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Van:

Verzonden: vrijdag 9 april 2010 8:38

Aan:

CC:

Onderwerp: FW: Info

Ter info
SB, vzke in te laten komen

IN: 1 3 APR 2010

DOSSIER NR.:

From:1
Sent: vrijdag_9aprij^2010
To
Subject Info

Goedemorgen,

Hierbij de reeds gevonden publicaties op internet over de actie van gisteren. Mijns inziens zijn er
slechts een handje vol betogers van Voorpost aanwezig geweest.

Hierbij de link van RTV Utrecht graag aandacht voor het interview das
(film), http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/235054

Reacties op het forum van stormfront aangaande de demonstratie van Voorpost in Veenendaal
http://vyrvywJstormfront.org/forurn/showthread,php?t=69777Q
Van www.binnenlandsbestuur.nl

Nationalisten gaan patrouilleren in Veenendaal

[x] De nationalistische actiegroep
Voorpost zegt in een brief j n de
media te gaan patrouilleren jn
Veenendaal. In de brief staat dat
Voorpost de lakse...

09.04.10-1 reactie

De nationalistische actiegroep Voorpost zegt in een briefin de media te gaan patrouilleren in Veenendaal. In de brief staat

dat Voorpost de lakse houding van de politiek rond dejongerenproblemen zat is en wil met de patrouilles de burgers ssn

hart onder de riem steken.

Terroriseren

De acties van Voorpost volgen op al veel langer spelende problemen in Veenendaal. Marokkaanse jongeren terroriseren
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het centrum en andere wijken van de Utrechse stad. Zo werd een jongen in elkaar geslagen en ontkleedt op de rails

gelegd.

Demonstratie

'Wij hebben het bericht dat Voorpost naar de media heeft gestuurd ook gezien, maar zelf hebben wij die niet ontvangen',

zegt woordvoerder Krijn Weeda van de gemeente Veenendaal: 'We zijn er dus van op de hoogte maar gaan er niet over

speculeren wat dat patrouilleren inhoudt. Wel hebben ze voor vanavond een aanvraag ingediend voor een demonstratie

met 10 man. En dat is gewoon vrijheid van demonstratie en dus geen probleem.'

Patrouilleren

In het persbericht schrijft Voorpost dat ze de wijken in gaan trekken om onder andere de opzet van buurtcomités te

stimuleren en informatieve actie te ondernemen. Daarnaast eist Voorpost 'een nul tolerantiebeleid bij overlastgevende

jongeren' en 'onmiddellijk structureel meer politie-inzet'. Ook willen ze 's avonds en 's nachts gaan patrouilleren in 'de

belegerde wijken' nu de politiek toestaat dat 'de Marokkanen' dat ook doen.

Van http://www.veenendaalsekrant.nl
Dit is het persbericht (zie www.voorpost.org persberichten)

Voorpost gaat actievoeren in Veenendaal voor meer veiligheid
woensdag 7 april 2010 13:45

VEENENDAAL - Actiegroep Voorpost gaat actie voeren in Veenendaal voor meer veiligheid en
tegen de overlast van Marokkaanse jongeren. Voorpost is de lakse houding van de politiek zat, laat
het in een persbericht weten. De aftrap van de 'langlopende campagne' start donderdag bij aanvang
van de gemeenteraadsvergadering.

„De gemeente Veenendaal wordt al enige tijd geteisterd door 'jongeren' geweld", schrijft Voorpost.
„Burgemeester Elzenga heeft jarenlang de problemen onder de mat geschoven en ze betiteld als
incidenten. Deze problemen zijn echter geen incidenten, maar een structureel probleem voor de
Nederlanders in Veenendaal. De hardere bewoordingen de laatste tijd van de burgemeester komen
ons inziens jaren te laat."

