
gemeente almelo 

Aan de deelnemers van de 
demonstratieve akties in 
Almelo 

Er is bij de overheid en ~ij UCN/Urenco terdege nagedacht 
over uw komst naar Almelo . Aan de ommezijde is beknopt 
weergegeven wat wel en niet is toegestaan. Deze regels 
zijn noodzakelijk. Ook voor het optreden van de politie 
zijn allerlei regels gesteld. Daarbij is uitgangspunt, 
dat toezicht en ingrijpen van de politie ~ericht dienen 
te zijn op een vreedzaam verloop. 

Oe politie za l moeten ingrijpen in geval van duidelijke 
en ernstige inbreuken op de rechtsorde. Maar ook de 
gevolgen van zo'n optreden zullen zorgvuldig worden 
afgewogen, alvorens het zover komt. Het is dus niet bij 
voorbaat de bedoeling u hardhandig te bejegenen . 

Reeds vele malen werd in Alme lo gedemonstreerd, met 
uiteenlopende doeleinden . Meestal werden daarbij de 
grenzen van het toelaatbare niet overschreden. 

Van harte spreek ik de hoop uit, dat ook de demonstratieve 
akties van juni 1981 zonder zulke ontsporingen zullen 
verlopen. Ik doe een persoonl ijk beroep op u allen u 
daarvoor in te zetten. 1 -------
~ 

Oe burgemeester van Almelo , 
mr. F.J.H. Schneiders 

Almelo, 
17 juni 1981 z.o.z 



Hoofdpunten vergunning Basisgroepen 17-20 juni 1981 

1. Het recht tot demonstratie wordt erke nd. Voorwaarde i s een vreedzaam 
en ordelijk verloop. Woordvoerders van de basisgroepen hebben toegezegd 
hiernaar te zul len streven. 
2. De belangen van derden (in het bijzonder van de personeelsleden van 
UCN/Urenco) mogen niet op onaanvaardbare wijze worden geschaad, evenmin 
al s de essentiële bedrijfsvoering van de UC-fabrieken . 
3 . Het optreden van de politie zal gericht zijn op het voorkomen van 
fricties of een confrontatie tussen de demonstranten en de personeel s
leden van UC; het za l een regulerend en de-escalerend karakter hebben . 
4. Er is vergunning verleend voor het inrichten van een tentenka~p op 
de overeengekomen plaats . Aan de volgende voorwaarden moet worden vol
daan. Het terrei n moet in nette staat worden gehouden en na dfloop schoon 
worden achtergelaten. Naar het toilet gaan mag alleen in de ingerichte 
voorzieningen . Open vuur is verboden . De weg tussen tentenkamp en Hera
clesterrein moet vrij van obstakels blijven . 
5. Er is vergunning verleend voor een demonstratie bij het uè-complex . 
Aan de volgende voorwaarden moet worden vol daan. Een feitelijke, effek
tieve blokkade wordt niet getolereerd. De hekken mogen niet word~ 
vernfeld of afgesloten met kettingen. Het terrein mag niet worden be
treden . Versperringen zijn niet toegestaan. Strafbare feiten en/of 
gewelddadigheden mogen niet voorkomen . 
6. Er is vergunning verleend voor een manifestatie op het Heraclester
rein. Aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan . De sportvelden 
zelf mogen niet worden betreden. Enigerlei vorm van schade moet worden 
voorkomen. Het komplex moet na afloop ordelijk worden achtergelaten. 
7. De deelnemers moeten op de hoogte worden gest el d van alle voor
schriften en bepalingen, vermeld in de officiële vergunning. Kwetsende 
uitlatingen in woord of geschrift zijn verboden. Aan het verkeer mag 
niets in de weg worden gelegd . 
8. Aanw i jzingen van de pol i tie dienen stipt en onver~djld te worden op
gevolgd. 
9. De gegeven vergunning wordt ingetrokken indien de voorwaarden worden 
overtreden of indien wordt gehande ld in strijd met de openbare orde en 
veiligheid. 
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Er is toegezegd dat niet za l worden opgetreden tegen gebruik van een 
eigen radiozender , mits aan enkele duidelij ke voorwaarden wordt voldaan. 
De burgemeester heeft op grond V3nartike l 220 van de gemeentewet een 
verordening vastgestel d, waarbij het een ieder verboden is zich te be
vinden op groenstroken, plantsoenen en weilanden in het gebied rond het 
UC-komplex . Voor de bewoners geldt een ontheffing. 
De voll edige vergunning en de vol ledige verordening zijn voorhanden 
bij de politiepost in de nabijheid van het tentenkamp. 
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