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1. Incidenten
1.1 Spanningen Molukse jongeren in Assen
Op vrijdag 7 mei 2010 vond in het centrum te Assen een confrontatie pleats tussen een aantal
Irakese en Molukse jongeren. Hierbij werden twee Molukse jongens en een jongen van
Nederlands/Antilliaanse afkomst door een drietal Irakese jongeren met scherpe voorwerpen
gestoken. De siachtoffers moesten voor behandeling naar het ziekenhuis. Al langere tijd zijn er in
Assen spanningen tussen jongeren van Molukse afkomst en andere jonge allochtonen.Een
nieuwe confrontaite is niet uit te sluiten. Mogelijk dat beide groepen hulp krijgen van
medestanders uit den lande. De regiopolitie Drenthe verzoekt informatie over reisbewegingen
van deze groepen naar Assen via de NIK/RIK lijn in te zenden.
-201

1.2 Dood jihadisten
in Waziristan is
Vorige week is bekend geworden dat eind april de Duitse jihadist
gedood door Pakistaanse militairen.aMes meermalen to zien geweest in online video's
waarin hij oproept tot de jihad. Hij werd gezocht door de Duitse autoriteiten vanwege
lidmaatschap van de terroristische orc anisatie Islamic Jihad Union. Volgens nog onbevestigde
omgekomengezat de Nederlandse
berichten is in Pakistan ook
nationaliteit maar is geboren en opgegroeid in Berlijn. Hij zou in 2009 naar Pakistan zijn gereisd.

20.Dreigingsinschattingen en -meldingen
Inschatting
Inschatting

Veteranendag 2010

2. Evenementen
13 mei tot en met 26 iuni 2010
12-05-2010
13-05-2010

16-05-2010

13-05-2010
!midi
14-05-2010

15-05-2010
17-05-2010

18-05-2010

Demonstratie door Koerden bij de Iraanse
ambassade in Den Haag

Haaglanden

Acties tegen circus Humberto door Respect voor
Dieren (RvD) in Emmen

KLPD

Demonstratie bij de Iraanse ambassade in Den
Haag
Landelijke picketline / flyeractie bij Adecco en
Randstad tegen uitzetcentra voor
uitgeprocedeerde asielzoekers (zie 3.1)
Demonstratie voor het verbeteren van de
leefomstandigheden van orka Lolita, op de Dam in
Amsterdam
Plenaire behandeling van het wetsvoorstel 'Kraken
en leegstand', in de Eerste Kamer in Den Haag

Haaglanden
KLPD

KLPD
KLPD

Studentenacties tegen bezuinigingen in het
onderwijs, Museumplein in Amsterdam

KLPD

Anarchistische Pinksterlanddagen in Appelscha
(zie 3.2)

Friesland

22-05-2010

Fusion of Dance, muziekfestival, in Zwolle

Usselland

24-05-2010

Harley Davidson dag in Apeldoorn

KLPD

25-05-2010

Stemming over het wetsvoorstel 'Kraken en
leegstand', in de Eerste Kamer in Den Haag

KLPD

21-05-2010
21-05-2010

24-05-2010
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Pinkpop in Landgraaf

KLPD

29-05-2010

Uitreiking van de Four Freedom Awards in
Middelburg (zie 5.5)

Zeeland

30-05-2010

Manifestatie van Nederland Bekent Kleur (NBK)
tegen racisme op de Dam in Amsterdam

KLPD
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12-06-2010
26-06-2010

16-06-2010

The Third International Square Kilometre Array
Forum in Assen en Exloo (zie 5.6)
Demonstratie van de Nederlandse Volks-Unie
(NVU) tegen de EU op een nog onbekende plaats
(zie 5.3)
Veteraqendag 2010 in Den Haag (zie 5.7)
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Haaglanden

Ir
26-06-2010
dc
uit
;c1(
vi
de
e
de
311
na
1)

