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Onderwerp

Schriftelijke vragen van het lid Boomsma inzake incidenten bij de dodenherdenking
Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting door vragensteller:
Volgens berichtgeving in de Gaykrant (Pink Nieuw-West doet aangifte van vernieling
bloemstuk dodenherdenking, 8 mei 2019) zijn er daags na de herdenkingsceremonie
op 4 mei in Osdorp vernielingen aangericht bij de kransen. Hierbij is de krans van
de belangenorganisatie Pink Nieuw-West weggehaald en kapotgemaakt. De groep
vermoedt een doelgerichte actie en heeft aangifte gedaan.
Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van het CDA,
op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam,
de volgende schriftelijke vragen:
1. Heeft het college kennisgenomen van bovenstaand bericht? Wordt de zaak
onderzocht? Is het vernielen van kransen een overtreding of strafbaar?
2. Hoe worden kransen en bloemen bij de talloze monumenten in de stad
beschermd? Doen vrijwilligers dit of is handhaving hierbij betrokken?
Toelichting door vragensteller:
Tijdens de dodenherdenking bij het monument Elias-Verkuyl-Verkuyl aan de
Haarlemmerweg vond, in bijzijn van nabestaanden van de slachtoffers die herdacht
worden bij dat specifieke monument, onder andere een stille tocht plaats. Volgens
De Telegraaf (’Ook Allahoe akbar bij herdenking A’dam’, 9 mei) werd tijdens deze
stille tocht vanuit een auto door verschillende jongemannen ‘Allahoe akbar’ geroepen.
De aanwezigen schrokken en hebben getracht aangifte te doen. Alhoewel het
kenteken genoteerd was, kregen de organisatoren van de politie te horen dat er geen
strafrechtelijke grond voor aangifte zou zijn.
3. Is het college op de hoogte van dit incident? Kan het college een verklaring geven
waarom aangifte van dit incident niet mogelijk was? Zijn ordeverstoringen bij de
ceremonies rondom dodenherdenking verboden?
4. Volgens betrokkenen was er te weinig politie aanwezig en kon er mogelijk daarom
niet direct worden ingegrepen. Acht het college de inzet van politie als voldoende
in heel Amsterdam?
Toelichting door vragensteller:
De herdenking bij het monument de Phoenix aan de Kamperfoelieweg was dit jaar
wederom goed bezocht. Echter, anders dan in vorige jaren had de politie de weg dit
jaar niet afgezet. Organisatoren klaagden naderhand over het wegverkeer tijdens
de twee minuten stilte. Brommers en auto’s, soms met harde muziek, verstoorden
de stilte.
5. Waarom is besloten om de Kamperfoelieweg ter hoogte van de ceremonie dit jaar
niet af te zetten, anders dan in voorgaande jaren? Speelde dit ook bij andere
herdenkingen in de stad?

6. Evalueert het college en/of de driehoek de gang van zaken op 4 mei en op welke
manier wordt input vanuit de lokale 4 en 5 meicomités hierbij meegenomen?
7. Heeft het college signalen gekregen van andere onregelmatigheden bij lokale
dodenherdenkingsceremonies of op de dagen daarna? Informeert het college bij
de verschillende lokale 4 en 5 meicomités of er incidenten plaatsvonden, of
verbeteringen mogelijk zijn?
Het lid van de gemeenteraad,

D.T. Boomsma
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