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Voorschriften betoging of vergadering 
 

Op grond van artikel 2:3 lid 5 sub a APV en in verband met artikel 2 van de Wet openbare 

manifestaties leg ik u de volgende algemene voorschriften op welke u in acht moet nemen bij het 

houden van de betoging. Deze voorschriften worden opgelegd ter verzekering van een redelijke en 

veilige afwikkeling van het verkeer, en ook ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. 

 

Algemene voorschriften 

 Blokkades van wegen en/of kruisingen zijn niet toegestaan; 

 In- en uitgangen van gebouwen mogen niet worden geblokkeerd en dienen voor eenieder vrij 

toegankelijk te blijven; 

 Spandoeken mogen niet zijn voorzien van dikke stokken en de teksten op de spandoeken 

mogen niet discriminerend, beledigend of opruiend zijn; 

 Indien gebruik wordt gemaakt van geluidsversterking, dient het volume daarvan op een, door 

de politie bepaald, aanvaardbaar niveau te blijven; 

 De betoging moet onmiddellijk worden gestaakt indien zich wanordelijkheden voordoen of 

dreigen voor te doen; 

 Eventueel door de politie, brandweer of gemeentelijk toezichthouder te geven aanwijzingen 

dienen stipt en terstond te worden opgevolgd; 

 Schade aan eigendommen van de gemeente en/of derden, voor zover redelijkerwijs 

verwijtbaar, komt geheel voor rekening van de organisator; 

 De te gebruiken openbare ruimte moet in een nette staat worden gehouden en vrij van papier, 

afval en dergelijke worden achtergelaten. Bij het niet nakomen van dit voorschrift zullen de 

werkzaamheden die hieruit voortvloeien, op uw kosten, door de reinigingsdienst worden 

uitgevoerd; 

 De eventueel door derden weggegooide flyers dienen door de organisatie te worden 

opgeruimd; 

 De organisatie voorziet in een herkenbare ordedienst van 10% van het aantal deelnemers; 

 De brief die u van de gemeente heeft gekregen in verband met de  betoging, dient gedurende 

de betoging aanwezig te zijn en moet op het eerste verzoek van de politie, brandweer of 

gemeentelijk toezichthouder ter inzage worden gegeven. 

 


