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Betreft: Artikel 47 vragen PVV inzake politieoptreden jegens Angel-Side zondag 31 januari jl. 
 
 
Zoals u allen weet heeft een grote groep MVV-supporters (de Angel-Side), aangevuld met bezorgde 
inwoners van Maastricht, afgelopen dinsdag 26 januari een vreedzame tocht gelopen door de bin-
nenstad om een duidelijk en krachtig signaal af te geven aan relschoppers dat hun aanwezigheid niet 
op prijs wordt gesteld in onze prachtige stad. 
Dit naar aanleiding van ontvangen signalen dat relschoppers hun pijlen die avond op de binnenstad 
van Maastricht gericht zouden hebben. 
Dat de aanwezigheid van de Angel-Side en hun aanhangers dinsdagavond zijn vruchten heeft afge-
worpen blijkt uit het feit dat een groep aanwezige relschoppers eieren voor hun geld gekozen heb-
ben en met de staart tussen de benen zijn afgedropen zonder vernielingen aan te richten. 
Uit blijk van waardering heeft het basisteam Politie Maastricht op social media hun dank uitgespro-
ken richting deze groep, ondernemers haalden opgelucht adem en burgemeester Penn-te Strake liet 
in een interview weten dat ze ‘gewoon heel tevreden’ was hoe alles deze avond is verlopen. 
Lof en hulde alom! 
 
Na zondag opnieuw signalen van relschoppers te hebben opgevangen besloot de Angel-Side, in sa-
menspraak met de politie, om die avond nogmaals een vreedzame ronde te lopen door de binnen-
stad in een kleinere groep dan afgelopen dinsdag. 
Deze tocht eindigde voor deze groep na een kwartier lopen in deceptie, teleurstelling en verwarring. 
Na het persoonlijk horen van verklaringen van meerdere personen die deel uitmaakten van deze 
groep, het lezen van de politie-verklaring en de verklaring die de Angel-Side op social media heeft 
gedeeld (deze verklaring is als bijlage bijgevoegd) heeft onze fractie enkele prangende vragen aan de 
portefeuillehouder. 
 

1. De diverse verklaringen van de Angel-Side staan haaks op de verklaring van de politie. 
Heeft de politie Maastricht inderdaad zondagmiddag contact opgenomen met een lid/leden van de 
Angel-Side om enkele duidelijke Covid-gerelateerde afspraken te maken met de groep en groen licht 
gegeven voor deze tocht? 
Zo ja, waarom werd de groep onverwacht ingesloten en bij elkaar gedreven ondanks dat deze Covid-
maatregelen netjes werden opgevolgd? 
Zo nee, hoe verklaart u dan het gegeven dat dit wel beweerd wordt in de verklaring van de Angel-
Side op social media? 
 



 
2. Volgens een woordvoerder van de Angel-Side zijn er diverse contactmomenten geweest tus-
sen enkele kopstukken van de groep met de politie en ME voor aanvang van de tocht op de verza-
melplek bij het Herdenkingsplein en tijdens hun (zeer korte) tocht. 
Tijdens deze contactmomenten bleef de sfeer tussen alle partijen zeer gemoedelijk en vriendelijk en 
werd op geen enkel moment een waarschuwing/hint gegeven dat er regels overtreden werden. 
Hoe verklaart u, ondanks het feit dat alle maatregelen door de groep nageleefd werden, de inzet van 
maar liefst 20 politievoertuigen en 100 politieagenten terwijl op voorhand afspraken zijn gemaakt 
tussen de Angel-Side en de politie Maastricht? 
 
3. Volgens verklaringen van leden van de groep is gebleken dat het insluiten, fouilleren en be-
keuren een onverwachte beslissing is geweest van hogerhand. 
 
Zelfs politieagenten die dit bevel tot uitvoering moesten brengen waren verbaasd over deze, ook 
voor hun, plotselinge beslissing en voerden hun taak soms met het schaamrood op de kaken uit. 
Wie is verantwoordelijk voor het opdracht geven tot bevel van insluiting en verdere maatregelen te-
gen deze groep? 
Wat is de reden waarom aanwezige politieagenten tot aan de opdracht tot dit bevel in het ongewisse 
werden gelaten over deze last-minute actie? 
 
4. Bent u het met ons eens dat het bizarre verloop van deze avond erg schadelijk is voor het on-
derling vertrouwen tussen burgers, de gemeente Maastricht, en politie Maastricht? 
Zo nee, waarom niet? 
 
 
In afwachting van uw antwoord, 
 
namens de PVV Maastricht, 
 
René Betsch, fractievoorzitter 
Maud Winants, burgerlid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 


