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Heerhugowaard, 20 november 2019
Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Informatie van de burgemeester over de intocht van Sinterklaas 2019 op het Stadsplein.
Inleiding
Op 23 november 2019 is de jaarlijkse intocht van Sinterklaas op het Stadsplein, in winkelcentrum
Middenwaard en op het Raadhuisplein.
Dit jaar heeft de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) aangekondigd een demonstratie te
gaan organiseren tijdens de intocht in Heerhugowaard. Zij hebben hiervoor, conform de eisen in
de Algemene plaatselijke verordening, op 13 november 2019 een kennisgeving gedaan.
Alvorens de kennisgeving is gedaan hebben zij, georganiseerd door Heerhugowaard kan het, op
vrijdagavond 1 november 2019 een informatiebijeenkomst in buurthuis De Zon gehouden.
Ik ben daarbij aanwezig geweest. Tijdens dit overleg werd mij duidelijk dat er geen overleg was
geweest met de stichting die de intocht organiseert. Vertegenwoordigers van Heerhugowaard
kan het gaven aan dat de stichting tot nu toe niet op hun verzoek om in gesprek te gaan had
gereageerd..
Tijdens de avond heb ik gemeld bereid te zijn om beide partijen uit te nodigen, om in mijn
aanwezigheid kennis met elkaar te maken en van gedachten te wisselen. Mijn uitnodiging betrof
twee (Heerhugowaardse) vertegenwoordigers van Heerhugowaard kan het en twee
(Heerhugowaardse) vertegenwoordigers van het intochtcomité. De Stichting Intocht Sint Nicolaas
heeft aangegeven niet in te willen gaan op deze uitnodiging. De actiegroep KOZP heeft kort
daarna de demonstatie aangemeld.
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Kernboodschap
Dat betekent, als er tussentijds niets verandert, dat er op zaterdag 23 november 2019 een
demonstratie zal plaatsvinden tijdens de intocht. Via de social media hebben diverse mensen
aangegeven dat zij tegen de demonstratie van KOZP in actie zullen komen. In een aantal
gevallen wordt in de berichten aangegeven geweld niet te zullen schuwen om de KOZP
demonstratie te verstoren.
In goed overleg met partners zoals politie en OM maar ook met de actiegroep KOZP bereidt de
gemeente zich voor op de demonstratie op de 23e. Doel daarbij is er voor te zorgen dat zowel de
intocht en de demonstratie ordelijk verlopen.
Consequenties
Zijn lastig vooraf in te schatten.
Communicatie
Daar wordt samen met de politie voor gezorgd..
Vervolg
N.V.T.
Bijlage(n)
n.v.t.

Hoogachtend,
de burgemeester van Heerhugowaard,

A.B. Blase,
burgemeester.