V

d
let
tat
Vf

eh
ra
d

]v
n1
d.
he
e

,1

Drenthe

3.1 Acties tegen asiel detentiecentra
Vrijdag 14 mei vindt een landelijke picketline / flyeractie plaats bij vestigingen van Adecco en
Randstad. De deelnemers demonstreren tegen het werveritloor deze bedrijven van bewakers
voor detentiecentra voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Op het internet staat vermeld dat een
actie gepland staat bij de Randstad vestiging aan de Admiraal de Ruyterweg in Amsterdam. Tot
op heden zijn uitgevoerde picketlines en flyeracties rustig verlopen.
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TT-races in Assen (zie 5.2) .

last(

3.2 Anarchistische Pinksterlanddagen in Appelscha
De jaarlijkse Anarchistische Pinksterlanddagen worden van 21 mei tot en met 24 mei weer
gehouden op het kampeerterrein "Tot Vrijheidsbezinning" in het Friese Appelscha. Volgens de
vooraankondiging op de site zullen diverse groepen zoals Respect voor Dieren, Anti Fascistische
Actie (AFA) en verzetsgroepen tegen vluchtelingendetentie aanwezig zijn. In Utrecht en Zwolle
hebben inmiddels de eerste bijeenkomsten plaatsgevonden van de landelijke
voorbereidingsgroep.
4. Afloopberichten
Deze week geen afloopberichten.
5. Informatief/Procedureel
5.1 Tweede Kamerverkiezingen 2010
Inmiddels is de zesde incidentele sitrap TKV 2010 uitgekomen. De incidentele sitrap TKV 2010 is
tot op heden elke keer op dinsdag uitgekomen. Omdat 9 juni nadert, campagnes starten,
kandidaten worden voorgesteld en persconferenties worden gehouden, zal dit meer informatie
genereren. Daarom zullen ook op andere dagen incidentele sitraps TKV 2010 uitkomen zodat
informatie snel kan worden uitgewisseld en betrokkenen hierop adequaat kunnen reageren.
5.2 TT-races in Assen
Op zaterdag 26 juni worden in Assen de TT-races gehouden. De week voorafgaand aan dit
evenement worden diverse activiteiten in Assen georganiseerd. Inmiddels is een SGBO opgeStart.
In verband met de voorbereidingen verzoekt de regiopolitie Drenthe informatie over:
Personen en/of groeperingen die naar de TT in Assen zullen komen om criminele activiteiten to
plegen zoals diefstal van motoren/auto's, zakkenrollerij, illegaal gokken, fraude en verstoring van
de openbare orde. I nformatie van RID en/of CIE graag terugkoppelen via de daarvoor bestemde
lijnen.
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5.3 NVU demonstratie
Op het Internet maakt de Nederlandse Volks-Unie (NVU) bekend op zaterdag 12 juni 2010 te
gaan demonstreren tegen de EU. Met name gaat men actievoeren tegen de door hen genoemde
miljardensteun aan EU-fraudeurs en de EU-dictatuur uit Brussel. De actieplaats is nog onbekend.
lnformatie over deze demonstratie kunt u via de NIK/RIK lijn inzenden.
5.4 Rechtszaakallinin
en wordt beslist of zijn PIJ-maatregel al dan niet
Op 17 mei 2010 is de zitting tegen
wordt verlengd. Als de maatregel wordt verlengd, wijzigt er niets aan de huidige situatie. In het
z'n vroegst twee weken ná 17 mei in vrijheid worden gesteld.
andere geval zal
Dit is vlak voor de Tweede kamerverkiezingen.
n 2005 is hij
veroor ee d voor e vo r an en ebben van explosief materiaal en voor het bedreigen van de
politici Geert Wilders en Ayaan Hirsi Ali.
is beschikbaar en kan opgevraagd worden bij de dienst
Een informatierapport over
IPOL, Team Overzicht en Inzicht van de unit 00V.

