
Aan de bewoners van de E. Gorterstraat, Brugstraat, Boddenstraat, 
Grotestraat, Oude Markt, Hofstraat, Hanzelaan, Hofkampstraat, 
Grotestraat-Zuid en Bornsestraat; 

Aan de raadsleden van de gemeente Almelo; 

Aan de commissie voor Detailhandel en Ambachten. 

uw kenmerk uw briefvan 

~rWMp Demonstratieve optocht 
van de A.K .B. 

ons kenmerk 

kab. 
datum 

20 juni 1981 

Zoals u vanmiddag heeft gezien is er een demonstratieve tocht geweest door 
de bovengenoemde straten. 

De burgemeester, de hoofdofficier van Justitie en de commissaris van politie, 
die tezamen het beleidscentrum bemannen, stellen er prijs op om u volierlig 
in te lichten over wat er vanmiddag is gebeurd. 

Een aantal weken geleden is er tussen het beleidscentrum en vertegenwoordigers 
van de demonstranten de afspraak gemaakt, dat men een demonstratieve tocht 
zou houden van station "De Riet" naar het tentenkamp naast het Heraclesterrein. 
Om dit daadwerkelijk te laten geschieden is er met de N.S. afgesproken, dat 
men in nagenoeg alle treinen zou laten omroepen, dat de demonstranten ~erzocht 
werden om bij het station "De Riet" uit te stappen. 

Enkele dagen voor de aanvang van de aangekondigde akties, werd bekend, dat 
men toch van plan was om een demonstratieve tocht door het centrum varr Almelo 
te houden. ' 

Er is toen wederom kontakt opgenomen met de vertegenwoordigers van de 
demonstranten. 
In het gesprek dat op dinsdagmiddag 16 juni heeft plaatsgevonden is ons van 
de zijde van de demonstranten verzekerd, dat er voor gezorgd zou worden, dat 
men niet door het centrum van Almelo zou gaan. 
In dat gesprek is afgesproken, dat men zich zou houden aan de volgende route: 
Station I Burg. Raveslootsingel I Poulinkstraat I Sesastraat I Kolkstraat I 
Bornerbroeksestraat I Bornsestraat I Windslaan I Rijnstraat I Berkelstraat I 
v. Rechteren Limpurgsingel I Tentenkamp naast het Heraclesterrein. 

De demonstranten hebben toegezegd zelf voor de bewegwijzering te zullen 
zorgen . 
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In de loop van vrijdag 19 juni waren er geruchten dat de demonstranten 
toch door het centrum wilden trekken. 

Wederom is er toen kontakt gezocht met de demonstranten die ons verzekerden 
dan men niet door het centrum zou trekken maar zich zou houden aan de 
afgesproken route . 

In de loop van vrijdagavond (ca. 22.30 uur) zijn er drie demonstranten 
op het gemeentehuis geweest en hebben uitdrukkelijk bevestigd , dat men 
voor de bewegwijzering zorg zou dragen. 

Hedenmorgen om 10 . 50 uur is ons nog door één der leiders van de A. K.B. 
verzekerd, dat niet van de afgesproken route zou worden afgeweken . 

Vanmiddag om+ 13 .00 uur bleek ons, dat er bij het station pl otseling 
fo l ders werden uitgedeeld, waarin een andere route stond dan uitdru kkel ijk 
was afgesproken . 
Deze folder gaat hierbij. 

Ogenblikkelijk is er toen opnieuw kontakt opgenomen met he t aktiecentrum . 
In dat gesprek werd er meegedeeld, dat dit niet de bedoeling was en dat 
men bereid was om van het tentenkdrup naar het station te komen om te 
proberen de daar verzamelde demonstranten alsnog de afges proken route te 
laten volgen . 

Inmiddels had zich voor het station een grote groep demonstranten verzameld . 
Naar schatting waren er in korte t i jd + 1200 demonstranten. 
Deze groep begon plotseling te lopen vÖlgens de route zoals beschreven in 
de uitgereikte folder. 

Het beleidscentrum stond op dat moment voor een voldongen feit. 
Oe enige methode om de demonstranten van hun route af te brengen zou een 
confrontatie met de politie zijn geweest. 

