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Chronologisch overzicht  

Project Vluchtelingenhuisvesting Kuinderweg 23, Luttelgeest 
 

11 februari 2016 

 
7 september 2015 

In de gemeenteraad wordt bij meerderheid een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen op zoek te gaan naar locaties waar extra 
huisvesting van vluchtelingen kan worden gerealiseerd. 

 

5 oktober 2015 

Tijdens het vragenhalfuurtje geeft de burgemeester in antwoord op raadsvragen aan dat voor de opvang vooral gekeken wordt naar een uitbreiding op 
of in de directe omgeving van het huidige AZC. 

 

27 november 2015 

Het bestuursakkoord ‘Verhoogde Asielinstroom’ wordt getekend. VNG tekent namens de Nederlandse gemeenten. 
De inzet van het kabinet ten aanzien van de verhoogde asielinstroom is drieledig: 
1. Het beperken van de instroom van vluchtelingen door opvang in de regio en door het wegnemen van de oorzaken voor de komst naar Nederland. 
2. Vluchtelingen die in Nederland zijn of nog komen bieden we rechtvaardige maar sobere opvang. 

3. Van vluchtelingen die (tijdelijk) in Nederland mogen blijven verwacht het kabinet een actieve bijdrage aan de Nederlandse samenleving. Zij worden 
ondersteund bij integratie en participatie. 
Om uitwerking te geven aan bovengenoemde inzet zijn met de gemeenten (vertegenwoordigd door de VNG) bestuurlijke afspraken gemaakt over de 
opvangcapaciteit, de sluitende aanpak van de huisvesting, de inkomensvoorziening en de maatschappelijke begeleiding. Ook de provincies 

(vertegenwoordigd door het IPO) zijn bij de totstandkoming van deze afspraken betrokken. 

 

14 december 2015 

Eerste overleg van de taskforce ‘Vluchtelingen’ met daarin ambtenaren en twee collegeleden (Henk Suelmann en Aucke van der Werff) die vanuit 
verschillende disciplines integraal kijken naar de mogelijkheden om de motie en het bestuursakkoord uit te voeren. De taskforce komt ongeveer iedere 

twee weken bijeen.  
In het eerste overleg wordt locatie Kuinderweg 23 besproken als kansrijke locatie. Over die locatie is al enige tijd overleg met eigenaar Level One. Zij 
willen er een huisvesting realiseren voor 150 arbeidsmigranten. COA en Level One zijn al met elkaar in contact gebracht. Beide partijen komen begin 
januari tot overeenstemming. 

 

11 januari 2016 

Principeverzoek van Level One en een ondersteuning bij dit verzoek vanuit COA komen binnen bij de gemeente.  

In de rondvraag van het college wordt het principeverzoek besproken. Het college neemt nog geen besluit, zodat het plan eerst aan de direct 
betrokkenen kan worden voorgelegd. 
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18 januari 
In het overleg tussen burgemeester, de adviseur Openbare Orde en Veiligheid en één van de teamchefs van de politie wordt afgesproken dat er voor het 
komende proces scenario’s worden opgesteld, en een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden op basis van bijeenkomsten elders. 
 

21 januari 

Bijeenkomst van de taskforce ‘Vluchtelingen’, waarin twee onderwerpen op de agenda staan:  
De informatie-aanpak en de veiligheidsscenario’s/vragen&antwoordenlijst. 
Belangrijke stappen in de informatievoorziening zijn: 

 Informeren fracties en collega-burgemeester van Steenwijkerland ivm betrokkenheid Kuinre 
 Persoonlijk uitnodigen van de 33 adressen in de omgeving en de voorzitters van dorpsbelang op dinsdag. 
 Besloten bijeenkomst in de Orchideeënhoeve op donderdag 

 Vrijdag 11.00 uur plan in de openbaarheid, met persbericht (waarin ook uitnodiging voor de dorpsbijeenkomsten) en speciale pagina op de 
website. 

