Pegida-voorman verklaart burgemeester Jan van Zanen de oorlog

'We komen gewoon elk weekend terug naar Utrecht'

Zondag was 'n handjevol Pegidaaanhangers in Utrecht. Onder: Edwin
Wagensveld.
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UTRECHT
Hij heeft 'schijt' aan burgemeester
Jan van Zanen. En noemt hem een
landverrader. Pegida-voorman
Edwin Wagensveld is woest.
YELLE TIELEMAN

De anti-islambeweging Pegida zegt
de komende weekenden 'opnieuw
en opnieuw' naar Utrecht te komen
om te demonstreren. Voorman
Edwin Wagensveld vindt namelijk
dat de gemeente Utrecht, maar met
name Jan van Zanen, het zijn
organisatie onmogelijk maakt om te
demonstreren. Afgelopen zondag
werd Wagensveld opgepakt nadat
hij op het Janskerkhof, waar
Utrecht Bekent Kleur een
manifestatie hield, een interview
gaf. ,,We blijven net zo lang
terugkomen tot we door de
historische binnenstad een
protestmars mogen lopen. Dat is
ons recht'', aldus Wagensveld.

eerder al tot rellen en tientallen
aanhoudingen. ,,Utrecht ligt
centraal. Dat speelt een grote rol.
En bovendien heeft Pegida nog
een aantal rekeningen openstaan
met de gemeente Utrecht'', aldus
Wagensveld. Hij zegt veel
steunbetuigingen te hebben gehad
van mensen die het met hem eens
zijn.
Gisteren plaatste Wagensveld een
afbeelding op Twitter, waarin het
leek alsof hij een bord op de gevel
van het stadskantoor (waarop
artikel 1 van de grondwet staat
afgedrukt) had beklad. Dat bleek
echter niet zo te zijn: de afbeelding
bleek bewerkt te zijn met het
computerprogramma Photoshop.
De gemeente Utrecht zegt de
kennisgeving van Pegida
(aankondiging en uitleg van
plannen voor een demonstratie) te
willen afwachten. Die was
maandag aan het einde van de
middag nog niet binnen. ,,Daarna
gaan we graag met Pegida in
gesprek over de plannen die zij
hebben."
Te verwachten valt dat er opnieuw
een behoorlijke inzet van de politie
nodig is om eventuele
demonstraties veilig te laten
verlopen.

Nadat hij zondagavond vrijkwam
zette hij een video op Facebook.
Daarin richtte hij zich tot Van
Zanen. ,,Ik laat me niet door een
landverrader als u de les lezen. We
komen terug. Ieder weekend. Ik
heb schijt aan u, meneer Van
Zanen."
Dat roept de vraag op waarom
Wagensveld en zijn beweging zo
graag naar Utrecht willen komen.
Temeer ook omdat zijn komst altijd
felle reacties oplevert van linkse
tegendemonstranten. Dat leidde
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