
 

 

Samenvatting driehoeken 25 tm 27 januari 2021 

Op 25 januari 2021 werd via social media opgeroepen tot een ‘demonstratie avondklok’ om 20u bij de Esso IJzeren vrouw waarbij werd verwezen naar de 
gebeurtenissen tijdens oud en nieuw. Deze oproep leidde in de avond tot rellen in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch en maatschappelijke onrust de 
dag(en) erna. De gebeurtenissen vonden plaats in een landelijke context. Sinds de invoering van de avondklok hebben diverse openbare orde verstoringen 
plaatsgevonden, bijvoorbeeld in Amsterdam, Urk en Eindhoven. Op de maandag zelf gingen in een groot aantal gemeenten in Nederland sociale media 
berichten rond waarin werd opgeroepen te ‘demonstreren’ tegen de avondklok c.q. de orde te verstoren. 

De driehoek ’s-Hertogenbosch kwam in verband met de gebeurtenissen 14 keer digitaal bij elkaar, elke keer in sessies van maximaal een half uur. Dit 
document bevat een samenvatting van deze driehoeken en dient tevens als verslag.  

 
Status: definitief 

 
Deelnemers (in wisselende samenstelling) 
- JM: Jack Mikkers 
- 

  



 

 

Nr. Datum/ 
tijd 

Deelnemers Doel Beeld/ overwegingen Besluiten 

1 25-1 
13.45u 
via 
Teams 

JM, Oorsprong 
regulier, maar 
in teken 
aankondigingen 
avond 

- Signaal oproep demo avondklok 20u Esso, oud en nieuw 
herbeleven 

- Nog geen inzicht in oorsprong en risico 
- Inzet op beeldvormen en voorbereiden. Politie en 

gemeente schalen operationele organisaties op. O.a. 
extra in dienst komen wijkagenten/ 
supportersbegeleiders en gerichte inzet gemeentelijke 
(jeugd)wijkwerkers.  

- ME op afroep beschikbaar, meerdere signalen van 
onrust in de regio. 
 

- Inzet op informatie vergaren  
- Inzet op verbinding 
- Schouwen/ schonen locaties door gemeente 
- Inzet veiligheidsrisicogebied akkoord zodra nodig 
- Inzet noodverordening voorbereiden, inzet na 

consultatie. 
- Nieuwe driehoek 18.30u 

2 25-1 
18.15u 
tel. 

JM, 
 

Vervolg beeld 
dreiging 

- Politie bevestigt dat de dreiging dat gereageerd gaat 
worden op de oproep Esso reëel is. 20/21u Esso, 
meerdere interpretaties en speculaties over wat er gaat 
gebeuren. Niet demonstreren, maar orde verstoren. 

- Beeld wordt ondersteund vanuit jongeren/ 
buurtnetwerken. Verder wisselend sentiment, ook 
signalen dat groepen tegen demonstranten keren 

 
- Actueel beeld op straat is nog rustig (politie en 

wijknetwerk) 

- ME nodig in Eindhoven, meerdere gemeenten in de 
regio onrustig. Landelijke bijstand wordt besproken. 

- Inzet noodbevoegdheden nog niet nodig, opschalen 
(inzet noodbevoegdheden, ME) als het beeld verandert. 
Snel handelen mogelijk. Besluiten liggen klaar. 

- 

 

- Strategie: komende 2 uur politie zichtbaar op 
straat rondom Esso, Graafsewijk, Hambaken, 
Kruiskamp. Verbinding leggen/ uit anonimiteit 
halen. 

- Noodbevoegdheden ongewijzigd. 
- 

- Communicatie: algemeen via politie Oost-
Brabant. 

- Nieuwe driehoek op afroep politie of uiterlijk 
21.30u 



 

 

3 25-1 
20.00u 
Teams 

JM, Situatie wordt 
onrustig 

- Onrust omgeving kruispunt Van Grobbedoncklaan/ 
Graafseweg, groepjes van 20 personen. Afsteken 
vuurwerk. Veel verkeer gaat de wijk in.  

- Groepen onsamenhangend in Graafsewijk en directe 
omgeving. Inzet blijft op aanspreken/ uit anonimiteit 
halen. 

- Veiligheidsrisicogebied afgekondigd, noodverordening 
nodig zodat opgetreden kan worden tegen 
groepsvorming. 