 Donderdag 4 februari inloopbijeenkomsten in zowel Kuinre, Bant en Luttelgeest 

 

Vrijdag 22 januari 

Reservering Orchideeënhoeve, met uitleg van het doel van de avond en toestemming van de heer Maarssen om het restaurant hiervoor te gebruiken. 
 

Versturen van het concept veiligheidsscenario incl. tekst voor noodbevel en noodverordening en vragen&antwoordenlijst naar de politie, met het verzoek 

hierop aan te vullen.  

 

Maandag 25 januari 

Overleg tussen de fractievoorzitters, burgemeester en griffier. Daar wordt besloten dat van iedere fractie één persoon aansluit bij de informatieavond, 

om het proces te observeren.  
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Dinsdag 26 januari 

Vanaf 10.00 uur persoonlijk bezorgen van de brieven bij 33 adressen in de directe omgeving van Kuinderweg 23, en bij de drie voorzitters van 
dorpsbelang (Kuinre, Luttelgeest en Bant). In de brief worden mensen uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst op donderdagavond. De tekst van de 
brief luidt: 
 

Beste heer en mevrouw , 
De gemeenten in Nederland staan voor de taak extra vluchtelingen onderdak te bieden. Dat geldt ook voor de Noordoostpolder. COA heeft nu bij de 
gemeente Noordoostpolder een vergunning aangevraagd voor een locatie. 
Die locatie is vlakbij het huidige AZC 
Omdat u in de buurt woont, willen we komende donderdag, 28 januari, graag als eerste met u praten over de voorwaarden waaronder we een tijdelijke 
uitbreiding van het AZC mogelijk kunnen maken. Pas daarna gaan we de vergunningaanvraag in behandeling nemen. 

We gaan graag met u in gesprek, voordat de plannen verder worden uitgewerkt 

Dat doen we graag in alle rust, dus zonder mensen van buiten en pers. Daarom willen wij u ook vragen om geen ruchtbaarheid te geven aan deze 
avond, tot na donderdagavond. Dat geeft ons allemaal de kans om echt een gesprek te voeren. De bedoeling is om op donderdag 4 februari openbare 
bijeenkomsten te houden in Bant, Luttelgeest en Kuinre, waar iedereen welkom is. 
Wilt u deze brief meenemen donderdagavond? 
Dan weten we bij de ingang dat u ook echt uitgenodigd bent.  
Kunt u niet komen?  
Geef dan op een andere manier uw reactie. U kunt daar dit reactieformulier voor gebruiken, of mailen naar m.elsinga@noordoostpolder.nl. 

  
Ik hoop dat u donderdagavond aanwezig bent. De bijeenkomst is in de Orchideeënhoeve en begint om 19.30 uur. 
Met vriendelijke groet, 
 Aucke van der Werff 
 Burgemeester 

 

 

Woensdag 27 januari 

Laatste taskforce voor de bijeenkomst. Een aantal mensen van de politie sluit aan. De veiligheidsscenario’s (zie bijlage) worden doorgenomen. Het 
document beschrijft 13 mogelijke situaties en de bijpassende maatregelen bij iedere situatie. Ook een concept noodverordening en noodbevel maken 

onderdeel uit van de voorbereiding. 

Definitieve vorm van noodbevel/verordening en kaartjes opgestuurd naar OM door de ambtenaar openbare orde en veiligheid. Tekst van de mail:  
Zoals besproken stuur ik je hierbij, ten behoeve van onze omwonendenbijeenkomst op donderdag 28 januari 2016 om 19.30 uur bij de 
Orchideeënhoeve te Luttelgeest (Oosterringweg 34, 8315 PV Luttelgeest) het concept noodbevel en het concept noodverordening toe. Tevens een 
scenariobeschrijving. Het noodbevel en noodverordening zijn dynamische documenten en zullen tekstueel nog aangepast naar de actuele situatie van 

dat moment.  Voor jouw informatie, er zijn nog geen signalen bekend waaruit blijkt dat de bijeenkomst verstoord zal gaan worden. Dat staat echter 
tekstueel wel alvast opgenomen in het noodbevel en in de noodverordening. Indien noodzakelijk zal via de gebruikelijke weg contact worden opgenomen 

om de driehoek te activeren. Plaats van de driehoek zal in het voorkomende geval in het gemeentehuis van Emmeloord zijn. Wanneer er nog vragen 
zijn, dan hoor ik die graag. 
  
