Van: Andre Wiering
Datum: 28 januari 2017 om 08:52
Onderwerp: onaanvaardbaar gedrag van u op de openbare weg
Aan: xxx@atlascollege.nl
Verachte heer xxx,
Van mijn zoon hoorde ik gisteren dat u naar hem toegelopen bent terwijl hij
vreedzaam aan het folderen was voor het Comité Schoolkeuze Hoorn. Mijn zoon
bracht geen enkele verstoring van de openbare orde te weeg, en dit maal stond hij
zelfs op grote afstand van de ingang van het Copernicus. U heeft opdracht gegeven
aan mijn zoon om te stoppen met folderen, want anders dan zou u de politie op gaan
bellen. Bij deze wil ik u attent maken op de APV van de gemeente Hoorn waarin is
geregeld, net als in bijna alle andere APV's in Nederland, dat flyeren/ folderen/
reclame maken op de openbare weg vrij is toegestaan. Hier is, in tegenstelling tot
wat de politie donderdagavond glashard beweerde, géén vergunning voor nodig. Als
er een vergunning voor nodig zou zijn geweest, dan zou ik die vergunning wel
aangevraagd hebben en gekregen hebben, maar een vergunning is niet nodig. Een
eventueel gemeentelijk verbod op vreedzaam flyeren/ folderen/ reclame maken zou
overigens ook in strijd zijn met de landelijke en Europese wetgeving, en zo'n
theoretisch verbod zou dan ook ongeldig zijn.
Uiteraard was uw opdracht en bijbehorend dreigement in de richting van mijn zoon te
triest voor woorden. Met uw (en mevrouw xxx's) smerige leugens en ziekelijke
aanrandingsfantasieën en bijbehorende dossiervervalsing heeft u een groot deel van
de jeugd van mijn zoon verwoest en u heeft gezorgd voor een vol jaar
studievertraging op het VWO. Denkt u niet dat u inmiddels voor voldoende ellende
gezorgd heeft in het leven mijn zoon en zijn ouders? Moet u ook nog aan de politie
gaan vragen om mijn zoon, als vreedzame folderaar, te gaan arresteren???? Wat
gaat er in uw hoofd om als u tot zo'n actie over gaat???? Uw gedrag op de openbare
weg is onaanvaardbaar, alsmede uw telefoontjes naar de politie terwijl wij vreedzaam
en zelfs op grote afstand staan te folderen.
Ter uwer informatie: ik heb vrijdag lang aan de telefoon gezeten en gesproken met
diverse medewerkers van de politie en van de gemeente Hoorn. Mijn zoon en ik
hebben beide een officiële schriftelijke klacht ingediend bij de politie over het
onaanvaardbare gedrag van één van de agenten donderdagavond, een agent die
kennelijk niet eens op de hoogte was van het feit dat je in Nederland zonder
vergunning mag flyeren, folderen, reclame maken op de openbare weg. Voor de
democratie in Nederland hopen we dat betrokken agent een stevige duw krijgt en
voorlopig zijn verstand zal gebruiken voordat hij opnieuw vreedzame burgers op de
openbare weg gaat bedreigen. De politie heeft zelf inmiddels aangegeven fout bezig
te zijn geweest en heeft toegegeven dat ik helemaal geen vergunning nodig had.
Verder heb ik voor alle zekerheid de folder strikt neutraal gemaakt. Een folder hoeft
helemaal niet neutraal te zijn en mag best stevige stellingen bevatten (met de oude
folder was dan ook weinig mis), maar om ieder risico uit te sluiten hebben we de
folder strikt neutraal gemaakt en daarna toegezonden naar zowel de gemeente als
ook naar de politie en naar het college van bestuur van het Atlascollege, en later in
de middag ook naar de burgemeester persoonlijk ter informatie. Dat laatste omdat mij

ter ore gekomen was dat de burgemeester zijn eigen, door de gemeenteraad
goedgekeurde, APV zou negeren. Die bevoegdheid heeft de burgemeester natuurlijk
helemaal niet. Dat weet hij zelf ook. De gemeente Hoorn heeft contact opgenomen
met de politie in Hoorn om aan te geven dat er géén vergunning nodig is voor
folderen/ flyeren/ reclame maken. De politie heeft weer contact opgenomen met mij
en aangegeven dat men op kantoor niet kan voorkomen dat vrijdagavond misschien
opnieuw een politie-auto wordt gestuurd naar aanleiding van telefoontjes vanaf het
Copernicus, maar dat het in ieder geval is toegestaan om gewoon de desbetreffende
folder uit te delen. Ik heb richting de politie aangegeven dat we, voor alle zekerheid,
ook nog op zeer ruime afstand van de ingang van het Copernicus zouden gaan
staan, hoewel vlak voor de ingang natuurlijk ook gewoon de openbare weg is. Mocht
een agent toch vinden dat de openbare orde in gevaar zou komen vanwege de
onschuldige folders, dan moest ik eisen dat ze contact op zouden nemen met de
wachtcommandant om de desbetreffende agent(en) tot de orde te roepen. Ook een
agent wordt geacht de wet te kennen.
Wij van Comité Schoolkeuze Hoorn zullen de komende jaren gewoon doorgaan met
het onder de aandacht blijven brengen van in ieder geval de casus Mark, en ook alle
andere eventuele ervaringen van andere leerlingen, net zolang tot alle problemen op
het Atlascollege zijn opgelost. U kunt doorgaan met uw superieuren en zelfs de
burgemeester voor te liegen, maar uiteindelijk zal u niet in staat zijn de ziekelijke
aanrandingsfantasieën van mevrouw xxx (waar u getuige de geluidsopname volop in
mee ging, en met een totaal onschuldig jongetje als slachtoffer), en het door u
geschreven valse gespreksverslag, weg te moffelen.
Met gepaste minachting,
André Wiering