A~gezien het een vreedzame groep demonstranten betrof, is niet besloten 
tot het aangaan van een confrontatie , maar i s getracht door middel van 
gesprekken de demonstrant en zoveel mogelij k buiten het centrum te houden . 

Op enkele punten i s dit gelukt . Op andere punten niet . 

Het beleidscentrum betreurt het t en zeers t e , dat gebleken is dat er met 
deze demonstranten kennelijk geen afspraken gemaakt kunnen worden . 

Wij hopen , dat u slechts in ger inge mate hinder hebt ondervonden van de 
demonstratieve tocht. 

Oe burgemeester van Almelo , 

---- . 
De hoofdoffici er van Justitie , 

po 1 iti e , 



.. .... _ .... - ...... -1--
. : 1\o..t\ ~ L :'.. .-i- L 

F R 0 G R A ~ M A ========================= 
~'..4ii:1 2 l / 2 d 2.t..· zijn è.e t ~ e :.::· an ._ sp \;t. rten ve . .n è.t' Ul tra c ent r .:!..ftt ..: 

i\: "brick L·t: tL l-:.;.:e0 r d Lewees-: . Dè bvuw v2.n dt: uittre id in ~_. van de 

-~ :::< \•terG. ~ i e r~u. <.r twee ."E..t. .een r.a lve üat: vpu .h cutlen . De f atr iek 

: :-.(!erv: nd ·1et::: l hinder ve.r~ c:.e bh:kkaL:es , ,,·a?.rcl c ... ·r e E. n cl aadwt> rke 

:::..:jke Yer~rat:in ::_- in het 2~-t .: ...;mpr çL-ramma is ae.n Ge bra cb ,; . 

:-=r afslui -:in t.: van d e: bl : k 1-:a(:e vind t e r é en d e r.: cr.s ,;ra tieve <. p

~ : c~t ;laa l;S naa r het Urn~ terre in . 

I .:: t ·:.: c !:, t is c e c rt:aniseE:rè. d c ... r z vve E:: l mc t.·e lijk mensen ~e leLenheiG.. 

"te <.. t;;-ven ui tinl· te ::.:even aan hun pre t G st "te L·en l!.e ul tracentri 

f~~ e-fabriek in Almelo . 

T•; demcnstratieve t c cht start c m 13 . 15 uur -vanaf het :·centraal 

· s : ati0n in Almelc . 

I-e r cutc l c : pt ve.naf het stati ::m links , :2 . Gorterstr ., Brui:str., 

'b ·: dtlens-:r ., Gro t é str ., (bue f'iarkt , Hufstr ., Hanzelaan , Ganzen

ë..: ~ rstr . R'J.l'lstr ., :Serkelstr. , Bornsestr ., r.ae.r de t ..:- t· i:.an ~·spc crten . 

:=.::.: it.t:!Er t c c- c·anrshek wc rc!t de b l ekkade CPt eheven en sluiten clt: 

":! 2. : kkeerd ers zich bij d E:: tl e mcnstranten aan . ( -:12 be :_·inr.en bij hek 5 
d e. ~-!' v: c. r -:::er. d E: nensen Yan h e k 6 cp r_·e haald , viA. hek J. t:·aa.n we naar 

tek 2 e~ 3, waar op du r arkeErplaats Qe alc emene afsluitin( 

r;.::..e.a ts vinè ~ . Daar wc.rden <- .: k cle mensen van hek 1 cp*- ·ehaal d) • 

C; de parkeerplaats vindt de manifeste-tie , waar waarschijnlijk 

- :Prol c c ~· 
- .Jrukv;e rk 
~:ijme~~a stadsc ueri1 l a 

Ds.a.m.aast zullen er Apreke rf' cm Rpre~ksters aanwezic· zijn van : 

- Ste- p de l; - bc:n 

- ienanè ~it Dui:sland 

.1~ -?- aflG L·p iA er c elei.:enheid cm bij het t entenka:np te e t en en 

1:~ l':.Iisteren naar de c-roE: ren, d i e bi j de manifestatie niet 

.hebben c'espe t: l d . ' s Avonds is een swincend fee st l~~!l 

)>' 


	gemeente almelo (1) copy
	gemeente almelo (2)
	gemeente almelo (3) copy

