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Contactpersoon : Frederieke Schilling 
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Onderwerp: Schriftelijke vragen art. 44 Rvo over Bufferzone abortuskliniek Arnhem 

 

 

Geachte voorzitter en leden, 

 

De raadsleden mevrouw Dolsma en mevrouw Navis van de fractie GroenLinks hebben ons bij brief, 

ingekomen 26 augustus 2020, schriftelijk vragen gesteld op grond van artikel 44 van het Reglement van 

Orde voor de Politieke Avond van de gemeente Arnhem 2018 over Bufferzone abortuskliniek Arnhem. 

De vragen zijn als bijlage toegevoegd aan deze brief. 

 

Ter beantwoording van deze vragen delen wij u het volgende mee. 

 

1. Gaat de gemeente optreden wanneer de bezoekers van een abortuskliniek door betogers 

worden aangesproken? Zo ja, hoe wordt er dan opgetreden en welke regels worden hierbij 

gehanteerd?  

Ja.  

De burgemeester heeft meteen na de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland waar u aan 

refereert, besloten dat er niet meer pal voor de abortuskliniek betoogd mag worden. De situatie 

in de betreffende gemeente is vergelijkbaar met de situatie in Arnhem. 

Indien er toch gedemonstreerd wordt op deze locatie, dan zal de demonstratie op last van de 

burgemeester of de voorzitter van de veiligheidsregio beëindigd worden.   
 

  

2. Is het college van plan om een bufferzone in Arnhem in te stellen? Zo ja, welke regels worden 

hierbij gehanteerd en hoe wordt dit gehandhaafd?  

Ja, de burgemeester heeft, zoals bij vraag 1 al is aangegeven, besloten dat er niet meer pal voor 

de abortuskliniek betoogd mag worden. De stichting die enkele weken geleden een melding 

heeft gedaan voor een demonstratie is hierover geïnformeerd. Hierop heeft men aangegeven 

vooralsnog niet meer te komen betogen in de gemeente Arnhem.  
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3. Hoe gaat het college om met het toestaan van flyeren bij de abortuskliniek?  

Met de raadsbrief  'Geen vergunningsvrije promotiestandplaatsen rond abortusklinieken' 

informeren wij u over ons besluit om de paragraaf 'Promotiestandplaatsen' in het 'Beleid 

Standplaatsenvergunningen 2015' te wijzigen. Door dit besluit wordt het verboden om zonder 

vergunning een promotiestandplaats in te nemen binnen een straal van 500 meter van een 

kliniek. Wanneer er een standplaats ingenomen wordt zonder deze vergunning kan de gemeente 

handhavend optreden.   

  

 

 

Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, 

de secretaris,                                        de burgemeester, 

 

 

 

 

Bijlagen: 

 Brief met artikel 44 vragen 

 

 

 

 


