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Bijgaand heb ik de eer u een afschrift
te doen toekomen van het door mij van de
hoofdcbmmissaris van politie alhier ontvangen
politiek en politieel rapport over de maand
juni 1971.

Hoogachtend,

de burgemeester van Groningen,

R 450 Gelieve in tiw antwoord datum en numtner vim deze brief te vermelden.



QEMEENTEPOLITIE GRONINGEN

No.- 922/71.

GEHEIM

OVERZICHT BETREFFENDE BEPAALDE POLITIEKE ACTIVIXEITEN IK BE
GEMEENTE ORONINOEN IN JUNI 1971.

Op 15 juni j»l. verd door de C.P.N.-fraotie der ge-

meenteraad en het afdellngabestuur van de C.P.N. te Groningen

een gecombineerde rergadering gehouden. fijdens daze bijeen-

komst klaagde de C.P.N.-vethouder er over dat er enorm reel

oritiek op hem afkvam.

Verder va» het hen opgerallen dat arabtenaren ran net Gemeen-

telijk UuisT*0tingsbureau en de Oemeentelijke Sooiale Dienst

hen tegenverken. Bit doen se, aldua Niemeijer, omdat ik lid

van de C.P.N. ben.

Boor h«» verden reeds enkele ambtenaren hierorer onderhou-
den.

In de toekomst zal hi*f meer oontrolerend optreden en degene,

die hem tegenverkty alleen omdat hij C.P.N.er is, op staande

roet ontalaan.
Verder drong H.M, Nieraeijer aan op meer aaaenwerking in

de raadafraotie.

Op 10 juni j.l. verd door de afdeling Groningen der C.P.N.

•en ledenTergadering gehouden. Tijdena d«ae 7ergaderingy die

door een 30 tal pervonen verd beeooht, verd het voord gevoerd
door een lid van het partijbeatuur, genaamd R0 Walraven. De«e

vaarsohuvde de aanvezigen zioh niet blind te staren op de poli»-
tieke auocessen, die in Oost-Qroningen zijn behaalde

Bit is nog maar het begin, aldus Valraren.

?erder gaf hij de aanveaigen het adries on te traohten
alle aanraardbare kraehten in de P.S.P.
C.P.N.

lid te maken ran de

1971.
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