'Topje van ijsberg'
„De problemen die de laatste tijd de media hebben gehaald zijn slechts het topje van de ijsberg", gaat
het bericht verder. „Voorpost accepteert de avondklok niet die is voorgesteld door de burgemeester.
Voorpost zal de komende tijd regelmatig op verschillende tijden, ook 's avonds en 's nachts, de straat
op gaan in de belegerde wijken van Veenendaal om de burgers een hart onder de riem te steken en
hun te laten merken dat ze er niet alleen voor staan. Nu de politiek toestaat dat de Marokkanen 's
nachts gaan patrouilleren in de wijken zullen burgers helemaal niet meer de straat op durven 's
avonds. Voorpost is op straat als de politiek verzaakt."

Vooipost eist een onmiddellijke inzet van extra politie. „En dan niet met de paar agenten zoals nu in
het weekeinde, maar Vooipost eist structureel meer agenten op straat. Vooipost eist een nul
tolerantiebeleid bij overlastgevende jongeren. Voorpost eist een burgemeester die het opneemt voor
de hele bevolking."

Burgercomités
De campagne van Vooipost start donderdag voor het begin van de gemeenteraadsvergadering. „Met
onze duidelijke boodschap: 'Hand in hand terug naar eigen land.' Daarna zullen wij de wijken in gaan

9-4-2010



Page 3 of 4

trekken rondom de probleemgebieden om burgers een echt platform te bieden om de problemen aan
te pakken. Zo zullen wij onder andere de opzet van burgercomités stimuleren. Dit zal het begin zijn
van onze campagne in deze gemeente, te beginnen met een aantal informatieve acties."
Van http://www.gelderlander.nl.

Nationalisten demonstreren in Veenendaal
donderdag 08 april 2010 | 23:04 | Laatst bijgewerkt op: donderdag 08 april 2010 | 23:58

Tekstgrgotte l l l

[x [ Leden van Voorpost bij het gemeentehuis van
Veenendaal met een spandoek waarop de tekst
?Hand in hand terug naar eigen land?, foto Peter Kuhl

Leden van Voorpost bij het gemeentehuis van Veenendaal met een spandoek waarop de tekst ?Hand in hand terug naar eigen
land?, foto Peter Kuhl

VEENENDAAL - Een tiental leden van de nationalistische beweging Voorpost demonstreerde donderdagavond bij het
gemeentehuis in Veenendaal. Zij wilden opkomen voor de 'bedreigde Nederlanders'. Een groeiende groep Marokkaanse
jongeren sloeg de actie gade, maar bleef rustig.

Na hun actie bij het gemeentehuis gingen de mannen van Voorpost in Veenendaal posters plakken, onder meer in de fietstunnel bij de
Kanaalweg.

In De Gelderlander van vrijdag 9 april: Marokkanen stelen show bij actie van nationalisten

Van http://www.vooroost.org
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|"x] Klik hier om de foto j n zijn
origineel formaat weer te geven.

Nieuws

Voorpost voert actie in Veenendaal tegen straatterreur

08 april 2010

Voor het gemeentehuis van Veenendaal heeft Voorpost geprotesteerd
tegen de straatterreur van 'jongeren', in de praktijk veelal Marokkaanse
jongeren. Veenendaal wordt al enige jaren geteisterd door straattereur
welke stelselmatig door de politiek wordt genegeerd, dan wel afgedaan
als incidenten. Voorpost is deze lakse houding zat.

Voor Voorpost reden om voor de aanvang van de gemeenteraad post te
vatten voor de ingang voor het gemeentehuis met een spandoek dat
niets aan de verbeelding overliet: 'hand in hand terug naar eigen land'._
Voorpost wil een uitzetting van criminele vreemdelingen en een harde
aanpak van de criminaliteit in het algemeen. Het protest voor het gemeentehuis is rustig verlopen.

Nadien zijn enkele groepen Voorposters de wijken ingetrokken om folders te verspreiden. Wij roepen
mensen op om niet alleen een maal in de vier jaar te gaan stemmen, maar ook zelf jn actie te komen
tegen overlast en politieke desinteresse. Voorpost trekt de komende tijd vaker de wijken van Veenendaal
jn om burgers te informeren en te helpen met het opzetten van buurtcomite's.

Zie ook het persbericht van 7 maart 2010.

Groet
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