- Bijstand sectie KMAR tbv afsluiten wijk onderweg, 
verwachte aankomst 20u. 

- Bekijken wat te doen met kijkers irt avondklok 
 

- Inzet Noodverordening en 
veiligheidsrisicogebied, preventief fouilleren. 

- Beleidsuitgangspunten: 
o Geen groepsvorming 
o Isolatie verkeersstromen 
o Aanhouden indien mogelijk 
o Handhaven avondklok 

- Akkoord inzet KMAR. 
- Communicatie: direct bij van kracht worden 

noodverordening, veiligheidsrisicogebied reeds 
gepubliceerd. Ook aan gemeenteraad 
aangeboden. 

4 25-1 
20.30u 
Teams 

JM, 

 

Toenemende 
onrust 

- Stenen gooien, bonken op politieauto’s, situatie 
toenemend dreigend.  

- Tijdens de vergadering: politie moet terugtrekken ivm 
massaal stenen gooien, risico te groot. Verschillende 
plekken in de wijk. 

- Te veel mensen voor 

- Besproken of afsluiten een optie is, evt met zwaar 
materieel afvalstoffendienst.  

- Bij station en op markt rustig. 
- In Oss ook onrust. 

- Uitgangspunten: 
o Inwoner en eigendommen zoveel mogelijk 

beschermen.  
o Aanhouden indien mogelijk in operatie. 
o Inzet waterwerper akkoord. 

- Nog niet afsluiten, maar wachten op landelijke 
eenheid. Indien dit te lang duurt zelf verzorgen. 

- BOA’s kunnen in andere delen van de stad nog 
ingezet worden. 

- Gemeente legt contact met politie over 
communicatie. 

- Volgende driehoek op afroep. 
 

5 25-1  
22u 
teams 

JM, Na afloop 
rellen 

- Groep relschoppers is de binnenstad in getrokken vanuit 
Graafsewijk/ Hinthamerstraat tot en met de Visstraat. 
Toen heeft ME ingegrepen. 

- Aantal winkels geplunderd, ruiten ingegooid, vooralsnog 
11 aanhoudingen. ME is hiermee nog bezig.  

- Actueel beeld is weer rustig. 
- Situatie lijkt sneller ontwikkeld dan beschikbare 

benodigde capaciteit.  
- BM laat situatie onderzoeken, in navolging Eindhoven 

en ivm herhaling onrust tijdens jaarwisseling.  

- Communicatie: persbericht met aandacht voor 
impact, aanhoudingen, gekozen aanpak, 
afhankelijkheid capaciteit ME en nazorg. 
Elementen boodschap in driehoek afgestemd. 
BM staat lokale media te woord. 

- Burgemeester laat de situatie onderzoeken. 
- Volgende driehoek om 23u 



 

 

- Gemeente staat klaar om op te ruimen. 
- Nog actueel: groep supporters FCDB richting 

binnenstad, willen waarschijnlijk de-escaleren. 
6 25-1 23u 

teams 
JM, Vervolg afloop 

rellen 
- Situatie is onder controle 
- ME met compagnie aanwezig. 
- Wel plunderingen, geen gewonden. 
- Vooralsnog 28 aanhoudingen, dit loopt nog op. 
- BM stond pers te woord, ook onafhankelijk onderzoek 

benoemd. Weinig vragen. 
- Nieuwe signalen van onrusten morgen. Politie loopt dit 

uit. 
- Gemeente start nafaseorganisatie op. Uitgangspunten 

zelfredzaamheid betrokkenen, behulpzame overheid. 
 

- Noodverordening en veiligheidsrisicogebied 
worden verlengd tot 9 februari. 

- Communicatie: persverklaring/-bericht namens 
driehoek maken en publiceren. Dit bericht gaat 
ook naar gemeenteraad. Contact met griffier. 

- Dinsdag 9.30u nieuwe driehoek. 

7 26-1 
9.30u 
teams 

JM, Nafase en 
nieuwe 
signalen 

Rellen maandag: 
- Framing in media op politie irt onderzoek. Dat is niet 

juist. Gaat om gehele aanpak. Inzet om dit beeld bij te 
stellen. 

