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Vergunning tot het houden van een manifestatie en een . 
demonstratie op 4 maart 1978 te Almelo . 

De buq;eiiieestet- van Almelo; . 

geziee. het verzoek van het Landelijk Energie Komitee van 16 januari · 1978 om een 
vergunning tot het houden van een manifestatie, een eind-manifestatie en een 
vreedzame demonstrati eve tocht te Alme lo op 4 maart 1978; 

~ ove'rwegende, dat, hoewel als plaats voor de manifestatie is gekózen het (t i jde
lijk) parkeerterrein aan de Boddenstraat, dat vooral op zaterdag door zijn ligging 

, aan de rand v·an het winkelcentrum een berangrijke plaats inneemt onder de parkeer
voorzieningen, toch het verzoek wat dit punt betreft in aanmerking kan komen voor 

' inwilliging, gelet op de omstandigheid, dat een dergelijke manifestatie sl echts 
sporad isch wordt georganiseerd en door voldoende publ iciteit de hinder voor par-
keerders kan worden ingeperkt; -

-· overwegende , dat de demonstratieve tocht tot de Bornsestraat weliswaar voor een 
zaterdag in Almel o ernstige overlast voor het verkeer betekent , doch dat door tij
dig geplande omleidingen aan deze bezwaren enigszins tegemoet kan worden gekomen; 

- overwegende, dat het noodzake l ijk is voor hulpverlening , o.m . brandweer en zie
kenvervoer een verbinding in zuidoostelijke richting open te houden en deze zo mo
gelijk ook dienstbaar te laten zijn voor het interloka l e busverkeer; 

- overwegende , dat het parkeerterreintje bij het Heraclesveld te klein is voor de 
eind-mani festatie en de ontbinding van de stoet, zodat ook een pl aats moet worden 
gevonden voor de ·te vertrekken bussen; 
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- gelet op het feit, dat het organisatiecomité het trekken langs de U.C.N. 
fabriek als een essentieel onderdeel van de demonstratie beschouwt; 

- gelet op de stellige verzekering van de vertegenwoordigers van het comité, 
dat gestreefd wordt naar een vreedzame demonstratie en dat het comité en de deel
nemende organisaties zich zullen inspannen dit waar te maken; 

-gelet op de gemaakte afspraak inzake de .te houden gezamenlijke voorlichtings
bijeenkomst in Nieuwspoort over de vreedzame opzet van de demonstratie; 

- gel et op de toezegging van het comité dat een eigen duideli jk herkenbare, niet 
gewapende, ordedienst de stoet bij het Urenco-terrein zal begeleiden, na enkele 
dagen tevoren samen met de Almelose ·politie de goede gang van zaken te hebben 
doorgesproken; 

- overwegende, dat het democratisch recht van vreedzame en ordelijke demonstratie 
in Nederland is erkend en dat in Almelo indien mogelijk al l e medewerking wordt 
verleend om .dit grondrecht in zijn volle omvang te beleven; 

- overwegende, dat de Bornsestraat van de grens van de gemeente Borne tot het 
terrein van Heracles Rijksweg is, zodat voor het afgeven van de definitieve ver
gunning overleg tussen de Rijkswaterstaat en de gemeente Almelo moet plaats hebben; ' 

b e s u i t : 

A. toestemming te verlenen voor het houden van een m,anifestatie op zaterdag 4 maart 
19~8 van 11 .00 tot 14 .00 uur op het (tijdelijk) parkeerterrein gelegen aan de 
Boddenstraat te Almelo, onder de volgende voorwaarden: 

' ' 1. het terrein dient tijdig door de dienst van gemeentewerken in overleg met de 
. organisatoren te worden afgezet; 

2. de te gebruiken gelu idversterkingsinstallatie dient zo danig te worden afge
. steld, äat omwonenden niet meer dan de noodt:akelijke hinder ondervinden van 
de muziek en het gesproken woord; 

· 3. dat in de nabijheid van het terrein, in onderling overleg tussen organisato
ren en de dienst van gemeentewerken toiletvoorzieningen worden getroffen; 

4. ae opdrachten van de politie, gegeven in het belang van de openbare orde en 
de veiligheid stipt worden opgevolgd. 

