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Pegida Vlaanderen voerde gisteren toch actie op het Conscienceplein, ondanks het verbod. De politie arresteerde drie betogers.

Antwerpen Tussen 19.30 uur en 20 uur kwamen al enkele manifestanten het Conscienceplein opgewandeld. De politie was voorbereid
en maakte de actievoerders duidelijk dat de betoging verboden was en verzocht hen rustig te vertrekken.

Politie in burger patrouilleerde in de omliggende straten, waar een aantal Pegida-aanhangers zich verzamelde. Onder hen leden van
het extreemrechtse Voorpost. Hier en daar doken de eerste Vlaamse leeuwenvlaggen op.

Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Penris (Vlaams Belang) uitte zijn ontevredenheid. 'Ik vind het nogal bedenkelijk dat deze actie
verboden wordt. Onze burgemeester gaat met tien agenten op skireis, terwijl wij hier aan vier agenten genoeg zouden hebben om de
actie vreedzaam te laten verlopen.'

Om 20 uur kwam het gros van de betogers met spandoeken en vlaggen het plein opgewandeld. Met zo'n 227 manifestanten werden
slogans gescandeerd, terwijl een indrukwekkende politiemacht het plein afsloot. Na een korte speech van woordvoerder Rudy Van
Nespen besloten de actievoerders zittend actie te voeren. Een kwartier later riep de organisatie iedereen op het plein te verlaten.

De politie vroeg alle manifestanten nog naar hun identiteitskaart, wat betekent dat ze een GAS-pv mogen verwachten.

'Twee maten en gewichten'

Ook Vlaams Belangkopstuk Filip Dewinter kwam een kijkje nemen toen de actie al afgelopen was. 'Ik kom net van de gemeenteraad
en hoorde dat er mensen werden opgepakt. Ik vraag me af waarom deze betoging niet mocht plaatsvinden en die van Abou Jahjah
onlangs wel. Onze burgemeester hanteert twee maten en gewichten.'

De organisatie was tevreden. 'Er was meer volk dan verwacht en alles verliep vlekkeloos.'

nick van waes

Copyright © 2015 Corelio. Alle rechten voorbehouden


	Politie grijpt in tijdens illegale Pegidabetoging