Eind van de middag belt het OM dat overleg is geweest met de officier. Alles zag er goed uit, goede afspraken gemaakt. Er zijn verder geen vragen. 
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De openbare besluitenlijst van de collegevergadering van dinsdag 24 januari wordt verstuurd aan de pers. Eén van de besluiten op deze lijst is het 
’bekostigingsbesluit aanleg riolering Oosterringweg’. Dit collegevoorstel is in de vergadering van 19 januari aangenomen, op voorwaarde dat het 
aangepast zou worden. Dit omdat in het oorspronkelijke voorstel nieuwe initiatieven worden genoemd die op dat moment nog niet officieel in procedure 
zijn. Eén van die initiatieven is de vestiging van 150 arbeidsmigranten c.q. 450 vluchtelingen aan de Kuinderweg 23. 

 

Donderdag 28 januari 

12.05 uur 

Omroep Flevoland en De Stentor vragen het onderliggende collegestuk op bij het bekostigingsbesluit riolering Oosterringweg. 

Per ongeluk wordt aan beide media het oorspronkelijke collegevoorstel toegestuurd. 

 

Rond 12.45 uur 

 Omroep Flevoland belt met de afdeling communicatie om te vertellen dat  ze de locatie voor de beoogde uitbreiding van het AZC uit het stuk kunnen 
herleiden.  
Communicatie vraagt om nog niet te publiceren, omdat de meest betrokken mensen nog niet op de hoogte zijn. Verzoek om vrijdagochtend 11.00 uur 
te komen voor een interview. Na overleg op de redactie valt het besluit om toch te publiceren. 
De afspraak voor een interview met Aucke van der Werff om 11.00 uur de volgende ochtend blijft staan. 
In de telefoongesprekken met Omroep Flevoland is niet gesproken over de besloten bewonersbijeenkomst. 

 

Rond 13.30 uur 

Op de website van Omroep Flevoland verschijnt het bericht dat het college van B&W besloten heeft tot de huisvesting van 450 vluchtelingen op de 
locatie Kuinderweg 23. Communicatie neemt hierover contact op, omdat het niet om een besluit gaat maar een plan dat eerst besproken wordt met 

betrokkenen, zoals ook in de raad toegezegd. Rond 15.00 uur wordt dit aangepast naar de volgende tekst:  
De gemeente Noordoostpolder wil een opvang voor 450 vluchtelingen realiseren aan de Kuinderweg 23 in Luttelgeest. Het dorp in Noordoostpolder zou 
daarmee een tweede opvang krijgen, dichtbij het huidige azc aan de Oosterringweg. In totaal worden er dan bijna 2000 asielzoekers aan buitenwegen in 

de gemeente Noordoostpolder gehuisvest. 
Op de locatie aan de Kuinderweg stond een woonpark voor 150 arbeidsmigranten gepland. Het college van B & W wil dit park nu geschikt te maken voor 
de tijdelijke opvang van 450 vluchtelingen. 
In oktober vorig jaar werd bekend dat burgemeester Aucke van der Werff in overleg was met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over de 
uitbreiding van het bestaande azc of het openen van een nevenvestiging.  
De zoektocht naar een geschikte plek leek moeizaam te verlopen. Omwonenden van het leegstaande verzorgingshuis de Golfslag in Emmeloord 
vreesden lange tijd dat dit gebouw als locatie in beeld zou zijn. Volgens de gemeente was dit niet aan de orde, omdat zij het gebouw niet in eigendom 

had. 
Vanwege de grote asielinstroom spraken het Rijk en de provincies eind november af om per provincie 2500 opvangplekken te realiseren. Burgemeester 

Aucke van der Werff zei eerder dat hij vluchtelingen niet in tentenkampen wilde onderbrengen, omdat hij geen erbarmelijke omstandigheden wilde. In 
plaats daarvan zocht hij naar een opvanglocatie van goede kwaliteit, die een aantal jaar in gebruik kan blijven. 
De burgemeester kan donderdag nog niet toelichten waarom precies de keuze op de locatie aan de Kuinderweg is gevallen. 