araop

5.5 Uitreiking Four Freedom Awards
Op 29 mei 2010 vindt de uitreiking van de Four Freedom Awards plaats te Middelburg. De
awards voor de vier vrijheden worden sinds 1952 uitgereikt. De uitreiking vond tot 1982 plaats in
New York, maar sinds de viering van de tweehonderd jaar diplomatieke betrekkingen tussen
Nederland en de Verenigde Staten in Middelburg. Vele Internationale en rationale
hoogwaardigheidsbekleders en leden van de koninklijke familie zullen aanwezig zijn. De
regiopolitie Zeeland heeft een SGBO opgestart.
de Operationele Informatiestrate ie `Uitreikinc Four Freedom Awards'
Op
melden. Deze informatie
aangemaakt. Alle politieregio's kunnen incideriten via het
wordt automatisch doorgemaild naar het RIK van de regio Zeeland.
5.6 The Third International Square Kilometre Array Forum (SKA)
Na Perth, Australie (2008) en Kaapstad (2009) vindt in Assen en Exloo (Drenthe) van 9 tot en
met 16 juni 2010 'The Third International Square Kilometre Array Forum' (SKA-forum) plaats. Dit
forum houdt zich bezig met radioastronomie. Het theme is: "a new golden age for radio
astronomy". In het Drentse Westerbork staat een groot aantal radiotelescopen en nabij Exloo is
men bezig met de aanleg van het zogenaamde LOFAR-project. Dit project omvat de installatie
van vele radiotelescopen, die tezamen een grote radiotelescoop vormen. Daarnaast worden
minstens 8 stations met antennes in Duitsland, Groot-Brittannie, Frankrijk en Zweden gebouwd,
die op het Nederlandse netwerk worden aangeslagen. Men denkt middels dit project verder het
heelal en het ontstaan daarvan te kunnen ontdekken. De opening van dit project zal op zaterdag
12 juni plaats vinden. De verwachting is dat vele Internationale wetenschappers, binnen- en
buitenlandse politici en belangrijke mensen uit het bedrijfsleven het forum zullen bezoeken.
De regiopolitie Drenthe vraagt informatie met betrekking tot het verstoren van de openbare orde
of bedreigingen tegen de deelnemers en bezoekers.
5.7 Veteranendag 2010
Op zaterdag 26 juni 2010 wordt in Den Haag de zesde Nederlandse Veteranendag gehouden.
Tijdens deze dag wordt stilgestaan bij de inzet van Nederlandse militairen in het verleden, maar
ook bij de activiteiten die nu in het kader van vredesoperaties in verschillende delen van de
wereld worden uitgevoerd. De Veteranendag is benoemd als evenement met een nationaal
® karakter. De NCTb/EBB heeft de dienst IPOL (belast met het centraal domein) verzocht om
samen met de regiopolitie Haaglanden (belast met het decentraal domein) een geintegreerde
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dreigingsinschatting op te maken. De regio's wordt verzocht informatie aan te leveren via de
Operationele Informatiestrategie 'Veteranendag 2010' op 11111111111.111.
5.8 Weekrapportage Overvallen Monitor Bovenregionale Middencriminaliteit (MBRM)
Cijfermatig overzicht week 19.
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Er zijn in de week van 6 mei tot en met 12 mei dertien overvallen via een vroegmeldingsformulier
binnengekomen en verwerkt in de database Van de Dienst IPOL. Dit is in vergelijking met vorige
week bijna de helft.
Regio Rotterdam-Rijnmond heeft deze week zes overvallen gehad.
De overvallen hebben in de voigende sectoren plaatsgevonden:

O Detailhandel
ta Transport
❑ Horeca
O Particulier
Diensberlening

3

De meeste overvallen hebben plaatsgevonden in de detailhandel. Afgelopen week zijn twee
woningen overvallen.
Deze week zijn er geen categorie 3-overvallen en bijzonderheden geweest.
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* : categoric 1
* : categoric 2
: categoric 3
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