- Beeld ongeveer 80 relschoppers binnenstad. 52 
aanhoudingen, 50 nog vast. 

- Deel aangehouden op avondklok, deel in combi met 
openlijke geweldpleging en/of heling/diefstal. 

- Merendeel uit Den Bosch of directe omgeving. Schatting 
leeftijd: 25- waarvan 4 minderjarigen. 

- 

- Schatting ongeveer 10 winkels zwaar getroffen. 
- 1 politiemedewerker gewond, niet door relschoppers 
- 

- Terugblik: vanaf 19u groepjes personen waarop door 
politie is ingezet, op enig moment gegroepeerd en 
grimmig, groep 80 personen afgesplitst richting 
binnenstad, een sectie ME beschikbaar maar niet 
voldoende voor veilig optreden, daarna bijstand tweede 

- Politie maakt tijdlijn op. 
- OM en gemeente bespreken bestuurlijke 

mogelijkheden bij vrij komen. 
- Communicatie:  

o breder beeld scope onderzoek 
o voorbereiden gezamenlijk persmoment 

driehoek 
o brief en contact met getroffen ondernemers 

en inwoners. 
o Open brief burgemeester 

- Onderzoek wordt gedaan door COT 
- Avond: bijeenkomst fractievoorzitters. 

Informatief. Politie en OM sluiten aan indien 
mogelijk. 

- Nieuwe signalen middag: wederom inzet op 
informatie en verbinding door politie en 
gemeente.  

- Volgende driehoek 12.00u in teken van nieuwe 
dreiging. 



 

 

sectie en controle. In control, maar toch verrast door 
snelheid van beweging. 

- COT doet onderzoek in Eindhoven, kan dit ook voor Den 
Bosch doen, binnen 4 weken eerste resultaten.  

 
Nieuwe signalen: 
- 14u Rompertpark richting Maaspoort, Empel, Rosmalen. 

Paraatheid politie is in gang 
gezet.  

- Gemeente schouwt en schoont alvast in genoemde 
gebieden. 

 
Driehoek afgesloten ivm spontane bijeenkomst voor 
stadhuis. 
 

8 26-1 
11.40u 
teams  

JM, Dreiging 14u - BM heeft op bordes mensen toegesproken die 
opruimactie in de ochtend deden. Daar was media 
lokaal en landelijk bij aanwezig. Persmoment niet meer 
nodig. 

- Akkoord vanuit gem Eindhoven om COT onderzoek te 
koppelen met twee verantwoordingslijnen. 

- Signaal 12u: helicon college. 14u Rompertpark e.v.  
- Signaal avond Graafsewijk: beeld later opmaken. 
- FCDB M-side wil de straat op om tegengeluid te geven.  
- Handelingsperspectief scholen: actief contact via 

bestaande netwerken. Sluiten niet nodig obv 
veiligheidsbeeld. 

- OM bereidt verhalen van schade op de verdachten voor. 
- Volgende overleggen via structuur 

veiligheidsmaatregelen, slagkracht, hoe vertellen we 
het. 

- Inzet op informatie vergaren en verbinding blijft. 
- Noodbevoegdheden blijven actief: 

noodverordening, veiligheidsrisicogebied. Geldt 
voor gehele gemeente. Fouilleren is mogelijk na 
nieuwe last van OM. 

- Uitgangspunten blijven groepsvorming 
voorkomen en aanhouden waar mogelijk. 

- Initiatief M-side: positief benaderen, alleen met 
begeleiding politie, gemeente, FCDB, warm 
contact, binnen grenzen. 

- Sluiting scholen obv veiligheidsbeeld niet nodig. 
- Communicatie: bestuurlijke maatregelen die 

nodig zijn, maximale voorbereiding. Duiding 
angst, oproep ouders. Nieuwsbericht. 

- Volgende driehoek 13u. 
 

9 26-1 
13.00u 
teams 

JM, Inzicht en 
aanpak nieuwe 
signalen 

- Signalen middag: 14u Rompertpark richting Rosmalen 
(AH Groote Wielen), Empel, Maaspoort, Hambaken 
(Dinopark). Helftheuvel is nog onduidelijk. Politie zet op 
straat in en loopt signalen uit. 