16.20 uur  



 
5 

Raadsleden krijgen een mail waarin staat dat de locatie van de beoogde huisvesting bekend is geworden.  

 

18.50 uur – 19.20 uur 

De drie mensen van de gemeente) die in de hal van de Orchideeënhoeve staan om de genodigden welkom te heten, melden dat Omroep Flevoland 
arriveert op de parkeerplaats van de Orchideeënhoeve. Twee ambtenaren gaan naar buiten en verzoeken hen niet te filmen/interviewen omdat het een 
besloten bijeenkomst is.   
De politie die buiten staat meldt kort daarna dat de journalisten toch aan het filmen/interviewen zijn.  

 

19.20 uur – 20.15 uur   Rond 19.30 uur 

De politie vraagt de journalisten op verschillende momenten, tot zes keer 
toe, om weg te gaan. In het contact wordt op enig moment aangegeven 

dat er een noodbevel is. De journalisten zoeken op de website van de 
gemeente naar dat noodbevel, maar kunnen dat niet vinden. De politieman 
laat het bijbehorende kaartje zien. Daarop gaan de journalisten het 
gebouw van de Orchideeënhoeve binnen. 

Hierop wordt de journalisten wederom gevraagd het terrein te verlaten.  
Inmiddels heeft de gemeente gezorgd dat de voorbereide tekst van het 
noodbevel op de website is gepubliceerd. Kort daarna vertrekken beide 
journalisten van het parkeerterrein. Ze zetten de auto bij de rotonde aan 
de Kuinderweg/Oosterringweg. Na ongeveer 30 minuten vertrekken ze ook 
daar. 

Burgemeester start met het welkomstwoord voor de aanwezigen. In dat 
welkomstwoord gaat het vooral over de locatie Kuinderweg 23 en de opzet 

van de avond. Maar er wordt ook benoemd dat er buiten een cameraploeg 
staat. Dat het doel van de vertrouwelijkheid tot nu toe was om deze avond 
rustig met elkaar te spreken, maar dat het straks iedereen vrij staat om 
mee te werken aan interviews. Dit omdat er hierna openbare 

bijeenkomsten gepland staan in de dorpen, dus vanaf nu is de informatie 
niet meer vertrouwelijk. 

 Rond 19.50 uur 

De groep gaat uiteen in drie tafels. Aan iedere tafel leidt een lid van het 

college het gesprek: Aucke van der Werff, Hennie Bogaards en Wiemer 
Haagsma. Het zijn intensieve gesprekken, waarin iedereen de gelegenheid 
krijgt te reageren op de plannen en toe te lichten of en waarom er 

bezwaren zijn. 

 

Rond 22.00 uur 

Afsluiting van de sessies aan de drie tafels. Er wordt nog volop nagepraat.  

 

Vrijdag 29 januari 

9.00 uur  

De ambtelijke leden van de taskforce bespreken de inbreng van de bewoners tijdens de avond. Ze komen tot het advies dat, alles overwegend, het 
doorzetten van het plan niet raadzaam is. Tijdens het ambtelijk overleg komt het telefoontje binnen dat ook initiatiefnemer Level One wil afzien van de 

plannen. 

 

  



 
6 

10.30 uur 

College bespreekt de feiten die nu op tafel liggen: het ambtelijk advies, de informatie die is opgehaald bij de direct omwonenden en dorpsbelangen. En 
het telefoontje van de initiatiefnemer. De conclusie is dat de beoogde uitbreiding van het AZC op de Kuinderweg niet door kan gaan. 

