Rechtbank ‘s-Hertogenbosch
T.a.v. sector bestuursrecht
Leeghwaterlaan 8
5223BA ‘s-Hertogenbosch
AANTEKENEN

Amsterdam, 27 september 2017

Uw referentie : Aanvraag kort geding
Onze referentie : 3400190
E-mail
: info@bondvanwetsovertreders.nl

Edelachtbare,
Bijgaand treft u ons een verzoekschrift met bijlagen met het verzoek een datum te bepalen voor een
kort geding.
Gaarne van u vernemend.
Vertrouwende erop u hiermee naar behoren te hebben bericht verblijf ik,
Hoogachtend,
Namens het bestuur
Uw dw,.

mr P.J. Vleeming
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1060 JA Amsterdam
W. www.bondvanwetsovertreders.nl

T. 020-362.79.77
Bank SNS Bank NV
F. 020-613.17.92
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De Bond van Wetsovertreders heeft vestigingen in Amsterdam, Groningen en Maastricht en is lid van IAD International
Inc.

Aan de edelachtbare heer/vrouwe voorzieningenrechter
t.a.v. sector bestuursrecht
Leeghwaterlaan 8
5223 BA ‘s-Hertogenbosch

Verzoek om een voorlopige voorziening.
Ondertegetekende:
De vereniging met beperkte aansprakelijkheid BOND VAN WETSOVERTREDERS (hierna:
BWO)te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar voorzitter mr P.J. Vleeming,
mede kantoorhoudende te (1064 SR) Amsterdam, (Postbus 67048, 1060 JA Amsterdam).
Dit verzoekschrift richt zich tegen de beslissing van de burgemeester van 26 september
2017, verzonden op 26 september 2017. Bij productie 1 voegt de BWO de omstreden
beslissing toe.
REDENEN VAN HET VERZOEK:
De BWO heeft op 13 September 2017 een verzoek ingediend om te mogen houden een
protestmanifestatie te Vught aan de Lunettenlaan 501. Het doel van de manifestatie is onze
leden in de Penitentiaire inrichting Vught met muziek (steelband) bij te staan met hun
acties binnen de inrichting omtrent het beleid van de directie. Het betreft enerzijds een
lawaaidemo en daarnaast ter voorkoming dat het personeel aan het werk gaat gedurende
een aantal uren.
De hulpstukken bestaan uit een trailer en truck en aan weerszijde 4 dranghekken.
De burgemeester heeft de manifestatie goedgekeurd maar een aantal beperkingen
opgelegd namelijk dat de afsluiting niet aan de voorzijde mag plaatsvinden. De
burgemeester heeft daarover contact gehad met de Dienst Justitiële inrichtingen te Den
Haag.

Allereerst vind de manifestatie plaats op de openbare weg (vóór de poort) De Dienst
Justitiële inrichtingen heeft daar niets over te zeggen, daar gaat de burgemeester over.
De dranghekken aan weerszijde van de truck met oplegger kunnen op iedere seconde
indien noodzakelijk open worden gesteld voor hulpdiensten indien nodig maar blijft voor
het personeel gesloten.

Eventueel is de BWO bereidwillig de truck te laten vervallen en daarvoor in de plaats te
zetten dranghekken.
SPOEDEISEND BELANG
De BWO heeft de protestmanifestatie gepland op 29 oktober wachten op een
bodemprocedure is geen optie nu die niet voor 29 oktober kan plaatsvinden althans de
uitspraak
MET CONCLUSIE
Het u edelachtbare bestuursrechter, als voorzieningenrechter, moge behagen de
beslissing, bij wege van voorlopige voorziening te herzien en de BWO toestemming te
geven de manifestatie vóór de poort van de penitentiaire inrichting, zijnde de openbare
weg.
Ondertekend op 27 september 2017

Mr P.J. Vleeming
Voorzitter