- Inzet op informatie vergaren en verbinding blijft. 
- Uitgangspunten blijven: 

o Veiligheid inwoners en hulpdiensten 
o Bescherming goederen/ eigendommen 
o Groepsvorming voorkomen 



 

 

- Avond: nieuw signaal Graafsewijk, 19u Esso. Nog niet 
concreet. 

- Scholen: gecommuniceerd geen signalen, zoveel 
mogelijk doorgaan. Helicon, enkele scholen zelf 
gesloten. 

- Verbinding FCDB is gelegd. Inzet onder begeleiding 
FCDB, politie, gemeente geregeld. 

- Veel vragen/ zorgen van ondernemers  
- 

- OM bereidt verhalen van schade op de verdachten voor: 
loopt. 

- Bestuur gemeente legt actief contact met getroffen 
ondernemers. 

- Avond: bijpraten presidium. Indien mogelijk in 
aanwezigheid politie en OM. Nog overwegen of het 
door kan gaan ivm signaal avond. 

- Communicatie: Videoboodschap BM opgenomen: Houd 
je kinderen thuis. Plaatsen op social mediakanalen 
gemeente en burgemeester. 
 

o Aanhouden waar mogelijk 
- Noodbevoegdheden blijven actief: 

noodverordening, veiligheidsrisicogebied. Geldt 
voor gehele gemeente. Fouilleren is mogelijk na 
nieuwe last van OM. 

- Sluiting/ veiligheidsmaatregelen 
winkels/winkelcentra op basis van 
veiligheidsbeeld niet nodig. Begrip voor angst en 
wens om maatregelen te nemen. Actief contact 
zoeken met betreffende winkelier(sverenigingen) 
om te bespreken hoe we ze bij kunnen staan 
(service).  

- 

- 15u nieuwe driehoek. 
 

10 26-1 
15.00u 
teams 

JM, Vervolg 
signalen 
middag - avond 

- Geen nieuwe informatie tav de signalen.  
- Onrust in Rosmalen, niet feitelijk op straat, maar vanuit 

sociale onveiligheidsgevoelens 
- Veel angst in de stad. Vanuit scholen, wijkpleinen, 

ondernemers, verenigingen etc etc. Vandaag en 
morgen. Veel scholen dicht, noodopvang, enkele 
winkelcentra. Opstelling: begrip dat mensen 
maatregelen nemen.  

- Gerechtsgebouw nam ook maatregelen. Geen feitelijke 
verstoring in die omgeving.  

- Contact met ondernemers heeft plaatsgevonden door 
collegeleden. 

- OM bereidt verhalen van schade op de verdachten voor: 
akkoord voor beslaglegging. Dit wordt nu verder 
voorbereid. 

- Inzet op informatie vergaren en verbinding blijft. 
- Noodbevoegdheden blijven gelijk. 
- Uitgangspunten: 

o Veiligheid inwoners en hulpdiensten 
o Bescherming goederen/ eigendommen 
o Groepsvorming voorkomen 
o Maximaal aanhouden 
o Optreden bij verplaatsing 

- Communicatie in de lijn: bekend dat er signalen 
rond gaan, prepareren we op. Begrip voor angst 
en nemen maatregelen, samen blik op toekomst. 

- 17u nieuwe driehoek. 



 

 

- ME staat klaar met lokale bekendheid. 
Volgende driehoek standpunt innemen over zichtbare 
(preventieve) aanwezigheid in gemeente. 

- Rekening houden met vrij komen eerste verdachten die 
zijn aangehouden op avondklok. 

- Tav bescherming binnenstad: dit geldt ook andere 
winkelgebieden. Uitgangspunt is dat de ME bij 
verplaatsing direct optreedt. 

- Oproep burgemeester en nieuwsbericht geplaatst. 
- Communicatie: vanuit eigen mediakanalen alles ingezet 

wat mogelijk is. Wijknetwerken worden ook maximaal 
benut. Nog bezien of verbreding mogelijk is? 

 
11 26-1 

16.00u 
Teams 

JM, Afstemming M-
side 

- Groep M-side staan ter 
bescherming bij de Rompert. Ze 
willen als groep blijven staan c.q. houden zich niet aan 
coronamaatregelen. Gedragen zich verder netjes.  

- 

 
 

- 

- Positief en in verbinding blijven benaderen: 
waarderen het initiatief, maar wel binnen kaders 
blijven. 
 

