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Oproep om voor de rechter te verschijnen
U wordt verdacht van het in deze dagvaarding genoemde feit. Daarom roept de officier van
justitie u op om voor de rechter te verschijnen.
De zitting wordt gehouden op de hieronder vermelde datum, tijd en plaats.

Datum

rijd

24 juni2022

uur
Plaats Kantonrechter
Simon de Vrieshof I te Haarlem
09:00

6.Cruquiuszaal

Bijzonderheden

Heeftuwagen?

Op de volgende pagina's staat een toelichting bij deze dagvaarding. Meer informatie vindt u in
de brochure 'U moet terecht staan'. Deze brochure kunt u aanvÍagen bij het Ministerie van
Iustitie, afdeling Servicevoorlichting, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag.
Heeft u vïagen over de tenlastelegging, dan kunt u contact opnemen met de officier van justitie.
Voor informatie over de procedure kunt u bellen met de griffie van de rechtbank. De adressen en
telefoonnummers staan achterin deze toelichting.
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Parketnummer b_22g7I4_ZO

Naam Blokhuizen, A.B.

Tenlastelegging
hij, op of omstreeks 14 december 20L9 te Schiphol niet heeft voldaan aan de door
de burgemeester gegeven opdracht de betoging terstond te beëindigen en uiteen
te gaan, immers heeft verdachte, nadat krachtens artikelen 2 juncto 5 Wet
openbare manifestaties onder meer de voorschriften en/of de aanwijzingen en/of

het verboden is gegeven dat:
- de demonstratie alleen buiten op het Jan Dullaartplein en/of voor het Sheraton
hotel was toegestaan en/of
- de demonstratie binnen in de publiekshal van Schiphol (Schiphol-Plaza) was
verboden enlof
- de aanwijzingen van aanwezige politiefunctionarissen van de Koninklijke
Marechaussee, Nationale Politie en buitengewone opsporingsfucntionarissen
terstond moesten worden opgevolgd
en nadat aan deze voorschriften en/of aanzijwingen en/of verboden geen gehoor
was gegeven en er krachtens artikel 7 sub b Wet openbare manifestaties de
opdracht was gegeven de betoging te beëindigen en uiteen te gaan, zich niet
verwijderd van die betoging en/of de locatie waarop deze werd gehouden;
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