 

Tussen 12.00 uur en 14.30 uur 

Brieven aan direct omwonenden worden persoonlijk afgegeven. In de brief het bericht dat de uitbreiding van de baan is. 
Informeren van fractievoorzitters via de mail met dezelfde informatie. 

15.00 uur  

Het persbericht over het niet doorgaan van de locatie wordt verstuurd. 

 

Ondertussen zijn er de hele dag veel interviewaanvragen en reacties op het noodbevel, vooral van landelijke pers. Ook Omroep Flevoland wordt te 

woord gestaan. De verschillende media worden zo goed mogelijk te woord gestaan, of voorzien van het persbericht over het noodbevel en het niet 
doorgaan van de beoogde locatie. 

 

Maandag 1 februari 

11.30 uur 

Telefoongesprek met Marcel Gelauff van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Hij geeft aan graag in een later stadium met Omroep 
Flevoland en de burgemeester om tafel te gaan. Dat gesprek wordt na de behandeling van een mogelijk bezwaarschrift gepland. 

 

Rond 16.15 uur  

Het bezwaarschrift komt per koerier binnen bij de gemeente. Het bezwaarschrift wordt ingediend namens Omroep Flevoland, journaliste Ingrid Kupers 
en Nederlandse Vereniging voor Journalisten. 

 

18.00 uur  

Overleg met fractievoorzitters over de manier waarop verder omgegaan moet worden met de huisvesting van vluchtelingen en het 
verantwoordingsdebat. Besloten wordt dit debat te voeren in de raadsvergadering van 22 februari. 
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Bijlage 1: 
Scenario’s informatieavond   
 

 

nr Scenario Maatregelen gemeente Maatregelen politie 
1 - Dag, datum, tijdstip en doelgroep van de   

  informatieavond lekt niet uit vóór donderdagavond 28  
  januari 2016 te 18.30 uur.  

- Driehoek bijtijds kennisgeven van de geplande  
  informatieavond. 
- Informatieavond gaat door zoals gepland. 

Geen extra maatregelen; (monitoring soc. media 
zoals afgesproken)  

2 - Dag, datum, tijdstip en doelgroep van de  

  informatieavond lekt uit vóór donderdag 28 januari  
  2016 te 18.30 uur.  

- Extra aandacht voor het monitoren van  

  signalen, persvragen, social mediaverkeer  
  enz.  

- Extra aandacht voor het monitoren van signalen,  

  persvragen, social mediaverkeer enz.  
 

3 - Dag, datum, tijdstip en doelgroep van de informatie— 
  avond lekt steeds verder uit vóór donderdag 28 januari  
  2016 te 18.30 uur.  
- Er is landelijke /regionale persaandacht.  

- Monitoren van signalen, persvragen, social  
  mediaverkeer enz.  
- Informeren van de driehoek.  

- Uitbreiden van de monitoring met landelijk of  
  regionale specifieke groeperingen die erop gericht  
  zijn informatieavonden te verstoren.    

4 - Dag, datum, tijdstip en doelgroep van de informatie- 
  avond lekt steeds verder uit vóór donderdag 28 januari  
  2016 te 18.30 uur.  
- Er is landelijke persaandacht.  
- Er zijn signalen dat er gedemonstreerd gaat worden of  
  dat de informatieavond verstoord gaat worden.   

- Monitoren van signalen, persvragen, social  media enz.  
- Overleg met de driehoek.  
- Beslissen of de informatieavond eventueel met extra  
  maatregelen doorgang kan vinden. (actieplan  
  opstellen) 
- Doorspreken actieplan met politie. 
- Beslissen wel niet of uitbrengen van een noodbevel of  
  noodverordening waardoor demonstratie verboden  
  kan worden c.q. aan regels kan worden gebonden.   

- Uitbreiden van de monitoring met specifieke   
  groepen die erop gericht zijn informatieavonden  
  te verstoren.  
- Evt. maatregelen uit gezamenlijk actieplan  
  nemen.    

