze demonstratie is afgesproken dat de

Datum
13 november 2020

organisatie de demonstranten vraagt om anderhalve meter afstand van

Uw kenmerk

elkaar te houden en niet te zingen of schreeuwen.
Contact
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u
contact opnemen met onze adviseur veiligheid: Janety Monteiro,
06 362 444 53.
Hoogachtend,

drs. M. Mulder MSc.
Burgemeester van Goes
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