12 26-1 
17.00u 
teams 

JM, Vervolg 
signalen avond,  

- Signalen middag: feitelijke situatie is rustig gebleven.  
- Groep  M-side houdt wacht bij de 

Rompert. Goed in verbinding vanuit politie.  
- Geen nieuwe aanhoudingen. 
- In gemeenten 

inmiddels ook signalen. 
- ME is paraat en zichtbaar in de stad (vredestenue). 

Aandacht voor Rosmalen. Hierdoor ook invulling 
behoefte inwoners aan zichtbare inzet politie. 

- Indien mogelijk gaat gesprek met fractievoorzitters door 
en sluiten politie en OM aan. Geen verantwoording, 
maar informerend. 

 

- Uitgangspunten en noodbevoegdheden blijven 
gelijk. 

- ME kan zichtbaar aanwezig zijn in de stad 
(vredestenue). Ook aandacht voor Rosmalen 
gezien onveiligheidsgevoelens daar. 



 

 

13 26-1 
20.45u 
teams 

JM, Avondklok - Algemeen beeld: geen ongeregeldheden in de stad. 
- Geen nieuwe aanhoudingen. 
- M-side nog op straat ‘ter bescherming’, ook diverse 

andere burgerinitiatieven.  
- Vraag is hoe we om gaan met de avondklok. In principe 

moet deze nageleefd worden. 
- Bespreekpunt morgen: doordenken burgerinitiatieven, 

waaronder FCDB. Hoe gaan we hier op een goede 
manier mee om. Breed: zowel opruimacties, dankacties, 
ogen en oren acties. 

 

Bestuurlijke uitgangspunten: 
- Veiligheid inwoners en hulpdiensten 
- Bescherming goederen/ eigendommen 
- Groepsvorming voorkomen 
- Maximaal aanhouden 
- Bij groepsvorming/ verplaatsing optreden door 

ME (bescherming binnenstad en andere delen 
stad) 

- Avondklok handhaven met inachtneming 
uitzonderingen. Begrip initiatieven, maar helpt 
ons als regels worden nageleefd. 

 
14 27-1 

10.30u 
teams 

JM, Vervolg 25-26 
jan. 

- Waardering voor het optreden en zichtbaarheid van 
politie dinsdag. Geen ongeregeldheden geweest. 

- 13.30u overleg BM en wethouder met ondernemers nav 
kritiek op optreden. 

- Politie is in goed contact met M-side. Balans blijft 
belangrijk. 

- Er is voor vanmiddag een nieuw signaal bij de Rompert. 
Hiervan wordt niet veel verwacht. Ook signaal voor 
zaterdag in Rosmalen. Politie monitort en zet in waar 
nodig. 

- In de middag zal bij 6 personen beslaglegging 
plaatsvinden. OM, gemeente en politie trekken hierin 
samen op. Communicatief zal hier ook aandacht aan 
gegeven worden (actie en gezamenlijkheid). Politie 
bereidt zich voor op evt. onrust rondom de actie. 

- Burgerinitiatieven: alle initiatieven samenpakken onder 
‘burgerinitatieven’ 
Onder regie overheid en kaders zoals gesteld door 
driehoek (aantallen, COVID-maatregelen, avondklok) 

- Initiatieven vanuit FCDB/ M-side worden afgestemd 
tussen aanspreekpunten gemeente, politie, FCDB. 

- Het overleg met de fractievoorzitters is positief 
verlopen. Toegezegd is dat een feitenrelaas wordt 
toegestuurd aan de raad. 
 

- Inzet op informatie vergaren en verbinding blijft. 
- 

- Communicatie: exposure positieve boodschap/ 
kracht van de stad nav alle mooie initiatieven die 
dinsdag zijn ontstaan. Gemeente werkt in 
afstemming met politie en OM vorm en inhoud 
uit. 

- Burgerinitiatieven worden positief benaderd, 
maar vinden plaats onder regie overheid waar 
nodig en binnen kaders TWM/ avondklok. 

- Geen volgende driehoek gepland. Naar behoefte 
kan de driehoek weer bijeen geroepen worden. 

- BM wordt op de hoogte gehouden van signaal 
Rosmalen, ook gezien de angst die dinsdag in 
Rosmalen leefde. 



 

 

 

 




