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Motie Stop intimidatie abortuskliniek 

 

Constaterende dat: 
- Het recht op keuzevrijheid van de vrouw onmisbaar is voor onze democratische rechtsstaat; 

Zwangere vrouwen die abortuskliniek Het Vrelinghuis in Utrecht bezoeken persoonlijk worden 

aangesproken door demonstranten bij de in- en uitgang van de parkeerplaats van de kliniek 

De minister van VWS heeft aangegeven dat er bufferzones mogen komen voor demonstranten 

bij abortusklinieken en gemeenten te willen ondersteunen indien nodig; 

- De Minister van VWS in een brief aan de Tweede Kamer stelt dat gemeenten aangeven dat zij 

over genoeg bevoegdheden beschikken om de dennonstraties in goede banen te leiden en geen 

ondersteuning van de Rijksoverheid nodig hebben; 

De burgenneester van Utrecht heeft aangegeven binnen de bestaande Wom geen mogelijkheden 

te zien om een bufferzone bij Het Vrelinghuis in te stellen; 

Op dit moment bij Het Vrelinghuis niet of nauwelijks gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid 

om meldingen te doen. 

Overwegende dat: 
- Vrouwen die in contact komen met de anti-abortusdemonstranten zich ge'intimideerd kunnen 

voelen terwijI deze vrouwen zich op dat moment in een kwetsbare situatie bevinden; 

Vrouwen ongestoord en veilig de ingang van Het Vrelinghuis moeten kunnen bereiken; 

Een bufferzone daartoe kan bijdragen, omdat anti-abortusdemonstranten op afstand worden 

gehouden; 

- In sommige gemeenten op dit moment wel en in andere, waaronder Utrecht, niet een 

bufferzone kan worden ingesteld, afhankelijk van de plaatselijke situatie; 

- De drempel om melding te nnaken van een ontoelaatbare situatie voor personen die Het 

Vrelinghuis bezoeken en demonstranten als hoog ervaren kan worden; 

Spreekt uit: 

Dat het zelfbeschikkingsrecht van een vrouw, zoals vastgelegd in de Nederlandse 

abortuswetgeving, een verworvenheid is en dat intimidatie van vrouwen voor Het Vrelinghuis 

verwerpelijk is 

Draagt het college op: 
Alle mogelijkheden binnen de Worn om intimidatie aan te pakken te benutten, bijvoorbeeld met 

een bufferzone, om de rechten en veiligheid van bezoekers van Het Vrelinghuis te waarborgen; 

Met Het Vrelinghuis te overleggen hoe de drempel tot melden kan worden verlaagd; 

Beargumenteerd aan te geven waarom elders wel een bufferzone werd ingesteld; 

Indien het college onvoldoende mogelijkheden ziet voor een bufferzone rond Het Vrelinghuis dit 

bij de ministers van VWS en BZK onder de aandacht te brengen en hen vragen met voorstellen te 

komen om intimidatie te kunnen aanpakken zonder het demonstratierecht aan te tasten; 

Over bovenstaande terug te koppelen aan de raad. 
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