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Geachte Raad,
Eind vorige week heeft de politie de burgemeester geïnformeerd over het feit dat van 1 tot met 4
augustus op het terrein van Huize Ivicke (Rust en Vreugdlaan 2) het No Border Camp 2019
plaatsvindt. In deze informatiebrief leest u hoe wij ons met de politie voorbereid hebben op deze
bijeenkomst, zodat deze ordelijk en veilig kan verlopen voor inwoners, bezoekers en omwonenden.
Hiermee beantwoorden wij gelijk de schriftelijke vragen ex artikel 37 RvO van het raadslid B.
Hagen van 26 juli 2019 en de reactie per mail van het commissielid J. van Rossum.
No Border Camp
Het No-Border network ontstond naar aanleiding van de top van Europese regeringsleiders op 15
en 16 oktober 1999 in Tampere (Finland) over de implementatie van het verdrag van Amsterdam
en de ontwikkeling van een gemeenschappelijke migratie- en asielbeleid van de EU. De eerste NoBorder bijeenkomst vond plaats in 1999 in Amsterdam en was bedoeld om groeperingen uit zowel
Europa als daarbuiten een platform te bieden om acties te coördineren en informatie uit te wisselen
over migratie-aangelegenheden. De meest recente No Border Camp in Nederland vond plaats in
2013 in Rotterdam. De inhoud van het No Border Camp betreffen volgens de organisatie
workshops, ontmoetingen en acties op buitenparlementaire en antiautoritaire basis.
Procesverloop
Wij staan vanaf het moment dat het kamp bekend werd in nauw contact met onze
veiligheidspartners. Tot nu toe is onduidelijk hoe groot de activiteit zou zijn, aangezien de
gemeente geen formele aanvraag of melding heeft ontvangen. Een andere mogelijkheid is dat de
activiteit aangemeld zou worden als een manifestatie. Gezien de onduidelijkheid is de activiteit
opgepakt als een activiteit met een meldingsplicht waaraan de voorwaarden van een evenementen
worden verbonden. Politie en gemeente hebben deze week meermaals contact gehad met de
organisatie, de bewoners en de eigenaar van Huize Ivicke. De eigenaar heeft bij de rechtbank een
voorlopige voorziening aangevraagd met betrekking tot een verzoek tot handhaving. De advocaat
namens de organisatoren heeft zich vandaag in de zaak gevoegd en geeft aan dat het gaat om een
manifestatie (op basis van artikel 8 van de Wet Openbare Manifestatie).
Veiligheidsmaatregelen
Om het kamp ordelijk en veilig te laten verlopen zijn duidelijke kaders gesteld waaraan de
organisatie zich moet houden om de bijeenkomst te kunnen laten plaatsvinden. Het gaat onder
andere om regels inzake brandveiligheid, verkeersveiligheid, gebouwveiligheid, bereikbaarheid van
hulpdiensten, (geluids)overlast, openbare orde en communicatie met de omwonenden. De
organisatoren hebben expliciet laten weten dat er geen activiteiten zullen plaatsvinden in de

woning, maar enkel op het buitenterrein. De organisatie is verantwoordelijk voor een veilig en
ordelijk verloop van het kamp. Tot en met zondag 4 augustus vinden er
(on)aangekondigde controles plaats en daarmee houden we de vinger aan de pols.
De zitting bij de rechtbank is vanochtend. Wij zullen u verder informeren indien zich ontwikkelingen
voordoen die dat noodzakelijk of wenselijk maken.
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