Route is nog niet bekend

Pegida mag mars lopen door stad
teksten op spandoeken. Geen
opruiing. Daarover hebben we
goed met Pegida kunnen praten."

Pegida in februari op de Mariaplaats.
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UTRECHT
Bij eerdere demonstraties werden
tientallen leden van Antifa
opgepakt, omdat zij demonstraties
van Pegida verstoorden. Ook
Wagensveld werd een aantal keren
aangehouden, omdat hij zich niet
hield aan de verordeningen van de
gemeente.
YELLE TIELEMAN

De anti-islambeweging Pegida mag
morgen dan eindelijk haar zo
gewilde protestmars door de
binnenstad van Utrecht lopen.
Welke route de beweging van
voorman Edwin Wagensveld
neemt, wil Pegida uit
veiligheidsoverwegingen niet kwijt.
Wagensveld: ,,De route van de
mars houden we nog even voor
ons in verband met eventuele
tegendemonstraties. Pegida heeft
van de gemeente Utrecht geen
beperkingen opgelegd gekregen."
Volgens woordvoerder Anita van
Wijnbergen van de gemeente
Utrecht hebben Pegida, de
gemeente en de politie de
afgelopen dagen overleg gevoerd
over de te lopen route. De politie
zal hoogstwaarschijnlijk in groten
getale aanwezig zijn om de
veiligheid in acht te nemen.

Volgens Wagensveld komen er
enkele sprekers naar de
Mariaplaats, waar de demonstratie
begint. Wie dat zijn wil Wagensveld
nog niet zeggen. Eerdere
demonstraties van Pegida in
Utrecht liepen uit op rellen of
konden rekenen op weinig
belangstelling.
Vooralsnog is Wagensveld blij dat
zijn beweging een protestmars mag
lopen. Dat werd eerder tot zijn
grote woede door burgemeester
Van Zanen geweigerd.
Vakantietijd
Wagensveld: ,,We zijn heel blij dat
we dit nu hebben kunnen bereiken.
,,Het is afwachten hoeveel mensen
er zaterdag komen. We zitten
midden in de vakantietijd en het
was vaak onduidelijk of we in
Utrecht mochten demonstreren. We
zien het wel."
Bang voor de al aangekondigde
tegenacties van Antifa Utrecht
(linkse tegendemonstranten) is
Wagensveld niet. ,,Dat maakt op
mij geen indruk. Ik heb in Duitsland
wel met iets serieuzere types te
maken gehad."
Antifa heeft eerder aangekondigd
de mars van Pegida te willen
verstoren. ,,(...) Dus gemeente
Utrecht en politie: laat ze maar
lopen. Wij stoppen ze wel. Edwin,
we zien je op straat."

Van Wijnbergen stelt dat Pegida
zich net als alle andere
organisaties die demonstreren aan
een aantal basisregels dient te
houden. ,,Geen discriminerende
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