
 
Nieuwsbericht en gedragscode met betrekking tot 19 februari 

 

De animo voor de actie overmorgen is weer grandioos. Jullie hebben in de gaten, strijders, dat we 

er weer schouder aan schouder moeten staan! Om te voorkomen dat de leugen in Nederland 

wederom gaat regeren. We gaan heel Nederland 19 februari laten zien hoe ze zand in de ogen 

krijgen gestrooid door Rutte III en wat voor een prachtig plan van het Landbouw Collectief, Rutte 

III aan de kant dreigt te schoppen. Een plan dat de oplossing is voor de Nederlandse 

stikstofproblemen en de bouwsector voor jaren los trekt.  

 

In het kader van het “boertje pesten” heeft Rutte nog een belemmering opgeworpen: de A12 wordt 

dichtgegooid en trekkers die via de snelwegen naar Den Haag willen komen, krijgen een boete. Dat 

hebben onze contacten bij de politie ons medegedeeld. Omdat de politie niet anders kan dan 

beslissingen van hogerhand uitvoeren, nemen we deze waarschuwingen serieus.  

De politie van Nederland laat ons echter niet zitten: ze zullen ons begeleiden om de weg naar Den 

Haag zo soepel mogelijk te laten verlopen: kruisingen en rotondes zullen voor de trekkers worden 

afgezet zodat we soepel onze weg naar Den Haag kunnen afleggen.  

 

Strijders: wij laten Rutte III niet winnen: wij komen naar Den Haag! Omdat het moet! Samen met de 

politie en volgens de regels. Dat Rutte blijkbaar niet kiest voor de meest veilige optie voor alle 

weggebruikers, is zijn keus! De Nederlandse burgers zullen na 19 februari weten hoe de boeren en 

burgers van Nederland worden oe ze zelf worden bedonderd. Daarvoor gaan wij naar Den Haag en 

niets houdt ons tegen.  

19 februari Den Haag: Alle Remmen Los!!! 

 

Gedragscode  

Niet op de snelweg  

Niet blokkeren  

Geen geweld plegen 

Geen vernielingen 

Aanwijzingen autoriteiten (politie en hulpdiensten) opvolgen   

Geen giertanks of aanhangers 

Geen alcohol  

Eten, drinken, warme kleding mee 

Powerbank mee 

EHBO koffer mee 

Megafoon mee per groep 

Parkeren op de harde weg: NIET OP HET MALIEVELD PARKEREN!!! (ivm claims)  

 

Namens het FDF bestuur,  

Mark van den Oever, voorzitter  

17 februari 2020 


