
 

 

 
 

 
 
 

 
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
Coolsingel 40 
3011 AD Rotterdam 
 
Betreft: Actualiteit politieoptreden woonopstand 
 
Rotterdam, 17 oktober 2021  
 
Geachte voorzitter, 
 
Vandaag, 17 oktober 2021, vond de Woonopstand plaats. Een vreedzame demonstratie waar 
duizenden Rotterdammers bij aanwezig waren om aandacht te vragen voor het enorme tekort aan 
betaalbare woonruimte in onze stad en in ons land. GroenLinks was met o.a. Rotterdamse 
raadsleden en veel vrijwilligers aanwezig bij de demonstratie. Tot onze ontzetting en ongeloof is er 
tijdens de demonstratie hard ingegrepen door de politie. De vele aanwezigen die wij hebben 
gesproken, begrijpen niets van dit hardhandige optreden. Op veel Rotterdammers kwam deze 
actie over als excessief en onnodig. De foto’s en videobeelden van het politieoptreden roepen veel 
vragen op over de noodzaak om (op deze manier) op te treden. Daarom willen wij tijdens de 
actualiteitenraad van 4 november 2021 in debat met de burgemeester om meer duidelijkheid te 
krijgen over in ieder geval de volgende vragen: 
 
1. Wat is er tijdens de demonstratie gebeurt dat dit politieoptreden nodig was? 
2. Op welke manier is er geprobeerd om mogelijk problemen vreedzaam op te lossen of om de 

situatie te de-escaleren? 
3. Is burgemeester het met ons eens dat het politieoptreden hardhandig en onnodig was? Zo nee, 

waarom niet? 
4. Waarom heeft de politie ervoor gekozen om preventief een groot deel van de vreedzame 

actievoerders te arresteren? 
5. Is de burgemeester ermee bekend dat meerdere demonstranten en omstanders verwondingen 

(o.a. het hoofd) hebben opgelopen door het handelen van de politie? Betreurt de politie de 
gang van zaken? Zo nee, waarom niet? 

6. Is de burgemeester ervan op de hoogte dat de politie verhinderde dat enkele gewonde 
demonstranten naar de EBHO-stewards konden? Is de burgemeester het met ons eens dat dit 
onwenselijk is? 

 
Met vriendelijke groet,  
 

 
 
 

Stephan Leewis   Aart van Zevenbergen  Ercan Büyükçiftçi  Ellen Verkoelen  
GroenLinks       SP     Nida             50Plus    
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