van: Andre Wiering
aan: gemeente@hoorn.nl
datum:
27 jan. 2017 11:12
onderwerp: onjuiste informatie aanwezig op het politiebureau in Hoorn
Geachte medewerkers van de gemeente Hoorn, bureau Vergunningen en
Bouwtoezicht,
Gisteravond waren mijn zoon en ik folders aan het uitdelen op de openbare weg in
de buurt van de middelbare school Het Copernicus. Een politie-agent is vervolgens
gekomen en hij heeft ons weggestuurd omdat we de openbare orde in gevaar
zouden brengen (wat absoluut niet het geval was, we stonden vreedzaam te flyeren
om reclame te maken voor een website). We zouden geen vergunning hebben om te
flyeren. Mijn opmerking dat je in Hoorn (en andere plaatsen) helemaal geen
vergunning nodig hebt om te flyeren was aan dovemansoren gericht. We zijn
noodgedwongen vertrokken.
Onmiddellijk daarna heb ik gisteravond de politie in Hoorn opgebeld en geklaagd
over de handelswijze van de betrokken agent. De wachtcommandant had het er ook
over dat ik geen vergunning had van de gemeente Hoorn. Mijn opmerking dat ik
helemaal geen vergunning nodig in Hoorn was aandovemansoren gericht. Inmiddels
hebben zowel mijn zoon als ook ik ieder een officiële klacht ingediend bij de politie
over de handelswijze van de betrokken agent, maar de behandeling van deze klacht
kan nog weken of langer duren.
Ik heb daarom vanochtend contact opgenomen met de gemeente Hoorn, en de
gemeente Hoorn heeft nogmaals bevestigd dat ik géén vergunning nodig heb om
folders uit te delen. Uw medewerkster heeft mij geadviseerd een mail te sturen,
waarna u contact op kunt nemen met de politie in Hoorn (0900-8844) zodat u uit kunt
leggen aan de politie in Hoorn dat er voor folderen/ flyeren géén vergunning nodig is.
Omdat er op uw website ook een tekst staat over opruiendheid, heb ik de folder wat
aangepast zodat niemand er nog aanstoot aan kan nemen. Een folder hoeft naar
mijn mening niet neutraal te zijn, dus de oude versie was ook prima, maar om er
zeker van te zijn dat niemand bezwaar kan maken tegen de inhoud van de folder heb
ik de folder aangepast.
Ik wil u er aan herinneren wat op televisie te zien was: een grote groep met ISISvlaggen en hakenkruizen uitgeruste menigte die "dood aan de joden" riep werd
volledig met rust gelaten. Tuigvloggers in Zaandam die o.a. de politie aan het
uitschelden waren, werden met rust gelaten. Maar in Hoorn, op de openbare weg,
delen twee mensen folders uit indien men geïnteresseerd is in de folders, en we
worden weggestuurd omdat we geen vergunning zouden hebben. Het is wel heel erg
triest en krom geworden bij de politie.
Graag wil ik van u dat u vandaag met spoed contact op gaat nemen met de politie in
Hoorn om duidelijk te maken dat ook de politie geacht wordt de wet (de inhoud van
de APV van Hoorn) te kennen, en dat het niet de bedoeling is voor de politie om
absoluut vreedzame folderaars, die op geen enkele manier de openbare orde
verstoren, weg te sturen. Vanavond gaan wij opnieuw folderen (zie verbeterde folder

in bijlage) en we willen niet opnieuw geconfronteerd worden met een agent die niet
op de hoogte is van de APV van de gemeente Hoorn.
Ik dank u bij voorbaat hartelijk,
Mvg,
André Wiering