5 - Er vinden in de toeloop naar - of voorafgaand aan de  
  informatieavond bedreigingen plaats van bestuurders,  
  raadsleden of medewerkers, al dan niet op het privé- 
  adres. (per telefoon, e-mail, (kogel)brief, soc. media,  
  fysiek of materieel door vernieling van persoonlijke   
  eigendommen.   

- Monitoren van signalen, persvragen, social  media enz.  
- Overleg met de driehoek.  
- Beslissen of de informatieavond, eventueel met extra  
  maatregelen, doorgang kan vinden. 
- Doorspreken evt. actieplan met politie. 
- Aangifte doen door betrokkenen.  
- Beveiliging inhuren voor betrokken. 

- Uitbreiden van de monitoring met specifieke  
  groepen die erop gericht zijn informatieavonden  
  te verstoren.  
- Evt. maatregelen uit gezamenlijk actieplan  
  nemen. 
- Opsporen van daders of dadergroepen.      

6 - De informatieavond wordt uitsluitend bezocht door  
  genodigden. 
- Er zijn geen signalen vooraf dat de openbare orde en  
  veiligheid verstoord wordt of verstoord zal gaan  
  worden.  
- Eventueel aanwezige pers en andere niet genodigden   
  die de informatieavond willen bezoeken zijn begripvol  
  en veroorzaken geen overlast.  

- Toegangscontrole door gemeente zelf a.d.h.v de  
  uitnodigingsbrief. (zo mogelijk op watermerkpapier)  
- Noodbevel en/of noodverordening blijven achter de  
  hand.  
 
 

- 3 wijkagenten en 2 leidinggevenden bezoeken de    
  informatieavond slechts ter verstrekking van  
  informatie.  
- 10-12 agenten executieve dienst en 2 honden-  
  geleiders blijven gedurende de avond op de  
  achterhand en uit het zicht.  

7 - De informatieavond wordt uitsluitend bezocht door  
  genodigden.  
- Er zijn geen signalen vooraf dat de openbare orde en  
  veiligheid verstoord wordt of verstoord zal gaan  

- Toegangscontrole door gemeente zelf  a.d.h.v de  
  uitnodigingsbrief. (zo mogelijk op watermerkpapier) 
- Noodbevel en/of noodverordening blijven achter de  
  hand. 

- 3 wijkagenten en 2 leidinggevenden bezoeken de  
  informatieavond slechts ter verstrekking van  
  informatie.  
- 10-12 agenten executieve dienst en 2  

vooraf tijdens Na afloop 
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  worden.  
- Sommige genodigden hebben zelf anderen uitgenodigd  
  en de uitnodigingsbrief hiervoor gekopiëerd. 
- De pers verzoekt dringend om toegang.  
- De uitleg van de gemeente hierover wordt  
  geaccepteerd.  
 

- Er wordt bij constatering van een gekopiëerde brief of  
  bij meer dan 2 personen op één brief uitleg gegeven  
  waarom zij niet uitgenodigd zijn en verwijzen naar de  
  info avond op 4 februari a.s.  
- Gemeente (Communicatie) gaat in gesprek  
  met de pers.  

  hondengeleiders blijven gedurende de avond  op  
  de achterhand uit het zicht.  
- Wijkagenten assisteren bij eventuele herkenning  
  van omwonenden en assisteren bij de uitleg.    

8 - De informatieavond wordt uitsluitend bezocht door  
  genodigden.  
- Er zijn geen signalen vooraf dat de openbare orde en  
  veiligheid verstoord wordt of verstoord zal gaan  
  worden.  
- Eventueel aanwezige pers en andere niet-genodigden  
  zijn boos en vol onbegrip dat zij de avond niet mogen  
  bezoeken.  
- Er ontstaan heftige discussies met gemeente.    