B: toestemming te verlenen - behoudens voor wat de Rijksweg betreft de goedkeuring 
van de Rijkswaterstaat - voor het houden van een demonstratieve tocht op zaterdag 
4 maart 1978 van 14.00 tot )7.00 uur via de volgende wegen: 
Boddenstraat - 't Baken - lfaven N.Z. - De ~Jerf - Wierdensestraat- Grotestraat 
Zuid - Bornsestraat - zuidweste l ijke parallelweg - Drienemansweg - terug via 
noordoostelijke parallelweg naar Van Rechteren Limpurgsingel (ontbinding van de 
stoet op deze Rijksweg tussen de Hofstraat en de Hofkampstraat) ·onder de volgen
de voorwaarden: 
1. gedurende de tocht dient het colonneverband zoveel mogelijk te worden gehand

haafd; 
2. zoveel mogel1jk dient eenverband te worden aangehouden van rijen van 4; 
3. na honderd rijen dient zoveel mogelijk een tussenruimte van 10 tot 15 .m te 

worden gehandhaafd; 

- 4. -
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4. bij elke groep van 400 man dienen 3 personen, aangewezen door het organi
satiecomité, aanwezig te z.ijn, voorzien vaneenwitte annband, die zoveel 
mogelijk op de naleving van de voorwaarden toezien; 

5. bij de stoet dient één persoon aam1ezig te zijn, voorzien van een blauwe 
armband, die als verantwoordelijk leider van de demonstratie nauw contact 
onderhoudt met de commandant van de politiebegeleiding. Deze commandant 
pleegt voor het vertrek van de stoet overleg met de leider van de demon
stratie; 

6. tijdens de tocht mag, tenzij door ovenmacht of in opdracht van de politie, 
niet \-lOrden stilgestaan; 

7. het is de deelnemers verboden andere voon1erpen mee te voeren dan nodig 
zijn voor het tonen van de spandoeken. De leider van de demonstratie en 
zijn toezichthouders dienen deelnemers daarvan tevoren op de hoogte te 
brengen. Uitzonderlijke overtredingen van het gebod dienen te worden ge
meld aan de politie voor het vertrek van de stoet of zo spoedig mogelijk 
daarna; 

8 de spandoeken mogen geen opruiende en geen beledigende teksten bevatten. 
De deelnemers onthouden zich van opruiende en beledigende taal; 

9. de bevelen van de politie, gegeven in het belang van de openbare orde of 
veiligheid en in het belang van de vrijheid van en de veiligheid in het 
verkeer. moeten onverwijld worden opgevolgd; 

10. afwijking van de vastgestelde route is verboden en kan tot onmiddellijke 
ont~inding van de stoet door de politie leiden. 

C. Toestemming te geven tot het houden van ·een eind-mani festat)e op 4 maart 1978 
bij het beëindigen van de demonstratieve tocht op de Van Rechteren limpurgsingel 
nabij de Hofstraat onder de volgende voon1aarden : 
1. de manifestatie blijft beperkt tot een kort slotwoord; 
2. de deelnemers aan de stoet stappen ter plaatse zoveel mogelijk in de alsdan 

daar geplaatste autobussen; 
3. in overleg met de dienst gemeentewerken dient op het punt van ontbinding van 

de stoet een toiletwagen te worden geplaatst. 

Als algemene voorwaarde is nog aan deze drie toestemmingen toegevoegd de uitdrukke
lijke bepaling, dat het organisatiecomité als houdster van de vergunning de .gemeente 
Almelo vrijwaart van alle schade, die ontstaat door het houden van de manifestaties 
en de demonstratieve tocht en het gebruik maken van de vergunning. De vergunning 
kan te allen tijde worden ingetrokken, zonder dat de gemeente Almelo in dat geval 
tot vergoeding van de daardoor veroorzaakte schade gehouden is. 

Almelo, 31 januari 1978. 

De burgemeester van Almelo, 

c:: ___ _ 
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