- Toegangscontrole door gemeente zelf  a.d.h.v de  
  uitnodigingsbrief. (zo mogelijk op watermerkpapier) 
- Noodbevel en/of noodverordening blijven achter de  
  hand. 
- Er wordt uitleg gegeven aan de pers en andere niet- 
  genodigden.  
- Verwijzen naar info-avond op 4 februari. 
- Gemeente (Communicatie) gaat in gesprek met de  
  pers. Er worden eventueel nadere afspraken met de  
  pers gemaakt.  

- 3 wijkagenten en 2 leidinggevenden bezoeken de  
  informatieavond slechts ter verstrekking van   
  informatie.  
- 10-12 agenten executieve dienst en 2 honden- 
  geleiders blijven gedurende de avond  op de  
  achterhand uit het zicht.  
- Wijkagenten assisteren bij eventuele escalatie- 
  gesprekken. 

9 - Doordat de informatie voortijdig is uitgelekt is er een  
  grote toeloop van mensen die de informatieavond willen  
  bezoeken.  
- Er zijn geen signalen vooraf dat de openbare orde en  
  veiligheid verstoord wordt of verstoord zal gaan  
  worden.  
- Eventueel aanwezige pers en enkele andere niet- 
  Genodigden zijn boos en vol onbegrip dat zij de avond  
  niet mogen bezoeken.  
- Er ontstaan heftige discussies met gemeente.   

- Toegangscontrole door gemeente zelf  a.d.h.v de  
  uitnodigingsbrief eventueel in samenwerking met een  
  beveiligingsbedrijf. (zo mogelijk op watermerkpapier) 
- Er worden eventueel tourniquets geplaatst.. 
- Noodbevel en/of noodverordening blijven  
  achter de hand.   
- Er wordt uitleg gegeven aan de pers en andere niet- 
  genodigden. Verwijzen naar info avond op 4 februari.  
- Er worden eventueel nadere afspraken met  
  de pers gemaakt.  

- 3 wijkagenten en 2 leidinggevenden bezoeken de  
  informatieavond slechts ter verstrekking van  
  informatie.  
- 10-12 agenten executieve dienst en 2 honden- 
  geleiders blijven gedurende de avond  op de  
  achterhand uit het zicht.  
- wijkagenten assisteren bij eventuele escalatie- 
  gesprekken. 

10 - Er ontstaat een dreigende situatie wanneer een grote   
  toeloop van niet-genodigden de zaal willen bezoeken en  
  zich hiervoor opdringen bij de entree, zich luidruchtig  
  gedragen en er een grote kans op escalatie bestaat. 

- Het noodbevel wordt afgekondigd en gepubliceerd  
  zodat de politie op goede rechtsgrond kan optreden,  
  indien noodzakelijk.  
  

- De achter de hand gehouden capaciteit van de  
  politie verschijnt naar de voorgrond, zodanig  
  zichtbaar dat hier mogelijk een de-escalerende  
  werking van uitgaat.  

11 - De dreigingssituatie escaleert. Er vinden vernielingen  
  plaats, er wordt een vechtpartij met de politie uitgelokt,  
  er wordt met voorwerpen gegooid, men gedraagt zich  
  zeer luidruchtig met het kennelijke doel de informatie- 
  bijeenkomst te verstoren, er wordt ondanks een verbod  
  gedemonstreerd enz.  

- Indien het nog niet eerder is afgekondigd wordt het  
  noodbevel direct afgekondigd en gepubliceerd.  
- Afschriften van het noodbevel zijn ter plekke in te zien.  

- De politie treedt op.  
- Afhankelijk van de effectiviteit van de inzet kan  
  assisitentie van ME worden ingeroepen. 

12 - Voor donderdag 28 februari 2016 te 23.59 uur is de  
  rust wedergekeerd. . 

- Het noodbevel of de noodverordening wordt formeel 
  ingetrokken. 

- De politie surveilleert door de gemeente en is  
  alert op eventuele escalatiehaarden.  

13 - Evaluatie - Een evaluatie is noodzakelijk voor de geplande  
  informatieavond op 4 februari a.s.  
- De evaluatie wordt met de driehoek besproken en  

  afgestemd.  

- Zie evaluatie onder gemeente.  

 


